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Vals fundament 
De absolute islamitische ontkenning van de Godheid, Zoonschap en Messiasschap van de Heer Je-
zus, de verwerping van de Drie-eenheidsleer, alsook de rechtvaardiging van radicalisme en extreem 
geweld om hun anti-Joodse en antichristelijke wereldrijk te laten realiseren, vereist een duidelijke 
reactie van Joden en Christenen teneinde een grote bedreiging door de Islam in het Midden-Oosten 
én elders in de wereld het hoofd te bieden.  
Hierna zullen we drie verschillende perspectieven aanbieden over de beoordeling van het valse fun-
dament van de Islam. Het eerste is een kort overzicht van het boek Behind the Veil – Unmasking 
Islam, waarin christelijke geleerden, inbegrepen voormalige moslims die tot bekering kwamen, van 
islamitische bronnen gebruik maken om de tegenstrijdigheden en misleidende leerstellingen van 
deze godsdienst te ontmaskeren. Het tweede perspectief is dat van een Joodse professor in Arabi-
sche literatuur, die de godsdienstige motivering verduidelijkt waardoor verschillende vormen van 
moslimextremisme gedreven wordt. Het derde perspectief is de islamitische leer vanuit Bijbels 
oogpunt. 

De ontmaskering van de Islam 
In een boek Behind the Veil – Unmasking Islam (Achter de sluier - ontmaskering van de Islam), 
worden de tegenstrijdigheden in de Koran en de immorele levens van Mohammed en zijn metgezel-
len beschreven. Het boek werd anoniem gepubliceerd om de auteurs te beschermen. Dit boek wordt 
op deze wijze voorgesteld:  
“De tijd is gekomen om de snel groeiende, wereldwijde godsdienst van de Islam te ontmaskeren. 
Onze moslimvrienden moeten van de misleiding ervan verlost worden en tot kennis komen van on-
ze Verlosser, Jezus Christus, en Zijn reddende genade. Vele mensen zijn onwetend over wat de Is-
lam allemaal omvat. Onderhavig boek is niet alleen aan moslims opgedragen, om hen tot andere 
inzichten te brengen, maar ook aan alle Europeanen en Amerikanen die zich tot de Islam bekeerd 
hebben, om de oorsprong van dat geloof aan hen te tonen”. 
Dat boek biedt gedocumenteerde feiten over de gewelddadigheid en de ontkenning van mensen-
rechten door de Islam, en zegt:  
“Alle moslimkenners en historici zijn het erover eens dat mensen, die het moslimgeloof laten varen 
en zich tot andere geloven bekeren of tot ongeloof komen, volgens de islamitische wet ter dood 
veroordeeld moeten worden indien zij niet binnen een paar dagen naar de Islam terugkeren. Zo 
heeft Mohammed gezegd, alsook al zijn opvolgers (de kaliefs). Het eerste deel van het boek handelt 
over mensenrechten - rechten die niet in de Islam staan. Wij zullen duidelijk zien hoe Mohammed 
de Arabieren door middel van het zwaard gedwongen heeft om de Islam aan te nemen, zoals dat 
duidelijk in de Koran beschreven wordt. Mohammed en zijn opvolgers, hebben aan de omringende 
naties slechts drie opties voorgehouden: aanvaard de Islam, betaal een belasting, of wordt gedood”. 

 
1 Johan S. Malan is professor (sinds 2006 op rust) antropologie aan de ‘Universiteit van die Noorde’ in the Limpopo 
Provincie van Zuid-Afrika, en zoon van een voormalige zendeling in Zuid-Afrika en Swaziland. Hij is ook redacteur 
van een tweemaandelijks Christelijk tijdschrift in het Afrikaans - Die Basuin - dat voor het eerst verscheen in 1984. 
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Het tweede deel van het boek toont aan dat de Islam niet 
een godsdienst van gelijkheid en sociale gerechtigheid 
is. Het is een godsdienst van ongelijkheid tussen man-
nen en vrouwen, moslims en niet-moslims, en zelfs tus-
sen een man en zijn broer. De status van vrouwen is erg 
laag. De Koran beveelt rechtuit en op een oneerbiedige 
manier aan dat mannen hun vrouwen moeten slaan zo-
dra zij enig teken van ongehoorzaamheid aan de man 
zijn gezag en bevelen tonen (Sura 4:342); (blz. 78). In 
een van Mohammeds opgetekende uitspraken zegt hij 
dat de meeste mensen die naar de hel gaan, vrouwen zijn 
(blz. 92). Hij heeft ook in een visioen gezien dat de hel  

 
Sura 4:34: vrouwen slaan 

feitelijk vol vrouwen zit. 
De Islam gelooft ook in slavernij. Mohammed heeft dozijnen slaven gehad. Hij was een slavenhan-
delaar die slaven kocht, verkocht en verhuurde, zelfs nadat hij later aanspraak maakte een profeet te 
zijn (blz. 6). 

Mohammed was bijzonder wreed:  
“Zelfs de moslim-lezer zal verbaasd zijn te vernemen hoe wreed Mohammed was. Hij heeft gevan-
genen met vuur gemarteld voordat hij ze doodde, en hun vrouwen als slavinnen of vrouwen voor 
zichzelf en zijn manschappen genomen. Hij duldde ook geen kritiek en heeft zijn critici in stilte om 
het leven laten brengen” (blz. 7). 
“Na de dood van Mohammed hebben zijn opvolgers bloedige, barbaarse oorlogen gevoerd om de 
positie van leiderschap tegen elkaar af te dwingen. De profeet zijn intiemste vrienden en familiele-
den hebben elkaar gehaat en genadeloos om het leven gebracht… Ali Ibn Abi Taleb heeft samen 
met Mohammeds intiemste metgezellen tegen Maaweia gevochten. Hij was een van de personen die 
door Mohammed vertrouwd werd om de mondelinge voordrachten van de Koran neer te schrijven. 
Daarna heeft Ali binnen enkele uren duizenden getrouwe volgelingen van Mohammed laten doden, 
ondanks het feit dat zij samen met hem tegen Maaweia gevochten hebben” (blz. 7). 
“Geen wonder dat de moslims vandaag nog elkaar haten en bloedige oorlogen tegen elkaar voeren. 
Deze oorlogen en vijandigheden komen voort uit het hart van de Islamitische leerstellingen, vermits 
deze bepalen dat alle verkeerde daden door geweld bevochten moeten worden, net zoals ook Mo-
hammeds volgelingen met elkaar gedaan hebben” (blz. 8). “Uit Koranverzen leren wij van de agres-
sieve, vijandige geaardheid van de Islam zijn zending en van Mohammed. De Koran heeft verzen 
over gevechten tegen ongelovigen alsook uitspraken over heilige oorlogen tegen Christenen en Jo-
den” (blz. 42). 
Behind the Veil (blz. 55-56) haalt ook aan uit de publicatie van Taqiy al-Din, The Book of the Isla-
mic State (1953). Hij zegt:  
“Het moet het buitenlandse beleid van Islamitische staten zijn om de Islam door middel van heilige 
oorlogen in de wereld uit te dragen. Deze methode is door de eeuwen heen gevestigd geraakt en is 
nooit veranderd… Toen Mohammed de eerste islamitische staat in Yathrib vestigde, heeft hij zijn 
leger op de been gebracht om heilige oorlogen te voeren en de struikelblokken uit de weg te ruimen 
die in de weg stonden voor de verdere uitbreiding van de Islam… Door de heilige oorlogen werden 
landen en streken veroverd… De wonderlijke Koran heeft aan moslims geopenbaard wat de reden is 
voor heilige oorlogen, namelijk om de boodschap van de Islam in de hele wereld uit te dragen” (blz. 
112,113,117).  

 
2 “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij 
van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen 
Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar 
in haar bedden alleen en tuchtigt haar (Engelse versie: “beat them”). Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen 
weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot” (Sura 4:34).  De Arabische versie heeft het over het slaan met iets 
als een stok. 
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De Koran zelf beveelt dus de voortzetting van heilige oorlogen totdat alle naties van de wereld het 
geloof van de Islam aangenomen hebben. Dit is een complete godsdienstige rechtvaardiging voor 
aanhoudende oorlogvoeringen. 

Beoordeling van een Joodse professor 
Menahem Milson, emeritus professor in Arabische literatuur aan de Hebreeuwse Universiteit in 
Jeruzalem, heeft onlangs in een lezing over “islamisme” het volgende overzicht aangeboden: 
De termen extremistische Islam, militante Islam, radicale Islam en Islamisme zijn synoniemen. De 
personen die hierbij betrokken zijn verwijzen naar zichzelf als moslims of, in zekere gevallen, als 
mujahidun (soldaten van de Jihad). Zij noemen hun beweging de Islamitische Ontwaking of de Ji-
hadbeweging. Islamisme, of radicale Islam, wijdt zichzelf aan interne én externe doelstellingen. 
Intern zijn zij ingesteld op de vestiging van zuivere moslimgemeenschappen, die in overeenstem-
ming met de islamitische wetten bestuurd worden. Extern is het hun overtuiging dat elke ware mos-
lim ertoe verbonden is om als eerste prioriteit een Jihad tegen de ongelovigen en vijanden van de 
Islam te voeren (Christenen worden als ongelovigen en heidenen beschouwd). 
De interne wreedheden van het Islamisme heeft 
wèl negatieve reacties in de westerse wereld ont-
lokt, maar worden niet als een bedreiging voor 
wereldvrede gezien. Hieronder vallen de straffen 
die overeenkomstig islamitische wetten opgelegd 
worden, b.v. het stenigen van overtreders die aan 
overspel schuldig bevonden worden, lijfstraffen 
voor degenen die alcohol gebruiken, en het afhak-
ken van de handen van dieven. Terreurdaden tegen 
niet-islamitische landen, vooral tegen de VSA op 
11 september 2001 (9/11), worden echter door de 
internationale gemeenschap in een ernstig licht 
beschouwd en dat maakt van de Islam een wereld-
probleem. 

 
Sharia: handen en voeten afhakken 

Volgens de Islam heeft Allah aan moslims de overwinning op en overheersing beloofd van alle ge-
loven in de wereld. Deze belofte werd al vroeg door de veroveringstochten van Mohammed ver-
vuld, en het heeft tot de vestiging van een groot moslimrijk geleid dat eeuwenlang voortbestaan 
heeft. De sterke overtuiging van moslimoverheersing, zoals door Allah beloofd, heeft in de 19de 
eeuw een ernstige terugslag gekregen toen het Ottomaanse Rijk een aantal nederlagen leed en ver-
scheidene moslimlanden onder het beheer van “ongelovigen” (niet-moslimlanden) kwamen. In de 
Eerste wereldoorlog werd het Ottomaanse Rijk, dat vanuit Turkije beheerd werd, finaal verslagen. 
Vanuit moslimoogpunt was dat alsof de geschiedenis helemaal van zijn vooraf bepaalde koers was 
afgeweken. 
Moderne moslims zijn gefrustreerd als gevolg van het grote contrast tussen de islamitische overtui-
ging over hun god-gegeven overheersing van de wereld, en de achterlijkheid, armoede en machte-
loosheid van veel moslimlanden. Het is voor velen van hen een ontstellende gedachte dat de macht 
van de Islam ondergeschikt is aan die van Amerika en Europa, en zij maken actieve plannen over 
hoe zij de rechtmatige plaats van leiderschap in de wereld kunnen terugkrijgen. Voor dit doel wordt 
de grootschalige hervatting van een Jihad (conventionele oorlogen én terrorisme) als erg belangrijk 
beschouwd. 
Ruslands nederlaag en terugtrekking uit Afghanistan in 1989 is als een grote overwinning van het 
Islamisme gezien. Voor de islamisten was dat slechts één enkele strijd in het wereldwijde drama 
waarin uiteindelijk de Islam alle landen zal overwinnen - ook Amerika. 
De islamitische Jihad heeft twee doelstellingen. De ene is de omverwerping van ‘boze’ regeringen 
in moslimstaten omdat de leiders slechts in naam moslim zijn. Het wordt als een godsdienstige 
plicht gezien om hen ten val te brengen en door fundamentalistische islamitische regeringen te ver-
vangen. De andere doelstelling is tegen niet-moslimstaten te strijden - vooral Amerika en zijn 



 4

bondgenoten. Israël wordt specifiek als doelwit genoemd omdat dit land naar bewering een voor-
post is van Amerikaans imperialisme. 

 

Het idee van martelaarschap in de Jihad, welke namens Allah gevoerd 
wordt, is een wezenlijk deel van de strijd. Het wordt als de hoogste 
vorm van zelfopoffering beschouwd om als een martelaar (shahid) te 
sterven. Ieder die zich bereid verklaart om in een zelfmoordbomaan-
slag als een shahid te sterven, wordt geprezen. In de Koran wordt aan 
elke martelaar loon in het paradijs beloofd. Het is niet slechts een di-
recte toegang tot het paradijs, zonder de foltering van het dodenrijk, 
maar ook het voorrecht om aan 70 van uw vrienden, vriendinnen of 
familieleden de toegang tot het paradijs te verlenen. 

Dit idee blijkt duidelijk uit het testament van een Palestijns meisje, Hanadi Jaradat, dat in oktober 
2003 een zelfmoordaanslag pleegde op het Maxim-restaurant in Haifa. In haar testament, dat op de 
webpagina van de Palestijnse Islamitische Jihad gepubliceerd is, zegt zij onder meer:  
“In the name of Allah , the Merciful and Compassionate, prayer and peace be upon the master of 
mankind, our master Muhammad, may Allah pray for him and give him peace. The Exalted One 
said in the Koran: ‘Do not consider those who died for the cause of Allah as dead, rather as alive, 
sustained at the presence of their Lord.’ Allah’s words are true. Dear family, whom the Lord of 
the world will reward as He promised us in all His Holy Book... Reckon my sacrifice in antici-
pation of the reward of Allah to you in the Hereafter. I should not be too valuable to sacrifice 
myself for the religion of Allah. I have always believed in what is said in the Holy Koran, and I 
have been yearning for the rivers of Paradise”. 
Na de dood van een shahid wordt er feest gevierd in plaats van gerouwd. De moeder roept het uit 
van blijdschap, zoals bij een huwelijksfeest, en er worden lekkernijen onder de gasten uitgedeeld. 
Osama bin Laden wordt door hetzelfde vooruitzicht gemotiveerd. Op 16 februari 2003 is er een 
godsdienstige boodschap van hem naar een islamitische site gepost. Daarin haalde hij aan uit een 
oud Arabisch gedicht: “O Allah, wanneer de dood komt, laat het dan niet zijn op een lijkbaar, ge-
huld in groene doodsklederen. Laat mijn graf eerder zijn in de buik van een adelaar, rustig in de 
lucht, onder zwervende arenden”. Verscheidene personen in New York en anderen beweren dat de 
adelaar/arend (eagle) naar Amerika zelf verwijst. Nadat de hele boodschap vertaald werd, was het 
echter duidelijk dat bin Laden daardoor slechts zijn verlangen uitspreekt om als een held een marte-
laarsdood te sterven. Hij wil als een shahid op het slagveld sterven en door een arend gevreten wor-
den, wat hem dan hemelwaarts naar de troon van Allah zal wegvoeren. De 8ste eeuwse Arabier die 
dit geschrift opgesteld heeft, was lid van een militante moslimsekte. 
Westerlingen zijn nog steeds niet in staat om de begrippen Jihad (heilige oorlog) en istishhad (mar-
telaarschap) goed te begrijpen. Verscheidene commentators menen foutief dat islamitische terreur-
daden in Europa toegeschreven kunnen worden aan socio-economische factoren, zoals frustratie 
wegens de armoede en werkloosheid die ervaren wordt door de tweede en derde generatie moslim-
immigranten in Europa. Dat is hoegenaamd niet het geval, want deze daden spruiten in de eerste 
plaats voort uit een godsdienstige overtuiging, over de strijd tegen de vijanden van Allah. 
Als wij naar de profielen kijken van moslimterroristen in Europa, Amerika en andere plaatsen, is 
het duidelijk dat zij niet uit de gelederen van de armen en verstotenen komen. Neem als voorbeeld 
degenen die voor de Madrid-boomaanslagen van 11 maart 2004 verantwoordelijk zijn. De leider die 
zichzelf ook opgeblazen heeft, was een Tunesische immigrant die met behulp van een ruime Spaan-
se beurs aan een universiteit gestudeerd heeft en die de eigenaar was van een vastgoedagentschap. 
Een ander lid van de groep was een Marokkaanse immigrant die een mobiele-telefoon-zaak had. 
Een derde lid was een Marokkaan die een graad in het chemische ingenieurswezen had, terwijl een 
vierde lid een student uit Bosnië was die met behulp van een beurs van de Spaanse regering daar 
gestudeerd heeft. 
Er is helemaal geen sprake van gefrustreerde tweede-generatie immigranten die tegen hun omstan-
digheden in opstand komen. Hetzelfde geldt voor al die andere terreurdaden door moslims. Van de 
19 terroristen die verantwoordelijk zijn voor de 9/11-aanvallen op Amerika, was er niet één gefrus-
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treerde tweede-generatie immigrant. Allen waren Arabische studenten of mensen met een beroep - 
15 uit Saoedi-Arabië, 3 uit Egypte en één uit Libanon. De enige verklaring voor hun optreden is het 
islamitische geloof dat van hen verwacht een Jihad te voeren tegen landen die het durven te wagen 
om moslimlanden aan te vallen. 
Moslimterroristen worden wijd en zijd in de moslimwereld geëerd. Ter wille van hun zelfbehoud 
vechten veel regeringen van moslimlanden echter tegen de terroristen omdat de radicale Islam op 
grotere toewijding aandringt van hun eigen regeringen aan de islamitische wetten. Het feit is dat de 
vroege vaders van de Islam geloofwaardigheid aan de Jihad verlenen en daar ook grote successen 
mee behaald hebben. Huidige moslimregeringen worden met een ernstige ideologische contradictie 
geconfronteerd: aan de ene kant bevechten zij de jihadistische organisaties in hun landen, maar aan 
de andere kant gaan staatsscholen en moskeeën voort met het bevorderen van het idee van een Jihad 
ter wille van Allah. 

Christelijke beoordeling van de Islam 
In het licht van de Islam zijn godsdienstige beschouwingen, hun ambitie om de wereld te overwin-
nen, alsook hun haat tegen Joden en Christenen, is het duidelijk dat hun gehele dogma op bijbelse 
gronden moet verworpen worden. Hierna volgen fundamentele redenen waarom Christenen het is-
lamitische geloof niet kunnen accepteren: 

Allah in de Koran 
In zijn boek Who is this Allah? verwerpt G.J.O. Moshay de bewering dat de naam Allah van Syri-
sche oorsprong is en Joods/Christelijke connotaties heeft. Er is slechts een fonetische overeenkomst 
en dat is al. Wanneer een naam van God uit een andere taal wordt overgenomen, moet de volle be-
tekenis ervan, alsook het gezag en de methode van openbaring, ongeschonden blijven. In het geval 
van de Islam is dat niet gebeurd omdat zij niet de Drie-enige God aanbidden die Zichzelf door 
Abraham, Izaäk, Jakob, de profeten van de Bijbel, en uiteindelijk door Zijn Zoon geopenbaard 
heeft. 
De moslims aanbidden een god die reeds vóór Mohammeds geboorte door zijn vader, Abdullah 
(Dienstknecht van Allah), vereerd werd. Nadat Mohammed bij zijn Rooms-katholieke vrouw, als-
ook bij Syrische christenen van het Bijbelse monotheïsme hoorde, heeft het idee bij hem postgevat 
om de status van zijn eigen afgod te verhogen en zodoende een unieke monotheïstische godsdienst 
de Arabieren aan te bieden. 
Alhoewel Mohammed onder andere met een Rooms-katholieke en twee Joodse vrouwen getrouwd 
was, is hij nooit een proseliet van het Christendom of het Judaïsme geworden. Hij heeft deze valse 
godsdiensten genoemd en gezegd dat de aanhangers ervan zich tot de Islam moesten bekeren. Zijn 
eerste bekeerling was zijn vrouw, Khadija, daarna haar ‘christelijke’ neef, Waraqa ibn Naufal, die 
Mohammeds speciale raadgever was. 
Het is noodzakelijk om de Islam vanuit christelijk oogpunt als een valse monotheïstische godsdienst 
te beschouwen en geen erkenning te geven aan zijn zelfverklaarde status als de finale openbaring 
van God. Marius Baar (The unholy war, 1980, blz.64-65) stelt de volgende benadering voor: 
“Op veel levensterreinen is een gezindheid van verdraagzaamheid een prijzenswaardige eigenschap. 
In de westerse wereld leidt verdraagzaamheid er soms echter toe dat een leugen in de plaats van de 
waarheid geaccepteerd wordt. Een voorbeeld van dit soort naïviteit is het idee dat Allah (de god van 
de moslims, zoals hij in de Koran beschreven wordt) en Jahweh (de zelfopenbarende God van de 
Bijbel) dezelfde Godheid zijn. Dit idee wordt ook gevonden in de Rooms-katholieke publicatie One 
God – all brothers gepropageerd. Niets staat echter verder van de waarheid”. 
De moslims aanvaarden Mozes en de profeten, alsook Jezus, als menselijke gezanten van God. Zij 
storen zich echter niet aan de leerstellingen van de Bijbel, en zij zijn geheel tegen het idee van een 
Drie-enige God en de Godheid van Jezus gekant. Zij geloven niet in een verwekkende God die een 
Zoon genereerde, en zeggen dat dit een vals begrip van God is welke niet aan de standaard van Al-
lah’s verhevenheid en heiligheid voldoet. De drie-eenheidsgedachte en de opvatting over Jezus als 
de Zoon van God, wordt door hen als een vervalsing van de waarheid verworpen. 
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De zendeling zegt in zijn boek The progress of world-wide missions (1960, blz. 30): 
“De god van de Islam is erg ver van het beeld van de liefdevolle en genadige God van de Bijbel ver-
wijderd. Allah is een gevoelloze despoot die erg ver van zijn volgelingen af staat, zonder middelaar 
tussen hem en hen. Er is geen verband tussen Allah en de God van de Bijbel, en hij is een erg zwak-
ke nabootsing van de ware God. Het is godslasterlijk om Allah en Jahweh op hetzelfde niveau te 
plaatsen”. 

Verwerping van Jezus als de Zoon van God 
Marius Baar heeft dikwijls de vijandige reacties van moslims waargenomen op de verkondiging van 
de Heer Jezus Christus en Zijn boodschap van verlossing. In zijn aangehaalde boek (blz. 164-165) 
schrijft hij:  
“De Islam ontkent niet alleen het bestaan van de Heilige Geest, maar ook de Godheid van Jezus. Er 
bestaat geen antichristelijke macht in de wereld die het Zoonschap van Christus en Zijn kruisdood 
zo uitdrukkelijk en aanhoudend ontkent als de Islam. Voor een moslim is het een gruwel om te ge-
loven en te belijden dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ik heb moslims gezien die op de grond 
spuwden en zeiden: ‘Vergeef mij, Allah, dat ik zoiets gehoord heb’. Te zeggen dat God een Zoon 
heeft, is voor hen godslasterlijk”. 
Zij belijden duidelijk dat Allah een niet-verwekkende God is. 
Ook het verzoeningswerk van Jezus wordt in zijn geheel door de Islam ontkend. Zij beweren óf dat 
Jezus nooit aan het kruis gestorven is en slechts een schijndood gehad heeft, óf dat iemand anders in 
Zijn plaats is gestorven, óf dat Zijn dood van geen geestelijke betekenis is. Om deze redenen ont-
kennen zij heftig teksten zoals 1 Joh. 1:7 welke zegt: “…en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, 
reinigt ons van alle zonde”. 
John A. Williams (Islam, blz. 31-32) bevestigt ook het feit dat moslims slechts aan Jezus als profeet 
geloven, m.a.w. een andere Jezus als Die in de Bijbel verkondigd wordt (2 Kor. 11:3-4). Zij ver-
werpen alle bijbelse leerstellingen over Zijn Godheid, kruisiging en opstanding. Net zoals de Allah 
van de Islam verschilt van de God van de Bijbel, zo verschilt de profeet Jezus van de Koran hele-
maal van de bijbelse Jezus. 
Het schokkende feit aangaande dit godsdienstig bedrog is dat er verscheidene ‘christelijke’ theolo-
gen zijn die christelijke leerstellingen verdraaien om het begrip van universalisme te ondersteunen, 
namelijk dat alle geloven dezelfde God aanbidden. Op deze manier wordt er ook theologische ge-
loofwaardigheid aan de Islam zijn godsbegrip gegeven. Marius Baar (op. cit. blz. 102) zegt:  
“Er bestaat een verontrustende neiging onder vele Christenen om de Islam als een alternatieve weg 
naar God te beschouwen, en daardoor de uniekheid van het christelijke geloof te verloochenen (Joh. 
14:6). Een Vaticaans geschrift verstrekt richtlijnen voor een dialoog met de Islam. Hierin wordt 
Christenen aangeraden om hun vooroordelen tegenover de Islam te laten varen, omdat Allah nie-
mand anders is als de God van Mozes en de Vader van onze Heer Jezus!” 
Het Vaticaan, zowel als de Wereldraad van Kerken (vervallen protestantisme) aanvaarden de Islam 
nu als een zustergodsdienst en verwijzen naar moslims als medegelovigen. De valse perceptie dat 
alle geloven dezelfde God aanbidden, is de hoeksteen waarop de Antichrist zijn alliantie van valse 
godsdiensten zal bouwen (Op. 17:3-5). Fundamentele, evangelische Christenen verwerpen echter 
deze acceptatie. 
Omdat de Islam Jezus als de Christus en enige Verlosser van de wereld ontkent, kent zij ook niet de 
Vader die Zich door Zijn Zoon aan de wereld heeft geopenbaard. De Zoon verwerpen betekent dus 
impliciet de Vader verwerpen die Zichzelf door Zijn eniggeboren Zoon bekend gemaakt heeft: 

- “Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft” (Joh. 5:23). 
- “Zij dan zeiden tegen Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: U kent Mij niet en evenmin 

Mijn Vader; als u Mij kende, zou u ook Mijn Vader kennen” (Joh. 8:19). 
- “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien … Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de 

Vader in Mij is?” (Joh. 14:9-10). 
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- “Wie is de leugenaar, anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist 
die de Vader en de Zoon loochent” (1 Joh. 2:22). 

- “Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet” (1 Joh. 2:23). 
Paulus zegt dat zelfs indien een engel uit de hemel ons een evangelie zou brengen dat in strijd is 
met wat de Bijbel over het verzoeningswerk van de gekruisigde Heer ons leert, die engel dan als 
“vervloekt” wordt gesteld (Gal. 1:6-9). Vervalsingen van het evangelie van verlossing, komen niet 
van de ware God, maar van de Satan, en moeten geheel en al verworpen worden. 
De Islam maakt op grond van een openbaring door de ‘engel Gabriël’ aanspraak op de Profeet die 
door Mozes beloofd werd (Deut. 18:15), evenwel niet Jezus maar Mohammed. De volgende verge-
lijking die door Christ for the Nations gemaak werd, toont het slechte beeld van Mohammed en 
bevestigt het feit dat hij een valse profeet en een misleider van de naties is: 

JESUS CHRISTUS MOHAMMED 
Hij is in 4 v.C. uit een maagd geboren Hij is in 570 n.C. uit Aminah geboren 
Hij heeft geen aardse vader gehad Zijn aardse vader was Abd’Allah 
Hij is nooit getrouwd geweest Hij was met 15 vrouwen getrouwd 
Hij heeft een zondeloos leven geleid Hij was een zondaar 
Hij heeft nooit om de vergiffenis van zonden 
gebeden 

Hij heeft dikwijls om vergiffenis gebeden 

Hij heeft geen oorlogen gevoerd Hij heeft 66 oorlogen gevoerd 
Hij heeft nooit de dood van iemand bevolen Hij heeft de dood van vele mensen bevolen 
Hij heeft genade en liefde gevestigd Hij heeft geen genade betoond, wraak beoefend 

en het zwaard gebruikt 
Hij heeft een geestelijk koninkrijk gevestigd Hij heeft een aards koninkrijk gevestigd 
Hij is door kruisiging op de leeftijd van onge-
veer 33 jaar gestorven 

Hij is door longontsteking en vergiftiging op de 
leeftijd van 62 jaar gestorven 

Hij is uit het graf opgestaan en leeft Hij is nog steeds in het graf en is dood 
Het Oude Testament heeft Zijn eerste en twee-
de komst voorspeld 

Hij is niet in de Bijbel voorspeld 

Thema van Zijn leven: Hij heeft de liefde van 
God bekend gemaakt 

Thema van zijn leven: Hij heeft zich aan Allah’s 
‘heilige oorlogen’ toegewijd 

Wordt 97 keer in de Koran genoemd Wordt 25 keer in de Koran genoemd 
 
De intensifiëring van de misleiding 
Geestelijke misleiding is een van de belangrijkste tekenen van de eindtijd. Jezus heeft ondermeer 
gezegd: “Pas op dat niemand u misleid…” (Matt. 24:4). Wij moeten op onze hoede zijn voor ver-
valsingen van Gods Woord. Johannes zegt: “Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de 
geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten uitgegaan in de wereld” (1 Joh. 4:1). De 
boodschappen van predikers en “profeten” moeten getoetst worden door ze met de Schrift te verge-
lijken. Als ze in strijd zijn met bijbelse beginselen, moeten ze verworpen worden. 
De “Jezus” die door de Islam verkondigd wordt, is niet de Jezus van de Bijbel. 
De Jezus van de Islam is niet God en wordt slechts als de zoon van Maria, de 
slaaf van Allah en een geestelijke “broeder” van Mohammed beschreven. De 
verkondiging van een valse Jezus wordt onder de leiding van een valse geest 
gebracht die van Satan uitgaat (2 Kor. 11:4,13-15). Johannes zegt: 
“Wie is de leugenaar, anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus 
is? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent” (1 Joh. 2:22). 
Laten wij aanhouden met het verkondigen van de Bijbelse waarheid. Jezus  
Christus, de Zoon van God is de Waarheid; Hij heeft duidelijk gezegd: 
“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” (Joh. 14:6). 
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“Als dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zult u echt vrij zijn” (Joh. 8:36). 

Het eindtijdse rijk van de Antichrist 
Er is een aanwijzing in de Bijbel dat de huidige opmars naar wereldoverheersing van de Islam, naar 
een belangrijke rol zal leiden in het toekomende wereldrijk van de Antichrist. Daniël 11:5-35 be-
schrijft de historische strijd tussen de Koning van het Noorden (Syrië) en de Koning van het Zuiden 
(Egypte). Het Syrië waarnaar hier verwezen wordt sluit het huidige door moslims overheerste Syrië 
en Irak in. In vroegere tijdperken van de geschiedenis was dit gebied als Assyrië en Babylonië be-
kend. De Koning van het Noorden, die ook de tempel ontheiligd en de dagelijkse offers afschafte 
(Dan. 11:31), was een type van de toekomstige Antichrist. 
Daniël 11:36-45 is een profetische beschrijving van de eindtijdse Koning van het Noorden (de Anti-
christ of valse messias). Hij zal ook uit het gebied van het noorden of noord-oosten van Israël ko-
men. Bij zijn komst zal Hij verbintenissen sluiten met zowel Joden als Arabieren en hij zal zich als 
hun gemeenschappelijke messias voordoen. Hij zal waarschijnlijk een Joodse vader hebben omdat 
Daniël 11:37-38 zegt dat Hij niet op de goden (eerder God)3 van zijn vaderen acht zal slaan, maar in 
de plaats daarvan de god Mauzzim (of “god van strijdkrachten”)4 zal vereren. Het is de vreemde 
god van de Koran die voor oorlogvoering is om zijn koninkrijk uit te breiden. 
Proff. John Walvoord en Roy Zuck zeggen het volgende in hun Bible Knowledge Commentary (blz. 
1371) over Daniël 11:36-39: 
“Deze komende koning… zal ook op het godsdienstige terrein absolute macht voor zichzelf opei-
sen, zich boven alle goden verheffen, lasterlijk tegen de God van de goden spreken en Hem verloo-
chenen… ‘Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste’ (Dan. 7:25). Het tijdperk van deze ko-
ning zijn regering is door God bepaald. Hij zal gedurende de tijd van grimmigheid (de grote ver-
drukking) als wereldleider voorspoedig zijn. Als gevolg van de verwijzing naar de God van zijn 
vaderen zijn sommige mensen van mening dat deze koning een Jood zal zijn, omdat het Oude Tes-
tament dikwijls de uitdrukking ‘de God van uw vaderen’ gebruikt om naar de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob te verwijzen… Het feit dat hij niet op de God van zijn vaderen acht zal slaan bete-
kent dat deze leider ter wille van absoluut godsdienstig gezag geen respect zal hebben voor zijn 
godsdienstige erfenis. Hij zal elke georganiseerde godsdienst afschaffen en zichzelf als het enige 
voorwerp van aanbidding aanbieden… De Antichrist zal de god van de vestingen vereren, hetgeen 
betekent dat hij militair geweld zal bevorderen… De god die zijn vaderen niet gekend hebben, die 
hem ook kracht zal verlenen, zal waarschijnlijk Satan zijn (vgl. Op. 13:2). Alhoewel deze koning 
aan het bewind zal komen door een vredesverbond met Israël te sluiten (Dan. 9:27), zal Hij er niet 
voor terugschrikken militaire macht aan te wenden om zijn heerschappij uit te breiden”. 
Daniël bevestigt het feit dat deze eindtijdse Koning van het Noorden met groot geweld zal toeslaan 
wanneer mensen hem tegenstaan: 
“Maar de geruchten van het Oosten en van het Noorden zullen hem verschrikken; daarom zal hij 
uittrekken met grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen. En hij zal de tenten van 
zijn paleis planten tussen de zeeën aan de berg van het heilig sieraad; en hij zal tot zijn einde ko-
men, en zal geen helper hebben” (Dan. 11:44-45). 
Walvoord & Zuck (op. cit., blz. 1372) zeggen:  
“Hij zal Israël belegeren en zijn koninklijke tenten tussen de Dode Zee en de Middellandse Zee bij 
de heilige berg opslaan - waarschijnlijk in Jeruzalem. Omdat de Antichrist zal voorgeven Christus 
te zijn, zal hij zijn hoofdkwartier in Jeruzalem oprichten, dezelfde stad als vanwaar Christus de we-
reld in het Millennium zal regeren (Zach. 14:4, 17)… God zal het koninkrijk van deze tiran tijdens 
de zichtbare verschijning van Jezus Christus op aarde verdelgen (Op. 19:19-20)”. 
Een boze leider zal spoedig uit het hart van de moslimwereld naar voren komen en snel opgang ma-
ken naar een positie van wereldheerschappij. Hij zal voorgeven dat hij de christus van alle geloven 
is, maar hij zal godslasteringen tegen God en het heilige uitspreken (Op. 13:5-6). Het zal voor hem 

 
3 De KJV zegt hier: “the God of his fathers”. 
4 KJV: “the God of forces”. NBG: “god der vestingen”. 
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een erg slechte dag zijn wanneer de ware Christus komt, omdat hij en zijn volgelingen dan zelf zul-
len ervaren wat de verschrikkelijke gevolgen zijn van oorlogvoering tegen God: 
“En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voe-
ren tegen Hem Die op het paard zit [Christus] en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en 
met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen 
misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Deze 
twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. 21 En de overigen wer-
den gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem Die op het paard zit. En alle vogels 
werden verzadigd met hun vlees” (Op. 19:19-21). 
Een werkelijke “heilige oorlog” zal er plaatsvinden wanneer God Zijn toorn over een onbekeerlijk 
mensdom zal uitstorten, omdat zij de reddende genade, die Zijn eniggeboren Zoon voor eeuwen en 
millennia aan hen aangeboden heeft, geminacht en verworpen hebben. Zulke mensen, die hardnek-
kig geweigerd hebben om gered te worden, laten aan de Heer geen andere keus over dan hen te ver-
oordelen. De vijanden van Jezus Christus en Zijn koninkrijk, de vijanden van Israël en Jeruzalem 
van Zijn verkiezing (1 Kon. 11:36), zullen allen in een “heilige oorlog” verdelgd worden (Zach. 
14:2-3,12-13). Zij zullen er achter komen dat het vreselijk is te vallen in de handen van de Levende 
God (Hebr. 10:31). 

Messiaanse verwachtingen 
In een artikel The Generation of the Messiah, wijst Jack Kinsella van Omega Letter van 03-12-06 
erop dat al drie monotheïstische geloven - Christendom, Judaïsme en Islam - in het huidige geslacht 
nog de komst van de Messias verwachten. De Messias zal vrede op aarde brengen nadat Hij aan-
vankelijk in een oorlog Zijn vijanden heeft verdelgd. 
Christenen verwachten dat de Messias Zijn bruidsgemeente zal komen halen (Joh. 14:2-3), waarna 
de valse messias (de Antichrist) geopenbaard zal worden en voor zeven jaren tijdens de verdrukking 
op de aarde zal regeren. Daarna komt de Messias met Zijn heiligen terug om de Antichrist en zijn 
gevolg te oordelen en dan het beloofde Vrederijk op aarde te vestigen. 
Joden verwachten dat de Messias zal komen om de ongelovigen samen met al Israëls vijanden te 
straffen, de troon van David in Jeruzalem te herstellen en dan de wereld vanuit Israël te regeren. Hij 
zal de tempel herbouwen en de wet van Mozes op de hele wereld van toepassing stellen. 
Moslims geloven dat de Imam Mahdi als wereldmessias zal komen om zijn vijanden, namelijk de 
Joden, Christenen en alle andere ongelovigen, te verdelgen. Hij zal een wereldwijde moslimstaat 
vestigen waarin vrede en gerechtigheid zal heersen. Er wordt geloofd dat Jezus samen met de Mah-
di zal optreden om de hele wereld te islamiseren. Zij beschouwen Jezus als een geestelijke metgezel 
van Mohammed. 

De rol van Iran 
Iran speelt een grote rol in de voorbereiding van de weg voor de verschijning van de Sjiietische 
Imam Mahdi. Volgens het weekblad van de Islamitische Republiek van Iran zal de Mahdi binnen-
kort zijn triomfantelijke verschijning bij de Ka’aba in Mekka maken. Hij zal dadelijk een leger op 
de been brengen en de vijanden van de Islam in een reeks apocalyptische veldslagen vernietigen. 
Een van zijn grootste overwinningen zal tegen de Zionistische vijand en zijn bondgenoten in Jeruza-
lem zijn. 
De Imam zal tot in Irak optrekken en zijn hoofdkwartier in Kufa inrichten, nabij Babylon. De web-
site bericht ook dat de profeet Jezus, de zoon van Maria, samen met de Mahdi zal verschijnen en 
met hem zal samenwerken om de onderdrukking in de wereld uit te roeien en gerechtigheid te laten 
zegevieren. Er worden in Iran dagelijks gebeden opgezegd opdat Allah de komst van de Mahdi zal 
verhaasten. 
Iran is ook bezig om zichzelf tot de tanden toe te bewapenen, want zij willen een grote rol spelen in 
de vorming van het leger van de Mahdi waarmee Hij al zijn vijanden wil onderwerpen. Iran, met 
zijn bevolking van 70 miljoen, heeft een Islamitische Revolutionaire Wacht die een van de grootste 
militaire eenheden van de wereld is. Deze beschikt over 10 miljoen soldaten en is een speciale een-



 10

heid boven en naast het reguliere leger van het land. Met hun geavanceerde gestuurde raketten kun-
nen zij precieze aanvallen doen en eigenlijk elk doelwit in het Midden-Oosten vernietigen. Deze 
eenheid zal tot de beschikking van de Imam Mahdi gesteld worden om zijn oorlogen te voeren. 

Visie van de Soennieten 
De grootste groepering in de Islam is die van de Soennieten. Zij verkondigen niet de komst van de 
12de Imam van de Sjiieten, maar wel de komst van de zogenaamde moslimprofeet Jezus, de zoon 
van Maria. Volgens Soennitische bronnen is Hij een volgeling van Allah’s laatste boodschapper, 
Mohammed. Hij zal het mensdom volgens de wet van de Koran en de Soenna oordelen, het evange-
lie van het kruis en het idee van de Drie-eenheid uitroeien, en de verkoop en het eten van varkens-
vlees wereldwijd verbieden. Hij zal verkondigen dat Hij een slaaf van Allah en een navolger van 
zijn broeder Mohammed is. Hij zal door oorlogvoering alle vijanden van de Islam doden, alsook de 
Christenen die het kruis vereren. 
Volgens de Bijbel is het absoluut duidelijk dat de moslims de Antichrist als hun verlosser verwach-
ten. Het is verbazingwekkend dat zij klaar staan om een groot profeet met de naam Jezus of de 
Christus te aanvaarden, want de Antichrist zal zichzelf juist als de universele Christus van alle ge-
loven voordoen. Hij zal inderdaad de Drie-enige God verwerpen en tegen de gelovigen oorlog voe-
ren die zich op het Kruis van Christus beroemen:  
“En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tent, en hen 
die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen, en 
om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam en taal en volk” (Op. 13:5-7). 
Nadat hij de wereld 3½ jaar lang misleid zal hebben om in een valse vrede en eenheid te geloven 
(Dan. 9:27), zal Hij in de overblijvende 3½ jaar een militair bewind voeren (Op. 13:5). Zijn einde 
zal spoedig en plotseling komen wanneer de ware Christus terugkomt naar de aarde en Hij Zijn voe-
ten op de Olijfberg zal zetten (Zach. 14:4-5; Op. 19:19-20). Wij staan op de drempel van de grote 
confrontatie tussen de ware Christus en de valse christus. 
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