Islam een religie van vrede?
Uit de Koran, http://www.islam-info.be/idp/kuran/koran/ :
2:191
5:33

En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit.
De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar
streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden,
of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden.

Deze barbaar pronkt met afgesneden handen en voeten!

8:12

Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen [Arab. kafir]. Slaat daarom hun hoofd
af en slaat alle toppen van hun vingers af.

Deze barbaar is niet tevreden: er moeten koppen afgesneden worden!

8:65

9:5
9:30

9:123

O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand
houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij
duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen.
Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen
ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.
En de Joden zeggen: “Ezra is de zoon van Allah” en de Christenen zeggen: “De Messias
is de zoon van Allah”. Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden
na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allah’s vloek zij over hen, hoe zijn zij
afgekeerd!
O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen
hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.

22:19-21 Voor de ongelovigen zullen gewaden van Vuur worden gesneden en over hun hoofd
zal kokend water worden uitgegoten.
20. Waardoor hun ingewanden alsmede hun huiden zullen worden verteerd.
21. En hen zullen ijzeren roeden wachten.
47:4
Wanneer gij de ongelovigen [Arab. kafir] (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en
wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast.

Jezus Christus in Mattheüs 5:44:
“Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en
bid voor hen die u beledigen en u vervolgen”!
Paulus in Romeinen 12:
“Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet” (v. 14)
“Vergeld niemand kwaad met kwaad” (v. 17)
“Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken” (v. 20)
Zie meer hier: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Kafir.pdf

