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Het gebeurt dus: moslims ontvangen dromen en visioenen van iets dat lijkt op Jezus. Beeld u dat in.
Als we de Schrift niet zouden kennen, zouden we niet snappen wat er gaande is. Gelukkig voor ons
die het Woord van God bijzonder ernstig nemen, begrijpen we dat we in de eindtijd leven, waarin
elk van de belangrijkste wereldreligies de wederkomst van hun eigen Messias/Christus verwachten.
o Boeddhisten: Maitreya, de naam van de 5de Boeddha.
o Hindoes: Krishna.
o Islam: Isa al Masih (Jezus Christus), Isa ibn Miryam (Jezus zoon van Maria), Al Masih Isa Ibn
Allah (Jezus Christus zoon van Allah).
o Rooms-katholieken verwachten hun eucharistie-Jezus (Jezus zoon van Godin Maria).
o Joden verwachten hun Messias (zich niet realiserend dat het Jezus Christus de Zoon van God
is). Maar de tijd komt eraan dat Joden wedergeboren worden en Jezus Christus de Zoon van
God zullen accepteren als hun Redder. Ongelukkiglijk aanvaarden dan ook velen de leugens van
de valse christus.
Deze valse Christus verschijnt in alle religies doorheen de eeuwen, en deze heeft vele namen: Esa,
Essa, Iesous, Jezus, Yashua, Iswara, Tammuz, Adonis, Horus, Deoius, Jupiter, Kaïn, Cupido, Mithra, Pepi, Bacchus, Hurcules, Dionysus, Yi, Balder, Quetzalcoatl, enz.
o Wedergeboren christenen verwachten Jezus Christus de Zoon van God zoals vermeldt in de Bijbel en de Bijbel alleen.
Morf al deze “christussen” samen (uitgezonderd de echte Jezus Christus die enkel in de Bijbel gevonden wordt) en je krijgt de Kosmische Christus of De Christus (Satan) wiens belangrijkste motto
Vrede, Liefde en Eenheid zal zijn. Ook gekend als de Mens der Wetteloosheid in de Bijbel. Hij is
degene die komt om de hele wereld te misleiden onder het mom van “vrede en veiligheid” (1 Thessalonicenzen 5:3) terwijl hij alleen de bedoeling heeft om de mensheid te verwoesten.
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Hoe kent u het verschil tussen Isa al Masih en Jezus Christus de Zoon
van God?
De ECHTE Jezus Christus de Zoon van God KAN ENKEL GEVONDEN WORDEN op de bladzijden van de Bijbel.
Johannes 14:6 “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt
tot de Vader dan door Mij”.
Handelingen 4:12 “En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam
onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden”.
Wat dit eigenlijk betekent, geloof het of niet, is dat geen enkele bedrieger die zichzelf Jezus Christus noemt en die beschreven wordt in enig ander boek dan de Bijbel, u kan redden.
Geschokt
Ik was geschokt te ondervinden dat zogenaamde christenen de “Isa al Masih” of “Jezus Christus”,
beschreven in de Koran, aanwenden om aan moslims Jezus Christus te verkondigen. Het klinkt als
een briljant idee: “Ik bedoel: Jezus Christus en Maria worden in de Koran vermeld en we kunnen
dat gebruiken om te getuigen tot moslims”. Nee! Dat kan u niet! Dit is een fake Christus, net zoals
al die anderen die ik hiervoor vermeld heb in die lange rij. U kan niet een satanische “Christus”
gebruiken en proberen mensen te bekeren tot de Christus van de Bijbel. En deze valse Christus zal u
elk teken en wonder geven dat u nodig hebt om u ervan te overtuigen dat u vrucht voortbrengt.
Vrucht van een doornboom.
Wanneer een moslim Jezus Christus als zijn Redder aanneemt en wedergeboren wordt, dan is hij/zij
niet langer een moslim maar een wedergeboren christen. Moslim-zijn is geen cultuur - het is een
religie. Net zoals christen-zijn geen cultuur is.
Wat is de link tussen al deze religies? Is het Jezus Christus? Nee! Het is de Heilige Maagd Maria,
de Koningin des Hemels. De Koran noemt Maria niet minder dan 36 maal. Geen enkele andere
vrouw wordt genoemd in de Koran. Moslims bezoeken het bedevaartsoord van Fatima. Fatima was
de naam van de dochter van Mohammed, de profeet van de islam. En Fatima is de naam van het
dorp in Portugal waar Maria “verscheen” aan drie kinderen in 1917. In feite zijn verschijningen van
Maria in islamitische landen niet ongewoon maar gewoon.
Zij (Maria) verscheen dagelijks in de maand april 1968 boven een koptische kerk in het Elzaytoun
district van Caïro, Egypte, en werd gezien door duizenden Egyptenaren, zowel moslims als katholieken, en het werd zelfs uitgezonden op Internationale Tv.1
In andere delen van Afrika en Azië:
“When a statue of Our Lady of Fatima is carried through Muslim areas of Africa and India, hundreds of thousands of Muslims come. In two days half a million Muslims came to give their respects to this statue in Bombay, India”. (Dave Hunt, A Woman Rides the Beast, p. 458).
“A statue of Mary, ‘Queen of Africa’, contains both a cross and a Moslem crescent. This indicates
the veneration that Muslims have for Mary”. (Judith A. Bauer (editor), The Essential Mary Handbook, p. 244).
Enkele verzen uit de Koran die Maria en Jezus vermelden:2
Koran 3:45 Toen de engelen zeiden: “O, Maria, waarlijk, Allah geeft u blijde tijding door Zijn
woord: Zijn naam zal zijn: de Messias, Jezus, zoon van Maria, geëerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn”.3
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Zie de foto’s in http://www.verhoevenmarc.be/PDF/maria-wie.pdf
Ik geef een Nederlandse én Engelse weergave, omdat vertalingen van de Koran nogal kunnen verschillen
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Koran in het Nederlands, http://www.islam-info.be/idp/kuran/koran/
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Behold! the angels said: “O Mary! Allah giveth thee glad tidings of a Word from Him: his name
will be Christ Jesus, the son of Mary, held in honour in this world and the Hereafter and of (the
company of) those nearest to Allah”.4
Koran 4:171 O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan
de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah
en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: “Drie (in één)”. Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige
God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de
hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.
O People of the Book! Commit no excesses in your religion: Nor say of Allah aught but the truth.
Christ Jesus the son of Mary was (no more than) an apostle of Allah, and His Word, which He bestowed on Mary, and a spirit proceeding from Him: so believe in Allah and His apostles. Say not
“Trinity”: desist: it will be better for you: for Allah is one Allah. Glory be to Him: (far exalted is
He) above having a son. To Him belong all things in the heavens and on earth. And enough is Allah
as a Disposer of affairs.
Koran 3:46 En hij zal tot het volk spreken in de wieg en op middelbare leeftijd en hij zal één der
rechtvaardigen zijn.
“He shall speak to the people in childhood and in maturity. And he shall be (of the company) of the
righteous”.
Koran 5:110 Wanneer Allah zal zeggen: “O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan u en
uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een
vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen
en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met
duidelijke tekenen tot hen kwaamt en degenen onder hen die verwierpen, zeiden: “Dit is niets, dan
klaarblijkelijke tovenarij”.
Then will Allah say: “O Jesus the son of Mary! Recount My favour to thee and to thy mother. Behold! I strengthened thee with the holy spirit, so that thou didst speak to the people in childhood and
in maturity. Behold! I taught thee the Book and Wisdom, the Law and the Gospel and behold! thou
makest out of clay, as it were, the figure of a bird, by My leave, and thou breathest into it and it
becometh a bird by My leave, and thou healest those born blind, and the lepers, by My leave. And
behold! thou bringest forth the dead by My leave. And behold! I did restrain the Children of Israel
from (violence to) thee when thou didst show them the clear Signs, and the unbelievers among them
said: ‘This is nothing but evident magic’.
----------Lees de rest van dit artikel hier: http://www.discerningtheworld.com/2013/08/02/isa-al-masih-themuslims-jesus-christ/
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Koran in het Engels, http://www.islamicity.com/mosque/SURAI.HTM
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