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Honderden miljoenen moslims  
verwachten de Imam Mahdi 

Friday Church News Notes, 17-8-2012, www.wayoflife.org 
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Een onderzoek door Pew Research heeft uitgewezen dat 
een geschatte 672 miljoen moslims de wederkomst ver-
wachten van de Imam Mahdi, tijdens hun leven (“The 
World’s Muslims: Unity and Diversity,” The Pew Forum, 
Aug. 9, 2012).  
In het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid- en Zuid-
oost-Azië hebben meer dan de helft deze verwachting. 
Bijvoorbeeld, het aantal in Afghanistan is 83%, Irak 72%, 
Maleisië 67%, Turkije 68%. 
De Imam Mahdi, of de Twaalfde Imam, wordt dikwijls 
genoemd door Iraans president Mahmoud Ahmadinejad. 

 

De Mahdi, waarvan de sjiieten (of Shi’a) geloven dat hij als kind verdween in 941 nC., wordt ver-
ondersteld terug te komen en voor zeven jaren te regeren op aarde vooraleer een laatste oordeel te 
brengen en het eind van de wereld (“Jesus, Mahdi Both Coming, Says Iran’s Ahmadinejad” World-
NetDaily, Dec. 19, 2006). 
De Twaalfde Imam zal naar veronderstelling vergezeld worden door de moslim-Jezus, die een on-
dergeschikte plaats inneemt. 
Volgens de Bijbel is de volgende gebeurtenis op Gods kalender de Opname van de heiligen van de 
kerkbedeling (1 Thessalonicenzen 4:13 - 5:5), gevolgd door de verschijning van de Antichrist, die 
komt als een man van vrede - 2 Thessalonicenzen 2:3-12; Openbaring 13:11-17; 20:10). 
Deze zal aangenomen worden door joden, afvallige christenen, moslims, new agers, hindoes en 
boeddhisten. 
De mensheid zal er zich over verheugen dat het Midden-Oosten probleem werd opgelost en het lang 
verwachte “Aquariustijdperk is gearriveerd, maar het vredesfeest zal een kort leven beschoren zijn 
(1 Thessalonicenzen 5:1-3) en de Antichrist zal zijn ware kleuren tonen: hij zal zichzelf zetten in de 
Derde Tempel als God en eisen dat de wereld hem aanbidt, op straffe van de dood (2 Thessaloni-
cenzen 2:3-12; Openbaring 13:15-17). 
De Aquarian Age Community (AAC) heeft een erkende NGO1 status en promoot in samenwer-
kingsverband het werk van de Verenigde Naties. Zij leiden meetings en conferenties in een confe-
rentiezaal in het VN-hoofdkwartier. AAC is gebaseerd op Alice Bailey’s gekanaliseerde bood-
schappen van de veronderstelde Ascended Masters en heeft het objectief het inleiden van een Kos-
mische Christus in de wereld om een mystieke nieuwe wereldorde te creëren. 
De website van AAC identificeert deze Christus als Boeddha, Maitreya en “Imam Mahdi”, en zegt 
dat hij “werkt door middel van meditatie gecentreerd in het hart”. 
De Aquarian Age Community participeert in meditatie en andere mystieke praktijken in de Medita-
tiekamer van het VN)gebouw in New York City (http://www.aquaac.org/un/medmtgs.html#dates).  
 
Zie ook: De Verenigde Naties is een broeinest van Antichristelijk, New-Age Mysticisme: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/UN_NEWAGE.pdf  

 
1 NGO: non-governmental organisation. 
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