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1. Introductie 

 

In Westerse landen worden de mensen overspoeld met beelden van radicale moslims die 

vlaggen van Israel en Amerika verbranden en die onschuldige burgers doden door bommen 

te plaatsen of zich zelf op te blazen. In de Arabische wereld worden de mensen overspoeld 

met beelden van Westerse legers die moslimlanden binnendringen en regeringen omver

werpen en die onschuldige burgers doden door vanuit vliegtuigen bommen te werpen.

Zo is er een vicieuze cirkel ontstaan, waarin beide kanten zichzelf gerechtvaardigd zien in 

hun acties. Hoe is dit begonnen? En nog belangrijker: hoe kunnen we hier uit komen?

 

2. Verschil van perspectief

 

Om beter inzicht te krijgen in de spanningen, kijken we naar een specifiek voorbeeld uit de 

recente geschiedenis.  

Op 30 september 2005 publiceerde de Deense krant 

Islamitische profeet Mohammed, waaronder een van Kurt 

bijdrage de fanatiekelingen aan de kaak stellen die veel bomaanslagen, moorden en andere 

gruwelijkheden rechtvaardigden door te refereren naar de uitspraken van hun profeet. 

De aanleiding daartoe was herhaaldelijke aanvall

Denemarken door islamisten, waarbij de climax bereikt werd toen een universiteitsprofessor 

van Joodse afkomst gekidnapt en geslagen werd door een groepje Arabieren omdat hij 

lessen uit de Koran geciteerd had.

De publicatie van de karikaturen leidde uiteindelijk tot grote demonstraties in moslimlanden, 

waarbij onder andere meer dan honderd mensen gedood werden en enkele Deense 

ambassades in brand gestoken werden.

 

Veel Westerlingen begrepen niet hoe er met zove

tekening en veel moslims begrepen niet waarom de Deense regering haar excuses niet 

aanbood. 

 

Aan de oppervlakte is het volgende verschil waarneembaar:

In het Westen is democratie een belangrijke waarde. 

overheid alleen besluiten kan 

vrijheid van meningsuiting diep geworteld. In het Midden Oosten zijn de mensen gewend 

aan autocratische overheden. Er gebeurt niets zonder haar goedke

blij mee is, dan stopt ze het. In de ogen van de moslims liet de Deense overheid niet alleen 

toe dat de karikaturen gepubliceerd werden, maar gaf daar haar volledige steun aan.

Daarin speelt ook een verschil in cultuur een rol. In het Westen staat de individuele vrijheid 

hoog in het vaandel, terwijl in de meeste landen het belang van de groep voorop staat. Een 

Westerling ziet in een individuele mening niet direct een bedreiging v

Oosterling ziet in het individualisme een uiting van egoïsme en afbraak van eenheid.

 

Toch is dit voor veel Westerlingen een onbevredigende verklaring voor al het geweld dat 

plaatsvond in verschillende moslimlanden. 

plaatsvonden als onrecht en willen niet gedomineerd worden door extremistische 

moslimgroeperingen in het Westen.

Welke diepere oorzaak kan aan 
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In Westerse landen worden de mensen overspoeld met beelden van radicale moslims die 

vlaggen van Israel en Amerika verbranden en die onschuldige burgers doden door bommen 

plaatsen of zich zelf op te blazen. In de Arabische wereld worden de mensen overspoeld 

met beelden van Westerse legers die moslimlanden binnendringen en regeringen omver

werpen en die onschuldige burgers doden door vanuit vliegtuigen bommen te werpen.

s er een vicieuze cirkel ontstaan, waarin beide kanten zichzelf gerechtvaardigd zien in 

hun acties. Hoe is dit begonnen? En nog belangrijker: hoe kunnen we hier uit komen?

Verschil van perspectief 

Om beter inzicht te krijgen in de spanningen, kijken we naar een specifiek voorbeeld uit de 

Op 30 september 2005 publiceerde de Deense krant Jyllands-Posten 12 karikaturen van de 

Islamitische profeet Mohammed, waaronder een van Kurt Westergaard. Kurt wilde met zijn 

bijdrage de fanatiekelingen aan de kaak stellen die veel bomaanslagen, moorden en andere 

gruwelijkheden rechtvaardigden door te refereren naar de uitspraken van hun profeet. 

De aanleiding daartoe was herhaaldelijke aanvallen op de vrijheid van meningsuiting in 

Denemarken door islamisten, waarbij de climax bereikt werd toen een universiteitsprofessor 

van Joodse afkomst gekidnapt en geslagen werd door een groepje Arabieren omdat hij 

lessen uit de Koran geciteerd had.
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De publicatie van de karikaturen leidde uiteindelijk tot grote demonstraties in moslimlanden, 

waarbij onder andere meer dan honderd mensen gedood werden en enkele Deense 

ambassades in brand gestoken werden. 

Veel Westerlingen begrepen niet hoe er met zoveel geweld gereageerd kon worden op een 

tekening en veel moslims begrepen niet waarom de Deense regering haar excuses niet 

volgende verschil waarneembaar: 

In het Westen is democratie een belangrijke waarde. Dit betekent in de praktijk 

kan nemen binnen de grenzen van de wetgeving. Daarin is de 

vrijheid van meningsuiting diep geworteld. In het Midden Oosten zijn de mensen gewend 

aan autocratische overheden. Er gebeurt niets zonder haar goedkeuring en als ze ergens niet 

blij mee is, dan stopt ze het. In de ogen van de moslims liet de Deense overheid niet alleen 

toe dat de karikaturen gepubliceerd werden, maar gaf daar haar volledige steun aan.

Daarin speelt ook een verschil in cultuur een rol. In het Westen staat de individuele vrijheid 

hoog in het vaandel, terwijl in de meeste landen het belang van de groep voorop staat. Een 

Westerling ziet in een individuele mening niet direct een bedreiging van zichzelf, maar een 

ziet in het individualisme een uiting van egoïsme en afbraak van eenheid.

Westerlingen een onbevredigende verklaring voor al het geweld dat 

plaatsvond in verschillende moslimlanden. Zij zien de dingen die vóór de publicatie 

plaatsvonden als onrecht en willen niet gedomineerd worden door extremistische 

moslimgroeperingen in het Westen. 

kan aan de spanningen ten grondslag liggen? 
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3. De missie 

 

De aanhangers van het islamitisch geloof 

één wereldwijde moslimgemeenschap.

'Hij is het die Zijn gezant met de leidraad en de ware godsdienst gezonden heeft om hem te 

laten zegevieren over de gehel

Volgens de islam is Mohammed de laatste profeet, die een boodschap voor de hele wereld 

kreeg, en het is aan zijn volgelingen om de islamitische wetgeving wereldwijd te implemen

teren.
4
   

 

4. De uitwerking 

 

Tijdens het leven van Mohammed 

deel van het Arabische schiereiland.

godsdienst zich uit tot aan Libië in het westen, Iran in het oosten en 

In de daaropvolgende eeuw werden Noord

onderworpen en strekte de moslimgemeenschap zich 

India in het oosten. 

 

 

       Verspreiding tijdens het leven van 

       Verspreiding onder de eerste vier Kaliefen, 632

       Verspreiding tijdens het Kalifaat van de Ummajjad

 

In 749 AD versloegen de Abbasiden uit Iran het Ummajjad leger en kregen zij de macht over 

het islamitische rijk. Onder hun regering beleefde de islam haar gouden eeuw, waarbij de 

godsdienst zich in Azië verder uitbreidde tot aan Indonesië.

Ottomaanse rijk, dat zich uitstrekte tot diep in het Arabisch schiereiland en Noord

Turken veroverden ook een deel van Europa en brachten de Islam naar de Balkanlanden.

Daarmee waren de moslims goed op weg om hun missie te vervullen.
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De aanhangers van het islamitisch geloof hebben een duidelijke opdracht: het vestigen van 

één wereldwijde moslimgemeenschap.
2
 Deze is gebaseerd op Koranverzen zoals 

Hij is het die Zijn gezant met de leidraad en de ware godsdienst gezonden heeft om hem te 

laten zegevieren over de gehele godsdienst, ook al staat het de veelgodendienaars tegen.

Volgens de islam is Mohammed de laatste profeet, die een boodschap voor de hele wereld 

kreeg, en het is aan zijn volgelingen om de islamitische wetgeving wereldwijd te implemen

Tijdens het leven van Mohammed verspreidde de islam zich in tien jaar tijd over 

het Arabische schiereiland.
5
 Gedurende de volgende dertig jaar breidde de 

godsdienst zich uit tot aan Libië in het westen, Iran in het oosten en Turkije in het noorden. 

In de daaropvolgende eeuw werden Noord-Afrika en Spanje en Portugal aan de islam 

de moslimgemeenschap zich uit van Marokko in het westen en 

Verspreiding tijdens het leven van Mohammed, 622-632 

Verspreiding onder de eerste vier Kaliefen, 632-661 

het Kalifaat van de Ummajjad, 661-750
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In 749 AD versloegen de Abbasiden uit Iran het Ummajjad leger en kregen zij de macht over 

rijk. Onder hun regering beleefde de islam haar gouden eeuw, waarbij de 

godsdienst zich in Azië verder uitbreidde tot aan Indonesië. In de 16
e
 eeuw ontstond het 

Ottomaanse rijk, dat zich uitstrekte tot diep in het Arabisch schiereiland en Noord

Turken veroverden ook een deel van Europa en brachten de Islam naar de Balkanlanden.

Daarmee waren de moslims goed op weg om hun missie te vervullen. 
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Hij is het die Zijn gezant met de leidraad en de ware godsdienst gezonden heeft om hem te 
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3
 

Volgens de islam is Mohammed de laatste profeet, die een boodschap voor de hele wereld 

kreeg, en het is aan zijn volgelingen om de islamitische wetgeving wereldwijd te implemen-

verspreidde de islam zich in tien jaar tijd over een groot 

Gedurende de volgende dertig jaar breidde de 

Turkije in het noorden. 

Afrika en Spanje en Portugal aan de islam 

van Marokko in het westen en 

 

In 749 AD versloegen de Abbasiden uit Iran het Ummajjad leger en kregen zij de macht over 

rijk. Onder hun regering beleefde de islam haar gouden eeuw, waarbij de 

eeuw ontstond het 

Ottomaanse rijk, dat zich uitstrekte tot diep in het Arabisch schiereiland en Noord-Afrika. De 

Turken veroverden ook een deel van Europa en brachten de Islam naar de Balkanlanden. 
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5. De ommekeer 

 

In dezelfde periode begonnen de West

de handel te beschermen werden 

controle over hele volken werd genomen. In de 19

landen gekoloniseerd en aan het einde van

Groot-Brittannië en Frankrijk zo groot geworden 

er gebeurde. 

 

Het militaire en politieke overwicht van de Westerse landen nam

tegenwoordig is de invloed van het Westen op de moslimwereld onmiskenbaar. Te denken 

valt aan de volgende gebieden:

 

a. Politiek: 

 

Hieronder is een kaart van de moslimwereld, waarbij alle landen met een moslim

heid groen gekleurd zijn.
7
 

 

De moslimlanden die in de afgelopen twee eeuwen voor een bepaalde tijd gekoloniseerd 

waren, zíjn hieronder rood weergegeven. Zij vielen decennia lang onder Westerse 

(christelijke) machten. 
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In dezelfde periode begonnen de West-Europeanen handel te drijven met verre landen. Om 

de handel te beschermen werden koloniën gesticht, hetgeen er uiteindelijk toe leidde dat de 

controle over hele volken werd genomen. In de 19
e
 eeuw werden steeds meer mos

aan het einde van de Eerste Wereldoorlog was de invloed van 

zo groot geworden in het Midden Oosten dat zij bepa

Het militaire en politieke overwicht van de Westerse landen nam daarna alleen maar toe en 

tegenwoordig is de invloed van het Westen op de moslimwereld onmiskenbaar. Te denken 

valt aan de volgende gebieden: 

Hieronder is een kaart van de moslimwereld, waarbij alle landen met een moslim

 

De moslimlanden die in de afgelopen twee eeuwen voor een bepaalde tijd gekoloniseerd 

waren, zíjn hieronder rood weergegeven. Zij vielen decennia lang onder Westerse 
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Europeanen handel te drijven met verre landen. Om 

gesticht, hetgeen er uiteindelijk toe leidde dat de 

eeuw werden steeds meer moslim-

was de invloed van 

in het Midden Oosten dat zij bepaalden wat 

daarna alleen maar toe en 

tegenwoordig is de invloed van het Westen op de moslimwereld onmiskenbaar. Te denken 

Hieronder is een kaart van de moslimwereld, waarbij alle landen met een moslimmeerder-
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De geel gekleurde landen werden niet gekolonise

onder grote invloed van Westerse landen.

 

 

Tot slot hebben een aantal Westerse landen recent een agressieve militaire aanwezigheid in 

de blauw gekleurde moslimlanden gehad of hebben dat nog steeds.

 

Dat betekent dat het Westen 

van de moslims is om de hele wereld aan de islam te onderwerpen. De climax is misschien 

wel dat verschillende stukken land d

hadden zij omdat ze er eeuwenlang de baas waren), van hen weggenomen zijn en aan hun 

aartsvijand, de Joden, zijn toegekend. Dit was voor hen een zeer vernederende politieke 

handeling door de Westerse mogendheden.

 

b. Militair 

 

Geen enkel moslimland heeft een leger 

komt van de macht en technische capaciteit van de VS en Israel en andere landen.

 

c. Godsdienst 

 

Volgens statistieken zijn er meer dan 

de wereld.
8
  Dat betekent dat de moslims nog een

de wereld aan de islam te onderwerpen

de grootste religie. 
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De geel gekleurde landen werden niet gekoloniseerd, maar stonden in de 20e eeuw 

onder grote invloed van Westerse landen. 

Westerse landen recent een agressieve militaire aanwezigheid in 

de blauw gekleurde moslimlanden gehad of hebben dat nog steeds. 

 

Dat betekent dat het Westen een dominante macht in moslimwereld is, terwijl het de taak 

van de moslims is om de hele wereld aan de islam te onderwerpen. De climax is misschien 

wel dat verschillende stukken land die aan hen toebehoorden (althans, die overtu

hadden zij omdat ze er eeuwenlang de baas waren), van hen weggenomen zijn en aan hun 

aartsvijand, de Joden, zijn toegekend. Dit was voor hen een zeer vernederende politieke 

handeling door de Westerse mogendheden. 

Geen enkel moslimland heeft een leger met geavanceerde wapens dat zelfs maar in de buurt 

komt van de macht en technische capaciteit van de VS en Israel en andere landen.

Volgens statistieken zijn er meer dan 2 miljard christenen en ongeveer 1.6 miljard moslims in 

Dat betekent dat de moslims nog een lange weg te gaan hebben 

de wereld aan de islam te onderwerpen; na ruim 1400 jaar vormen ze zelfs nog steeds niet 
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Westerse landen recent een agressieve militaire aanwezigheid in 

 

dominante macht in moslimwereld is, terwijl het de taak 

van de moslims is om de hele wereld aan de islam te onderwerpen. De climax is misschien 

n (althans, die overtuiging 

hadden zij omdat ze er eeuwenlang de baas waren), van hen weggenomen zijn en aan hun 

aartsvijand, de Joden, zijn toegekend. Dit was voor hen een zeer vernederende politieke 

dat zelfs maar in de buurt 

komt van de macht en technische capaciteit van de VS en Israel en andere landen. 

6 miljard moslims in 

hebben om de rest van 

na ruim 1400 jaar vormen ze zelfs nog steeds niet 
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d. Techniek 

 

Auto's, vliegtuigen en computers 

Er is geen moslimland dat daar de capaciteit voor heeft en al deze landen zijn hierin volledig 

afhankelijk van niet-moslims. 

 

e. Wetenschap 

 

Er is zelden nieuws van wetensch

worden. En als ze plaatsvinden, 

kunnen moslims zijn maar ook 

Islamitische gouden eeuw het geval was.

moslimgeleerde in Jemen, beweert een succesvolle medische behandeling voor AIDS te 

hebben, maar hij is niet bereid om het door wetenschappers te laten testen en onder

ken.
10

 Daarmee blijft zijn claim onbewezen en zelfs in het land zelf geloven velen hem niet.

 

f. Economie 

 

Als de islamisten succes hadden dan 

wereld zijn. De Amerikaanse dollar 

een bepaald moment dachten verschillende landen erover om over te gaan op de Euro, 

maar na de crisis is het vertrouwen in deze munteenheid gezakt. Niemand heeft echter 

vertrouwen in de munteenheden van het Midden Oosten.

 

g. Taal 

 

Volgens de islam is het Arabisch de hemelse taal waarin God Zijn wil he

dat geval zou het de meest gebruikte taal moeten zijn. Er was inderdaad een tijd waarin de 

moslims grote vooruitgang boekten en tegenwoordig zijn er 

Soedan, die Arabisch spreken. Chinees, Engels, Spaans en Hindi word

groepen autochtonen gesproken dan Arabisch, en Engels is de internationale voertaal.

  

h. Cultuur 

 

De moslimwereld wordt dagelijks 

verwerpen de traditionele muziek en dans en volgen de Westerse mode, zelfs in hun kleding. 

Er zijn bijna geen beroemde artiesten uit de Arabische wereld 

ook in de sport tellen ze amper mee

nemen ze Westerse manieren over of integreren ze met hun eigen tradities.

 

6. Het gevolg 

 

Ofschoon de moslims in de eerste eeuwen goed op weg waren om hun opdracht te 

vervullen, is het hedendaagse beeld zeer ontmoedigend. Sterker nog, het is een grote 

schande en vernedering om zo in elk gebied te falen en dat beseffen ze. 

afgewezen en in de steek gelaten heeft.

Hoe moeten ze daarmee omgaan? Er zijn tenminste drie soorten reacties te onderscheiden:
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vervullen, is het hedendaagse beeld zeer ontmoedigend. Sterker nog, het is een grote 

Het is alsof God hen 

Hoe moeten ze daarmee omgaan? Er zijn tenminste drie soorten reacties te onderscheiden: 
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a. Geweld tegen het Westen.

 

Verschillende groepen beogen een puriteinse vorm van de Islam te 

te gaan naar de wortels, hopen ze Gods zegen te ontvangen en de islam opnieuw te 

verspreiden. Ze volgen het spoor van de grondlegger van de Islam, die geweld toestond 

aanmoedigde als middel tot uitbreiding van het geloof.

Koranverzen waarin opgeroep

islam.
12

 De gewelddadigheden van de eerder genoemde islamisten in Denemarken passen 

bij de leer van de jihad.
13

 De plicht tot jihad geldt ook voor moslims als er sprake is van 

vijandigheden tegen de islam in niet

Daarbij dient opgemerkt te worden dat niet iedere imam of elke moslim dit onderschrijft. 

Zoals er in het christendom bijvoorbeeld verschillende uitleggingen bestaan over de rol van 

de vrouw in het ambt, bestaan er in de moslimwereld verschillende interpretaties van 

Koranverzen en Hadith. De meerderheid wil niets te maken hebben met de 

gewelddadigheden maar worden vaak door de extremisten geïntimideerd.

 

b. Wraak op christelijke minderheden

 

Sommige groepen nemen wraak

als Westerse mogendheden hun invloed doen gelden in het Midden Oosten. Zoals de 

regeringen in moslimlanden geacht worden islamitisch te zijn, zo denken veel moslims dat 

de westerse regeringen christelijk zijn. Ze zien de christenen in hun eigen land als hand

langers van de vijand en medeverantwoordelijk voor de in hun ogen onrechtvaardigheden.

 

c. Hopeloosheid 

 

Verreweg de meeste moslims willen eenvoudigweg een leven in alle rust, waarbij zij

voldoende middelen hebben om goed voor zichzelf en hun familie te zorgen. Voor hen is 

geweld geen oplossing om de islam te verspreiden en ze zijn moe van de strijdende partijen 

in hun geboortelanden die elkaar bevechten, al dan niet met geweld.

lang te horen gekregen dat de Islam de oplossing is voor alle problemen in de wereld en dat 

de Islam de godsdienst van vrede is. De werkelijkheid strookt voor hen niet met de leer en ze 

zijn niet meer van harte overtuigd. Zij houden zich op de a

te maken van hun eigen leven

 

d. Een voorbeeld: Innocence of Muslims

 

Een voorbeeld waarin deze drie reacties te zien 

de zomer van 2012 door een Egyptische Koptische christen in Amerika op het internet gepu

bliceerd werd.
15

 Nadat een Arabische versie in Egypte ontdekt werd, 

 

i. Sommige moslims 

doelen aan in verschillende moslimlanden

ii. Anderen reageerden af op christenen

iii. En de meerderheid? 

tegen de film georganiseerd bij de Amerikaanse ambassade op het 

in Amsterdam.
18

 De nieuwslezer sprak over 80 
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Geweld tegen het Westen. 

beogen een puriteinse vorm van de Islam te praktiseren

e wortels, hopen ze Gods zegen te ontvangen en de islam opnieuw te 

volgen het spoor van de grondlegger van de Islam, die geweld toestond 

tot uitbreiding van het geloof.
11

 Daarbij beroepen ze zich op

roepen wordt om alle middelen in te zetten ter verdediging van de 

De gewelddadigheden van de eerder genoemde islamisten in Denemarken passen 

De plicht tot jihad geldt ook voor moslims als er sprake is van 

igheden tegen de islam in niet-islamitische landen.
14

  

Daarbij dient opgemerkt te worden dat niet iedere imam of elke moslim dit onderschrijft. 

Zoals er in het christendom bijvoorbeeld verschillende uitleggingen bestaan over de rol van 

bestaan er in de moslimwereld verschillende interpretaties van 

De meerderheid wil niets te maken hebben met de 

gewelddadigheden maar worden vaak door de extremisten geïntimideerd.

Wraak op christelijke minderheden 

nemen wraak, waarbij christenen in moslimlanden het moeten ontgelden 

als Westerse mogendheden hun invloed doen gelden in het Midden Oosten. Zoals de 

regeringen in moslimlanden geacht worden islamitisch te zijn, zo denken veel moslims dat 

ngen christelijk zijn. Ze zien de christenen in hun eigen land als hand

medeverantwoordelijk voor de in hun ogen onrechtvaardigheden.

Verreweg de meeste moslims willen eenvoudigweg een leven in alle rust, waarbij zij

de middelen hebben om goed voor zichzelf en hun familie te zorgen. Voor hen is 

geweld geen oplossing om de islam te verspreiden en ze zijn moe van de strijdende partijen 

in hun geboortelanden die elkaar bevechten, al dan niet met geweld. Ze hebben

lang te horen gekregen dat de Islam de oplossing is voor alle problemen in de wereld en dat 

de Islam de godsdienst van vrede is. De werkelijkheid strookt voor hen niet met de leer en ze 

zijn niet meer van harte overtuigd. Zij houden zich op de achtergrond en proberen het beste 

te maken van hun eigen leven, en dat vaak onder de druk van intimidatie van extremisten.

Innocence of Muslims 

deze drie reacties te zien zijn is de film 'Innocence of Muslims

de zomer van 2012 door een Egyptische Koptische christen in Amerika op het internet gepu

een Arabische versie in Egypte ontdekt werd, gebeurde het volgende:

ommige moslims vielen Amerikaanse ambassades en andere diplomatieke 

in verschillende moslimlanden.
16

 

Anderen reageerden af op christenen in onder andere Egypte en 

En de meerderheid? In Nederland werd op 16 september 2012 

georganiseerd bij de Amerikaanse ambassade op het 

De nieuwslezer sprak over 80 demonstranten, waaronder 40 
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praktiseren. Door terug 

e wortels, hopen ze Gods zegen te ontvangen en de islam opnieuw te 

volgen het spoor van de grondlegger van de Islam, die geweld toestond en 

Daarbij beroepen ze zich op 

om alle middelen in te zetten ter verdediging van de 

De gewelddadigheden van de eerder genoemde islamisten in Denemarken passen 

De plicht tot jihad geldt ook voor moslims als er sprake is van 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat niet iedere imam of elke moslim dit onderschrijft. 

Zoals er in het christendom bijvoorbeeld verschillende uitleggingen bestaan over de rol van 

bestaan er in de moslimwereld verschillende interpretaties van 

De meerderheid wil niets te maken hebben met de 

gewelddadigheden maar worden vaak door de extremisten geïntimideerd. 

, waarbij christenen in moslimlanden het moeten ontgelden 

als Westerse mogendheden hun invloed doen gelden in het Midden Oosten. Zoals de 

regeringen in moslimlanden geacht worden islamitisch te zijn, zo denken veel moslims dat 

ngen christelijk zijn. Ze zien de christenen in hun eigen land als hand-

medeverantwoordelijk voor de in hun ogen onrechtvaardigheden. 

Verreweg de meeste moslims willen eenvoudigweg een leven in alle rust, waarbij zij 

de middelen hebben om goed voor zichzelf en hun familie te zorgen. Voor hen is 

geweld geen oplossing om de islam te verspreiden en ze zijn moe van de strijdende partijen 

Ze hebben hun leven 

lang te horen gekregen dat de Islam de oplossing is voor alle problemen in de wereld en dat 

de Islam de godsdienst van vrede is. De werkelijkheid strookt voor hen niet met de leer en ze 

chtergrond en proberen het beste 

druk van intimidatie van extremisten. 

of Muslims', die in 

de zomer van 2012 door een Egyptische Koptische christen in Amerika op het internet gepu-

gebeurde het volgende: 

en andere diplomatieke 

en Niger.
17

 

In Nederland werd op 16 september 2012 een demonstratie 

georganiseerd bij de Amerikaanse ambassade op het Museumplein 

, waaronder 40 
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salafisten. Dat roept de vraag op: Waar waren de 

die in Nederland wonen? 

 

7. Historisch Bijbels perspectief

 

De reacties kunnen ingedeeld worden

vinden onder enkele volken in de Bijbel 

lingen van Ismaël heetten in de 9

andere volken ook tot de Arabieren gerekend, zoals de Edomieten

Ezau.
19

  

De stamvaders Ismaël en Ezau hadden iets belangrijks gemeenschappelijk:

eerstgeborene, maar toch was hij niet de zoon van de belofte en de erfgenaam van zijn 

vaders' bezittingen. Hij werd zelfs in opdracht van God 

door zijn vader (Genesis 21:8-

profetische boodschap dat hij zijn jongere broer zou dienen (Genesis 25:23). 

Beide voorouders ervoeren dus afwijzing als eerstgeborene. Dat wil niet zeggen dat God niet 

van hen hield. Integendeel, Hij zegende beiden met land en met veel n

reageerden zij op God? 

 

Van Ismaël lezen we dat God met hem was (Genesis 21:20). Dit is een prachtige uitdrukking 

die later diepe betekenis kreeg in de naam van de Messias: 

God al met de jongeman was, wijst ero

Abraham. Ismaël reageerde geweldloos op de afwijzing die hij had ervaren.

 

Ezau daarentegen stelde weinig belang in 

wat pap, trouwde heidense vrouwen en 

kon doden. Deze negatieve houding zien we terug bij de Edomieten toen ze de 

doorgang door hun land weigerden. En 

eeuw in ballingschap weggevoer

vechten, brachten ze hun eigen broers om het leven (Obadja 1:8

hun broers en handelden gewelddadig.

 

Vandaag de dag zien we beide reacties onder de (Arabische) moslims. So

in de geest van Ezau en tonen 

en hebben geen ontferming voor vrouwen en kinderen. 

geweld de islam te verspreiden en zo aan hun opdracht te voldoe

reageert echter geweldloos, in de geest van 

 

8. Reacties in het Westen

 

De Westerse bevolking reageert op verschillende manieren op de gewelddadigheden, die 

zowel dichtbij als ver weg plaatsvinden.

• Sommige extreemrechtse

Westen en schuwen daarbij geen geweld.

• Anderen, zoals rechtse partijen

weren. 
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salafisten. Dat roept de vraag op: Waar waren de andere ruim 850.000 moslims 

die in Nederland wonen?  

Bijbels perspectief 

De reacties kunnen ingedeeld worden als gewelddadig en geweldloos. Deze zijn ook terug te 

in de Bijbel die later Arabieren genoemd werden. De 

heetten in de 9
e
 eeuw v. Chr. al Arabieren en enkele eeuwen later werden 

Arabieren gerekend, zoals de Edomieten, de nakomelingen van 

en Ezau hadden iets belangrijks gemeenschappelijk:

eerstgeborene, maar toch was hij niet de zoon van de belofte en de erfgenaam van zijn 

vaders' bezittingen. Hij werd zelfs in opdracht van God weggezonden en ervoer afwijzing 

-14). Ezau was ook de eerstgeborene, maar hij

profetische boodschap dat hij zijn jongere broer zou dienen (Genesis 25:23). 

Beide voorouders ervoeren dus afwijzing als eerstgeborene. Dat wil niet zeggen dat God niet 

van hen hield. Integendeel, Hij zegende beiden met land en met veel nakomelingen.

lezen we dat God met hem was (Genesis 21:20). Dit is een prachtige uitdrukking 

die later diepe betekenis kreeg in de naam van de Messias: Immanuel – God met ons. Dat 

God al met de jongeman was, wijst erop dat Ismaël trouw was aan de God van zijn vader 

reageerde geweldloos op de afwijzing die hij had ervaren.

weinig belang in Gods wegen. Hij verkocht zijn geboorterecht voor 

, trouwde heidense vrouwen en beraadslaagde later hoe hij zijn tweelingbroer Jakob 

kon doden. Deze negatieve houding zien we terug bij de Edomieten toen ze de 

doorgang door hun land weigerden. En wat deden ze toen de inwoners van Juda in de 6

ballingschap weggevoerd werden? In plaats van samen met hen tegen de vijand te 

vechten, brachten ze hun eigen broers om het leven (Obadja 1:8-14). Ze wilden het land van 

gewelddadig. 

Vandaag de dag zien we beide reacties onder de (Arabische) moslims. Sommigen handelen 

in de geest van Ezau en tonen weinig respect voor het leven. Zij willen alle Joden uitroeien 

en hebben geen ontferming voor vrouwen en kinderen. Zij schuwen er niet voor om met 

geweld de islam te verspreiden en zo aan hun opdracht te voldoen. De meerderheid 

reageert echter geweldloos, in de geest van Ismaël. Zij willen leven en laten leven.

Reacties in het Westen 

De Westerse bevolking reageert op verschillende manieren op de gewelddadigheden, die 

zowel dichtbij als ver weg plaatsvinden. 

extreemrechtse groeperingen reageren agressief op de moslims in het 

Westen en schuwen daarbij geen geweld. 

zoals rechtse partijen, proberen hen via politieke kanalen uit het Westen te 
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ruim 850.000 moslims 

gewelddadig en geweldloos. Deze zijn ook terug te 

Arabieren genoemd werden. De nakome-

uwen later werden 

, de nakomelingen van 

en Ezau hadden iets belangrijks gemeenschappelijk: Ismaël was de 

eerstgeborene, maar toch was hij niet de zoon van de belofte en de erfgenaam van zijn 

en ervoer afwijzing 

Ezau was ook de eerstgeborene, maar hij hoorde door een 

profetische boodschap dat hij zijn jongere broer zou dienen (Genesis 25:23).  

Beide voorouders ervoeren dus afwijzing als eerstgeborene. Dat wil niet zeggen dat God niet 

akomelingen.
20

 Hoe 

lezen we dat God met hem was (Genesis 21:20). Dit is een prachtige uitdrukking 

God met ons. Dat 

trouw was aan de God van zijn vader 

reageerde geweldloos op de afwijzing die hij had ervaren. 

verkocht zijn geboorterecht voor 

hoe hij zijn tweelingbroer Jakob 

kon doden. Deze negatieve houding zien we terug bij de Edomieten toen ze de Israëlieten 

toen de inwoners van Juda in de 6
e
 

? In plaats van samen met hen tegen de vijand te 

14). Ze wilden het land van 

mmigen handelen 

respect voor het leven. Zij willen alle Joden uitroeien 

Zij schuwen er niet voor om met 

De meerderheid 

. Zij willen leven en laten leven. 

De Westerse bevolking reageert op verschillende manieren op de gewelddadigheden, die 

groeperingen reageren agressief op de moslims in het 

proberen hen via politieke kanalen uit het Westen te 
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• Weer anderen zoeken naar wegen om hen te bescham

film Innocence of Muslims.

• Er zijn er ook die stilletjes hopen dat de moslims door rampen getroffen worden.

• Tot slot zijn er Westerlingen 

vrede wensen. 

 

Helaas hebben de negatieve reacties 

juist het gevoel van afwijzing die moslims al ervaren vanuit het Westen. 

vicieuze cirkel van elkaar wantrouwen en pijn doen

 

9. Een voorstel tot vrede

 

Er is een leerzame parallel in de geschiedenis van de 

jaartelling hadden zij vreselijk gefaald in hun missie om Gods grootheid aan de wereld 

bekend te maken. Ze waren onderworpen aan een goddeloze buitenlandse machthebbe

vormden militair en taalkundig een zwakke minderheid. 

vochten tegen de overheerser en e

macht te behouden wat nog Joods was. 

herder en had ontferming over hen.

 

Zo wil God dat de volgelingen van Jezus 

of zij daar nu om vragen of niet. Hij wil 

Zijn vaderhart. Misschien staan sommige 

zij nemen hun missie en daarmee 

echte christen ontmoet hebben

van het Westen te zien krijgen en oprechte volgelingen van Jezus Christus

 

10.  Conclusie 
 

De media geeft een eenzijdig beeld 

schuwen om hun doel te bereiken

leven te leiden. De zichtbare agressie

schande die moslims ervaren,

vaak van Westerlingen ervaren.

 

Geweld leidt meestal to meer 

God heeft het grootste voorbeeld gegeven in Jezus Christus die vrijwillig naar de aarde kwam 

om ons mensen te redden, ook al verwelkomden we Hem niet als de Heer van het heelal die 

Hij is.
22

  

Ik wil u vragen om Zijn voorbeeld volgen en 

gedaan hebben, te vergeven en alle

treden. Mogen zij door ons leven heen proeven dat God hen niet afw

hen houdt. Mogen ze vrede met God krijgen, dan zal er bestendige vrede in de conflict

gebieden in het Midden Oosten 
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Weer anderen zoeken naar wegen om hen te beschamen, zoals de 

Innocence of Muslims. 

Er zijn er ook die stilletjes hopen dat de moslims door rampen getroffen worden.

Westerlingen die de moslims welkom heten als medeburgers en hen 

e negatieve reacties een grote invloed. Zij lossen niets op maar versterken 

juist het gevoel van afwijzing die moslims al ervaren vanuit het Westen. Daarmee blijft de 

van elkaar wantrouwen en pijn doen in stand. 

Een voorstel tot vrede 

parallel in de geschiedenis van de Israëlieten. Aan het begin van onze 

hadden zij vreselijk gefaald in hun missie om Gods grootheid aan de wereld 

bekend te maken. Ze waren onderworpen aan een goddeloze buitenlandse machthebbe

vormden militair en taalkundig een zwakke minderheid. Enkele militante opstandelingen 

tegen de overheerser en een groep fanatieke religieuze leiders probeerde uit alle 

macht te behouden wat nog Joods was. De Here Jezus zag de mensen als schapen zonder 

en had ontferming over hen.
21

 

Zo wil God dat de volgelingen van Jezus vandaag ontferming hebben over 

r nu om vragen of niet. Hij wil hen gebruiken om de moslims terug

staan sommige extremisten zelfs wel dichterbij dan we beseffen

en daarmee geloof in God immers serieus. De vraag is of 

hebben; of zij het onderscheid al weten tussen wat zij via hun media 

Westen te zien krijgen en oprechte volgelingen van Jezus Christus.

De media geeft een eenzijdig beeld door de groepen te benadrukken die geweld niet 

schuwen om hun doel te bereiken, want de meerderheid van de moslims probeert een rustig 

agressie is onder andere het gevolg van de wanhoop

, omdat ze in hun missie falen en vanwege de afwijzing die ze 

vaak van Westerlingen ervaren.  

leidt meestal to meer geweld en is dan ook niet de oplossing tot langdurige vrede.

God heeft het grootste voorbeeld gegeven in Jezus Christus die vrijwillig naar de aarde kwam 

, ook al verwelkomden we Hem niet als de Heer van het heelal die 

voorbeeld volgen en degenen die u op wat voor manier dan ook 

en alle moslims die op uw pad komen liefdevol tegemoet 

treden. Mogen zij door ons leven heen proeven dat God hen niet afwijst, maar juist veel van 

Mogen ze vrede met God krijgen, dan zal er bestendige vrede in de conflict

in het Midden Oosten komen. 
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en, zoals de producent van de 

Er zijn er ook die stilletjes hopen dat de moslims door rampen getroffen worden. 

die de moslims welkom heten als medeburgers en hen 

Zij lossen niets op maar versterken 

Daarmee blijft de 

Aan het begin van onze 

hadden zij vreselijk gefaald in hun missie om Gods grootheid aan de wereld 

bekend te maken. Ze waren onderworpen aan een goddeloze buitenlandse machthebber en 

militante opstandelingen 

en groep fanatieke religieuze leiders probeerde uit alle 

schapen zonder 

ontferming hebben over de afgewezenen, 

gebruiken om de moslims terug te brengen bij 

zelfs wel dichterbij dan we beseffen; 

De vraag is of zij al een 

tussen wat zij via hun media 

. 

die geweld niet 

, want de meerderheid van de moslims probeert een rustig 

wanhoop en 

en vanwege de afwijzing die ze 

en is dan ook niet de oplossing tot langdurige vrede. 

God heeft het grootste voorbeeld gegeven in Jezus Christus die vrijwillig naar de aarde kwam 

, ook al verwelkomden we Hem niet als de Heer van het heelal die 

op wat voor manier dan ook pijn 

pad komen liefdevol tegemoet 

, maar juist veel van 

Mogen ze vrede met God krijgen, dan zal er bestendige vrede in de conflict-
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NB:  

Wie weet wacht u nog een aardige verrassing. 

die via hun werk, school of woonwijk moslims persoonlijk hebben leren kennen, vaak onder 

de indruk zijn van hun vriendelijkheid en gastvrijheid. Hoewel deze moslims 

worden door de Westerse maatschappij, kiezen zij voor het leven.
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Wie weet wacht u nog een aardige verrassing. Het is namelijk opmerkelijk dat Westerlingen, 

school of woonwijk moslims persoonlijk hebben leren kennen, vaak onder 

de indruk zijn van hun vriendelijkheid en gastvrijheid. Hoewel deze moslims 

worden door de Westerse maatschappij, kiezen zij voor het leven.
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http://creepingsharia.wordpress.com/2009/10/01/kurt-westergaard-why-i-drew-the-muhammad

De World Islamic Mission spreekt van 'One Ummah' hetgeen vertaald betekent: 'één [Islamitische] natie.' 

(vertaling F. Leemhuis) © 1989/2007 Unieboek bv 

van de website missionislam.com: To remind Muslims of their responsibility to participate 

and support their brothers and sisters in Islam who are striving on a daily basis to fulfil the commandment of 

Allah (Most Exalted is He) in making La illaha ilallah the law of this world, (insha'Allah). 

http://www.missionislam.com/mission/index.htm 

Volgens andere bronnen werd een deel van het hele schiereiland islamitisch onder het leiderschap van 

Mohammed en bekeerde de rest zich onder zijn opvolger Abu Bakr. Zie bijvoorbeeld 

nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_islam 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spread_of_Islam 

11/04/muslim-world.html 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldreligie 

Tijdens de islamitische gouden eeuw ondervonden de wiskunde, geneeskunde en filosofie grote 

ontwikkelingen. Die worden door moslims toegeschreven aan de positieve invloed van de islam. Het waren 

moslims, velen van hen christenen, die voor deze ontwikkelingen zorgden. In de gouden eeuw 

werd de islam minder strikt nageleefd, waardoor de ruimte ontstond om zich met deze dingen bezig te houden.

The Yemen Observer tried several times to get blood tests for a patient treated by the sheikh’s medicine, to 

get proof that the patients were positive for HIV when they checked in for treatment. We also demanded 

blood test results during and after the treatment, to confirm that the patient is AIDS/HIV 

negative. Dr. Hassan said that everything is still confidential and can’t be disclosed at the time being.' 

http://armiesofliberation.com/archives/2006/12/12/who-to-test-zindani%E2%80%99s-aids

Sahieh Boechari, 1:2:24; 4:52:65; Sahieh Moslim, 1:31; Soenan Aboe Dawoed, 14:2635 

Bijvoorbeeld Soera 9:123 'Jullie die geloven! Strijdt tegen de ongelovigen die dicht bij jullie zijn en laat hen 

Weet dat God met de godvrezenden is.' Leemhuis 

'Literally, “extraordinary efforts”, “utmost exertion,” or to “strive hard;” but in strict Islamic terminology, 

fighting with arms, primarily to give ascendency to the Word of Allah, meaning, to establish His lordship on the 

where none is worshipped but Allah, and none is obeyed but Allah.' 

http://islamicencyclopedia.org/public/index/topicDetail/id/500 

becomes obligatory (Fard `Ayn) on every able-bodied (male) Muslim in the event of the land of Islam 

being attacked and conditionally obligatory (Fard Kifayah) when hostilities are taking place in the lands of the 

http://en.wikipedia.org/wiki/Innocence_of_Muslims 

http://en.wikipedia.org/wiki/Reactions_to_Innocence_of_Muslims 

n in Helwan harassed over the film by Muslim men. A Christian journalist and her family 

under attack at a bus station in Cairo and another city. Threats made against Christians in Sudan 

http://barnabasfund.org/UK/News/Archives/Concerns-for-Christians-amid-violent-protests

'A church in Zinder, Niger, was attacked by Muslims in protests against the anti

http://barnabasfund.org/UK/News/Archives/News-in-brief-04-October-2012.html

http://www.nu.nl/binnenland/2910960/tientallen-demonstranten-museumplein-anti-islamfilm.html

Johannes 1:3; 1 Korinthe 8:6; Kolossenzen 1:16 

van Naima Ajouaau, te vinden op http://noordholland.pvda.nl/2014/04/07/verk

marokkanenuitspraken-pvv/ 

10/10/14 

opmerkelijk dat Westerlingen, 

school of woonwijk moslims persoonlijk hebben leren kennen, vaak onder 

de indruk zijn van hun vriendelijkheid en gastvrijheid. Hoewel deze moslims vaak afgewezen 
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and support their brothers and sisters in Islam who are striving on a daily basis to fulfil the commandment of 

Volgens andere bronnen werd een deel van het hele schiereiland islamitisch onder het leiderschap van 

Tijdens de islamitische gouden eeuw ondervonden de wiskunde, geneeskunde en filosofie grote 

oslims toegeschreven aan de positieve invloed van de islam. Het waren 

moslims, velen van hen christenen, die voor deze ontwikkelingen zorgden. In de gouden eeuw 

eze dingen bezig te houden. 

The Yemen Observer tried several times to get blood tests for a patient treated by the sheikh’s medicine, to 

get proof that the patients were positive for HIV when they checked in for treatment. We also demanded 

blood test results during and after the treatment, to confirm that the patient is AIDS/HIV 

negative. Dr. Hassan said that everything is still confidential and can’t be disclosed at the time being.' 

aids-herbal-cure/ 
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bodied (male) Muslim in the event of the land of Islam 

being attacked and conditionally obligatory (Fard Kifayah) when hostilities are taking place in the lands of the 

n in Helwan harassed over the film by Muslim men. A Christian journalist and her family 
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