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1. Introductie 
 
Er bestaan allerlei opvattingen over wie de moslims en christenen nu eigenlijk zijn. Zo leren 
moslims in het Midden Oosten dat christenen immorele mensen zijn, die een verwrongen 
beeld hebben van God en die een boek lezen dat ze zelf veranderd hebben. Dit beeld wordt 
bevestigd door de Westerse films en kledingstijl en het geringe respect voor God en Jezus in 
de Westerse maatschappij. Op basis van de mediaberichten concluderen christenen in het 
Westen dat elke moslim een potentiële terrorist is. Zij zien het geweld dat in naam van de 
islam gepleegd wordt door enkele kleine groeperingen die zeggen de Koran letterlijk te 
volgen. Humanisten zien christenen en moslims als mensen met oogkleppen op, verblind 
door de leer van het boek dat ze volgen en bekrompen op het gebied van algemene 
mensenrechten, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot seksuele geaardheid. 
De werkelijkheid is veel genuanceerder want christenen en moslims drukken hun geloof op 
allerlei verschillende manieren uit. Dit roept de vraag op wie als de ware gelovigen gezien 
kunnen worden. Valt er iets te zeggen dat boven het subjectieve uitstijgt? In dit artikel wordt 
daartoe een poging gedaan. 
 

2. Soorten christenen 
 
Het christendom kent allerlei uitdrukkingsvormen en stromingen, waarbij de leden van elke 
groep zichzelf christen noemen. Enkele van deze vormen zijn de volgende: 
 

a) Vrijzinnige christenen 
 
Deze christenen leggen de nadruk op het gebruik van de rede en emperisch bewijs. Zij zien 
de Bijbel als inspiratiebron met goede voorbeelden in plaats van bindende geboden en 
verboden. Vrijzinnige christenen nemen afstand van dogma's uit de protestantse kerk zoals 
de leer dat Christus om de zonden van de mens is gestorven, de maagdelijke geboorte en de 
opstanding uit de dood. Jezus wordt gezien als het grote voorbeeld in hoe je elkaar liefhebt 
en humanitaire waarden staan hoog in het vaandel. De Heilige Geest is de goddelijke kracht 
in ieder mens. Een bekende uitspraak van de vrijzinnige dominee H. Kuitert is: 'Alle spreken 
over boven komt van beneden.'1 
 

b) Naamchristenen 
 
Deze groep beschouwt zichzelf christen omdat men in een christelijk gezin geboren en als 
baby in de kerk gedoopt is. In het dagelijks leven doet men weinig of niets met de Bijbel of 
de kerk. Er wordt wel aandacht aan gegeven bij bijzondere gelegenheden, zoals het 
Kerstfeest of de geboorte van een kind of een trouwerij of overlijden. Deze rituelen worden 
doorgegeven aan de volgende generatie. 
 

c) Traditionele christenen  
 
Traditionele christenen worden gekenmerkt door volgen van allerlei regels en voorschriften 
waarvan ze geleerd hebben 'dat het zo hoort.' Men gaat naar de kerk en bidt bij de maaltijd 
en houdt zich aan de tradities waarin men is opgegroeid. De Bijbel wordt gezien als 
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handleiding voor algemeen gedrag, met belangrijke waarden zoals eerlijkheid en gelijk-
waardigheid.  
 

d) Orthodoxe christenen 
 
Hierbij is het woord orthodox niet bedoeld als verwijzing naar orthodoxe kerken zoals 
bijvoorbeeld de Grieks Orthodoxe, maar in de algemene zin van 'juiste aanbidding' of 'juiste 
leer.'2 Orthodoxe gelovigen nemen de Bijbel heel serieus en proberen de geboden en 
instructies zo letterlijk mogelijk na te leven. Dit wordt zichtbaar in bijvoorbeeld het dragen 
van hoofdbedekking door vrouwen, het stichten van grote gezinnen en het houden van 
strikte zondagsrust. Het verlangen om zich zo letterlijk mogelijk aan de Bijbelse voorschriften 
te houden leidt in de praktijk gemakkelijk tot wetticisme en een zich afzonderen van 
iedereen die zich niet hetzelfde gedraagt.  
 

e) Evangelische christenen 
 
Bij deze groep ligt de nadruk op het hebben van een persoonlijke relatie met God door een 
bewuste keuze om Jezus Christus als persoonlijke redder te aanvaarden. De Bijbel wordt 
gezien als het meest gezaghebbende geschrift op aarde, met de nadruk op het Nieuwe 
Testament. De gelovige leeft doordat hij genade ontvangen heeft en niet door het volgen 
van allerlei Bijbelse wetten en regels. Kenmerkend voor evangelische christenen is het veel 
geciteerde Bijbelvers: 'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' 3 
 

f) Bijgelovige christenen 
 
Naast eerdergenoemde groepen, die duidelijk te onderscheiden zijn in de Westerse wereld, 
is met name op het Afrikaanse continent en in Zuid-Amerika een andere groep zichtbaar. 
Bijgelovige christenen worden gekenmerkt door bepaalde animistische of andere niet-
Bijbelse praktijken als integraal deel van hun geloofsbeleving toe te passen. Zij voeren deze 
uit om invloed uit te oefenen op hun omstandigheden en op de toekomst. Te denken valt 
aan de verering van heiligen en het dragen van amuletten. 
 
Het bestaan van al deze verschillende groepen verklaart hoe het kan dat sommige 
christenen bijvoorbeeld het homohuwelijk volledig verbieden, terwijl anderen die juist 
helemaal aanvaarden en inzegenen in de kerk.  
 
De volgende illustratie laat zien hoe de verschillende groepen zich tot elkaar verhouden aan 
de hand van hoe ze hun heilige boek, de Bijbel, interpreteren en hoe toegewijd ze hun geloof 
beoefenen. 
Er is een grote overlapping tussen de naamchristenen en de bijgelovigen; een groot verschil 
is dat de bijgelovigen vaak wel heel toegewijd zijn aan de religieuze dingen die niet in de 
Bijbel te vinden zijn.  
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3. Soorten moslims 
 
Binnen de islam geven de gelovigen ook op allerlei manieren al dan niet invulling aan hun 
geloof. Te denken valt aan de volgende groepen: 
 

a) Mystieke moslims 
 
Deze moslims worden gekenmerkt door hun zoektocht 
naar de waarheid van goddelijke liefde en kennis, door 
persoonlijke spirituele ervaringen van God.4 Ofschoon 
zij de Islamitische geboden zoals de gebeden en het 
vasten strikt uitvoeren, is hun hogere doel om zich 
innerlijk met God te verbinden.  
Dit gebeurt onder andere door het uitvoeren van 
rituele dansen om los te komen van persoonlijke 
verlangens en zo een staat van volmaaktheid te 
bereiken. Een mystieke groep zegt: 'In deze ceremonie 
wordt mooi tot uitdrukking gebracht dat wij van God 
komen en naar Hem terug zullen keren en dat wij 
gaandeweg een hoger spiritueel niveau kunnen bereiken.'5 
De bekendste stroming van mystieke moslims is de Soefi beweging. 
 

b) Liberale of progressieve moslims 
 
Sommigen onderscheiden twee aparte groepen, maar beide termen worden voor dezelfde 
groep moslims gebruikt. Liberalen zoeken naar rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid in de 
wereld. De Koran wordt gezien als een geestelijke leidraad, die door onafhankelijk rationeel 
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denken geïnterpreteerd moet worden. Religie en staat moeten van elkaar gescheiden zijn. 
Zo geeft bijvoorbeeld het vers over het afhakken van de hand voor diefstal voor hen aan dat 
stelen verkeerd is, maar de seculiere wetgeving bepaalt de juiste straf om de maatschappij 
te beschermen en niet de Islamitische wetten.  
Liberalen verwelkomen mensen van elke seksuele geaardheid en maken geen onderscheid 
tussen de rol voor mannen en vrouwen. Een uiting hiervan is het aanstellen van vrouwelijke 
imams, zoals de Deense Sherin Khankan van de Maryam moskee in Denemarken. 
Men acht de individuele geloofsovertuiging hoog en ondersteunt vrijheid van meningsuiting, 
ook als iemand dingen zegt die kwetsend kunnen zijn voor een ander. 
Er is een beweging van progressieve moslims in Nederland en andere landen, die een lijst 
met tien waarden onderschrijft.6 
 
 
 
 

www.mpvnederland.org 
 

c) Islamisten 
 
Dit is een groep van hervormers die terug willen naar de wortels van de Islam uit de tijd van 
de oprichter. Hun doel is de invoering van de Sharia en het opzetten van het Islamitisch 
Kalifaat wereldwijd. Omdat zij zo letterlijk mogelijk de leer van Mohammed proberen te 
volgen, worden ze door zowel moslims als 
niet-moslims bestempeld als extremisten. Op 
hun beurt zien zij de anderen als afvalligen – 
ontrouw aan hun profeet. Daarom moeten 
die behandeld worden zoals in de Koran 
beschreven staat en zoals Mohammed en 
diens opvolgers het deden. De aanhangers 
van de Islamitische Staat zijn het ultieme 
voorbeeld van het letterlijk volgen van de 
orthodoxe islamitische leer.  
 

d) Conservatieve moslims 
 
Een grote groep volgt de traditionele waarden van hun geloof, zoals vastgelegd in de 
verschillende scholen van islam en door de eeuwen heen beoefend. Zij proberen de 
islamitische geboden letterlijk te gehoorzamen, maar dwingen die niet af van anderen, zoals 
de islamisten dat doen. In het Westen kunnen de conservatieve moslims zich aan de 
buitenkant aanpassen aan moderne manieren van leven, maar van binnen dromen ze van 
een behoudende islamitische samenleving. 
 

e) Moderne moslims 
 
Naast de radicale hervormers die terug willen naar vroeger en de liberalen die de islam 
herinterpreteren is er een grote groep moslims die een tussenweg probeert te bewandelen. 
Zij zoeken ernaar om de traditionele leer van hun geloof uit te drukken in de cultuur waar zij 
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deel van zijn. De poging om Westerse waarden samen te brengen met Islamitische 
leerstellingen wordt Islamitisch modernisme genoemd. 7 
Een belangrijk voorbeeld is Turkije, dat als natie een Westerse wettensysteem aan nam. 
Een bekende hervormer, Tariq Ramadan, zegt: 'De tegenstellingen tussen westerse en niet-
westerse gemeenschappen zou samen moeten smelten tot een Europese Islamitische 
cultuur, waardoor moslims in het westen kunnen 
leven zonder enig gevoel van tegenstrijdigheid.' 8 
 
Vrouwen behoren hun lichaamsdelen te bedekken. 
De illustratie laat zien hoe deze waarde wordt 
geïntegreerd in de Westerse mode. Een ander 
voorbeeld is de boerkini als acceptabele 
Islamitische badkleding. 

 
 
 
 
 
 

 
Moslimartiesten banen de weg op het gebied van kunst en muziek.  
 
Moslims behoren bijvoorbeeld de naam van God vaak te noemen. De volgende illustratie, 
graffiti op een muur in Birmingham, is een moderne manier om hen daaraan te herinneren. 
 
 
De muziekstijl van de tot de Islam bekeerde Cat Stevens is razend populair onder jongeren. 
Hij heeft veel liedjes over Allah geschreven met warme muziek, die aansluit bij de 
gevoelsbeleving van de tweede en derde generatie Moslims in het Westen. 
Als voorbeeld volgen hier twee coupletten van het lied God is the Light 
 
How great the beauty of the Earth and the creatures 
Who dwell on her. 
How great then, how great the Creator? 
As it's mountains pierce the clouds 
High about the lives of men 
Weeping rivers for thousands of years. 
 

But how many hearts are closed 
To the wonders of this sight? 
Like birds on a cage, asleep with closed wings. 
But as work stops with the call to prayer 
And the birds recite, here too are signs 
God is the Light, God is the Light. 9 
 

Sommige moslims durven zelfs aan zelfspot te doen. Zo is een uitspraak van de Arabisch-
Deense cabaretier Omar Marzouk: 'Mensen die moslims gelijkstellen aan terroristen mogen 
blij zijn dat moslims niet drinken. Dronken terroristen zouden nog erger zijn.'10 
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f) Bijgelovige moslims 
 
Deze groep kenmerkt zich door gebruiken die door orthodoxe moslims als onacceptabel 
gezien worden omdat ze niet direct in de Koran of de overleveringen van de profeet terug te 
vinden zijn. Te denken valt aan toekomstvoorspellingen en het dragen van talismans en 
amuletten ter bescherming tegen boze geesten, maar ook magie en vruchtbaarheidsriten, 
astrologie, het bezoeken van het graf van moslimheiligen, enz. Al deze zaken worden ook 
wel samengevat onder de noemer volksislam. Het gaat om voor- of niet-islamitische, 
heidense gebruiken die vaak een islamitisch tintje gekregen hebben. Zo kan een Koranvers 
op een lei geschreven worden en dan afgespoeld en het water opgevangen en opgedronken 
tot genezing van ziekte.  
Deze gebruiken komen voort uit de behoefte om invloed uit te oefenen op de omstandig-
heden, terwijl de orthodoxe islam leert dat Allah alles voorbestemd heeft.11 
 

g) Bekeerde moslims 
 
Verreweg de meeste aanhangers van de islam zijn dat door geboorte. Er zijn ook mensen uit 
niet-moslim families die zich tot de islam bekeren. Veelal gebeurt dit om te kunnen trouwen 
met een moslim of moslima.  
Sommigen bekeren zich uit overtuiging. Vaak hebben deze personen een christelijke 
achtergrond, die moeite hadden met leerstellingen over Jezus als zoon van God en over de 
Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij vinden in de islam een heldere leer, die antwoord geeft op 
hun vragen en die ook voorziet in duidelijke gedragsregels als antwoord op de immoraliteit 
in het Westen. Yoesef Islam (Cat Stevens) heeft gezegd: 'Ik heb een religie gevonden waarbij 
wetenschappelijke redenatie samengaat met een geestelijke realiteit in een éénmakend 
geloof dat ver verwijderd is van de nieuwsberichten over geweld, vernietiging en 
terrorisme.'12 
Tot slot bekeren mensen zich tot de islam onder druk van vervolging door moslims in 
moslimlanden.  
 

h) Seculiere moslims 
 
Velen baseren hun islamitische identiteit meer op nationaliteit en godsdienstige rituelen en 
gewoonten dan op religieuze overtuiging. Zij bidden zelden of nooit en doen geen moeite 
om te vasten tijdens de Ramadan. Hun interesse ligt meer in een goed leven in het hier en 
nu dan in het vervullen van religieuze plichten om straf te vermijden in het hiernamaals. 
Men kan hen ook naammoslims of culturele moslims noemen. Als deze mensen ouder 
worden kunnen ze bang worden voor de dood en alsnog veranderen in meer toegewijde 
gelovigen.  
 

i) Atheïstische moslims 
 
Een bijzondere categorie wordt gevormd door hen die helemaal niets met de islam hebben 
en zelfs het bestaan van God ontkennen. Toch noemen zij zichzelf moslim. Dat komt omdat 
ze uit moslimouders geboren zijn. Als ze zouden zeggen dat ze geen moslim zijn, lopen ze 
gevaar om door de moslimgemeenschap vervolgd of gedood te worden vanwege 
afvalligheid. 
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Een filmster werd eens op TV gevraagd tot welk geloof hij behoorde en hij antwoordde: 'tot 
de beste religie, de islam.' Op de vraag of hij in het bestaan van God geloofde, zei hij: 'Nee! 
Absoluut niet! Zo'n geloof is goed voor oude mensen voordat ze sterven en voor jonge 
kinderen, maar wij behoren tot een generatie die actief is!'13  
 

j) Ex-moslims 
 
Ex-moslims zijn geen moslim meer en horen hier dus feitelijk niet thuis. Het probleem is dat 
ze door anderen toch als moslim bestempeld worden. Arzu Toker, medeoprichter van de 
Central Council of former Muslims in Duitsland, zei eens: 'De overheid blijft zeggen dat er 3,5 
miljoen moslims in dit land zijn en ze rekenen mij daar ook bij. Ik wil helemaal niet op die lijst 
zijn, maar krijg geen kans hier ‘nee’ tegen te zeggen.'14 
Veel ex-moslims spannen zich in om de invloed van islamisten tegen te gaan. Zo is er het 
Instituut voor de Secularisatie van de Islamitische Samenleving (ISIS). Zij promoot de vrijheid 
van geweten en van religie, inclusief de vrijheid om van geloof te veranderen, en de vrijheid 
om helemaal niet in een godheid te geloven.15 
 

k) overzicht 
 
Al deze groepen (behalve de laatste), beschouwen zichzelf dus moslim, ook al geven ze daar 
op zeer verschillende wijze invulling aan. Dit maakt het moeilijk om in algemene termen over 
de islam te spreken. Het verklaart ook waarom er zoveel verwarring is over wat de islam 
werkelijk inhoudt. Verschillende groepen beweren dat zij de Koran en overleveringen van de 
profeet correct interpreteert en naleven. 
 
In onderstaande illustratie is uiteengezet hoe de verschillende groepen zich tot elkaar 
verhouden. Dit gebeurt op grond van hoe ze hun heilige boek, de Koran, interpreteren en 
hoe toegewijd ze de leer proberen na te leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De ware gelovigen – een poging om  
moslims en christenen beter te begrijpen 

© Laurens de Wit, 2017. www.godlovesishmael.com 8 30/03/20 
 

Twee groepen moslims ontbreken, namelijk de ex-moslims en de bekeerlingen. De eerste 
groep is geen moslim meer en hoort hier dus niet thuis. De bekeerlingen vormen een zeer 
gemêleerde groep, die niet op één bepaalde plaats past.  
Wie zich enkel en alleen omwille van een huwelijk bekeert, behoort tot de seculieren. Wie 
zich uit overtuiging bekeert behoort tot hen die het boek serieus nemen, dus aan de 
linkerkant. Daarbij voelt de één zich aangetrokken tot de mystieken en ontpopt een ander 
zich tot een islamist. Tot slot zijn er bekeerlingen die als moderne moslim proberen te leven. 
De bijgelovigen gaan wel serieus met hun geloof om, maar volgen de islamitische leer heel 
oppervlakkig en bevinden zich dus rechts. 
 
Er is geen strakke scheiding tussen de verschillende groepen, want een moderne moslim die 
de Koran op veel punten niet letterlijk neemt, heeft een overlapping met de liberale. 
De enige groep die zich onderscheidt van de rest zijn de islamisten. Op basis van de 
letterlijke toepassing van de Koran en Hadith accepteren zij openlijk de mogelijkheid van het 
toepassen van geweld in naam van islam. 
Ofschoon er moderne en andere moslims zijn die besluiten om islamist te worden, vormen 
zij daarna een unieke groep waar de andere moslims afstand van nemen. 
 

4. De ware gelovigen 

Is het mogelijk om onder zoveel soorten christenen en moslims de ware gelovigen te 
onderscheiden? Noch binnen het christendom, noch binnen de islam bestaat één geestelijke 
leider die alle volgelingen vertegenwoordigt. Daarom kunnen de woorden van de paus of 
van Ayatollah Khomeini niet als maatgevend beschouwd worden.  
In de praktijk blijken allerlei groepen gelovigen te vinden dat zij hun heilige boek op de juiste 
manier interpreteren en dat anderen minder oprechte of zelfs geen gelovigen zijn. Zoals in 
de kwadranten te zien is, speelt het letterlijk of symbolisch nemen van de tekst een grote 
rol. Om te bepalen wie vandaag de dag zijn geloof uitleeft zoals het oorspronkelijk bedoeld 
is, staan we stil bij de volgende twee vragen: 
 

a) Wat zijn de kernpunten van de leer van de geestelijke leiders door wie het 
christendom en de islam zijn ontstaan? 

b) Hoe pasten hun volgelingen die leer toe in de eerste decennia na hun dood? 
 

a) Kernpunten van de leer 
 

i. De leer van Jezus Christus 
 
De kern van de boodschap die Jezus bracht is te vinden in de Bergrede, een lange toespraak 
die hij op een berg hield in aanwezigheid van een grote groep mensen. Daarbij richtte hij het 
woord specifiek op zijn volgelingen, de 12 discipelen. Jezus noemde steeds een Joodse wet 
en legde dan uit hoe God wil dat je leeft. Een belangrijk voorbeeld is:  
'U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. 
Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u 
haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw 
Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en 
laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.' 16 
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De twee belangrijkste geboden voor de Joden waren: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben 
met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand' 17 en 'U zult uw naaste 
liefhebben als uzelf.' 18 Jezus herhaalde deze en vulde aan dat je vijanden ook je naaste zijn. 
Met betrekking tot het liefhebben van God boven alles, leerde hij: 'Wie zijn leven zal willen 
behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het 
Evangelie, die zal het behouden.' 19 
 
Jezus sprak over twee onzichtbare, geestelijke koninkrijken: het rijk van duisternis met aan 
het hoofd de satan en het koninkrijk van God. Hij leerde dat ieder mens van nature deel is 
van het eerste koninkrijk en dat je door bekering20 en geloof in hem als Gods zoon21 het 
tweede koninkrijk kunt binnengaan. Dit binnengaan noemde Jezus een geestelijke 
geboorte.22  
Jezus benadrukte dat je het eeuwige leven ontvangt door geloof in hem en niet op grond van 
goede werken.23  
 
Vlak voor zijn kruisiging nam Jezus speciaal de tijd met zijn volgelingen en zei: 'Een nieuw 
gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar 
liefhebben.'24 Hij legde uit: 'Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand 
zijn leven geeft voor zijn vrienden.' 25 De hoogste uiting van liefde is dus je leven geven voor 
anderen. Jezus gaf zelf het ultieme voorbeeld door zijn leven aan het kruis te geven voor de 
gehele mensheid. 
 
Drie dagen na zijn dood aan het kruis, werd Jezus weer levend en verscheen verschillende 
keren aan de elf overgebleven discipelen en aan een aantal anderen. Veertig dagen na zijn 
opstanding uit de dood steeg hij op naar de hemel in aanwezigheid van de elf. Daarbij gaf hij 
hen nog een belangrijke opdracht mee met de woorden: 'Mij is gegeven alle macht in hemel 
en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en 
van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te 
nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.' 26 
 
Samengevat is het grote gebod van Jezus Christus: heb elkaar lief. Dat betekent ook je 
vijanden liefhebben en zelfs je leven geven voor medegelovigen. Jezus bevestigde het via 
Mozes aan de Joden gegeven gebod om God lief te hebben boven alles, door je te bekeren 
en je bij Zijn koninkrijk aan te sluiten. De grote opdracht van Jezus is: onderwijs alle volken in 
zijn leer en maak hen volgelingen door hen te dopen. 
 

ii. De leer van Mohammed 
 
De algemene boodschap van Mohammed aan de wereld was dat er slechts één God is en dat 
alle mensen zich aan Zijn wil moeten overgeven cq. onderwerpen. Het laatste is waar de 
godsdienst haar naam van heeft, want het Arabische woord islam betekent 
'onderwerping.'27 
 
'God getuigt dat er geen god is dan Hij -- zo ook de engelen en zij die kennis bezitten. Hij is 
handhaver van de gerechtigheid. Er is geen god dan Hij, de machtige, de wijze.' 28  
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'Wie zich geheel aan God overgeeft en goed doet, die ontvangt zijn beloning bij zijn Heer. Zij 
hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn.' 29 
 
Een opsomming van de overgave en de goede werken is te vinden in Soera 9:71, waar staat: 
'Maar de gelovige mannen en vrouwen zijn elkaars medestanders, zij gebieden het 
behoorlijke, verbieden het verwerpelijke, verrichten de salaat, geven de zakaat en 
gehoorzamen God en Zijn gezant. Zij zijn het met wie God erbarmen zal hebben; God is 
machtig en wijs.' 
 
Op basis van onder andere dit vers zijn later de vijf pilaren van de Islam vastgelegd, die 
bestaan uit de hier genoemde punten van de vijf rituele gebeden per dag en het geven van 
aalmoezen, en verder uit de vastenmaand Ramadan, de pelgrimsreis naar Mekka en de 
geloofsbelijdenis. Deze laatste benadrukt met de woorden 'Er is geen andere god dan Allah 
en Mohammed is zijn profeet' dat er slechts één God is.  
 
Op de Dag des oordeels worden de goede en slechte daden van iedere moslim gewogen. 
Wiens goede daden zwaarder wegen dan de slechte worden beloond met een leven vol 
genot, terwijl zij die te weinig goede werken hebben, in een put met vuur terecht zullen 
komen.30 
 
Je kunt van tevoren niet weten of je goede daden zwaarder zullen wegen dan je slechte, 
maar er zijn bepaalde goede daden die toch zekerheid geven. Van de gelovige die vervolgd is 
(uit de woning verdreven) en in de strijd gesneuveld, worden de slechte daden 
kwijtgescholden en hij ontvangt een geweldige beloning van God.31 De hoogste beloning, 
zekerheid van kwijtschelding van slechte daden en toegang tot het paradijs, is dus voor hen 
die hun leven opofferen voor de strijd op Gods weg.32  
 
Tot slot heeft de moslim de opdracht om de overgave aan God te verkondigen, zoals in Soera 
3:20 staat opgetekend. 'En als zij met jou redetwisten zeg dan: "Ik geef mij geheel over aan 
God, en wie mij volgen ook" en zeg tot hen aan wie het boek is gegeven en tot de 
ongeletterden: "Hebben jullie je overgegeven?" Als zij zich overgeven dan volgen zij het 
goede pad, maar als zij zich afkeren dan heb jij slechts de plicht van de verkondiging. God 
doorziet de dienaren.' 33 
 

iii. Vergelijking van Islam en christendom 
 
Op het eerste gezicht komt de leer van de beide profeten sterk overeen. Beiden riepen de 
gelovigen op om God te eren boven alles en leerden hen dat de hoogste weg is om hun 
leven op te offeren aan Hem. En allebei droegen ze hun volgelingen op om de leer van God 
te verkondigen, die ze via hun leider ontvangen hadden. 
 
De manier waarop de gelovigen hun leven moeten opofferen en de leer verspreiden 
verschilt echter. De christen wordt opgedragen om zijn vijand lief te hebben en om geen 
wapens te gebruiken. Zelfs toen Jezus door de joodse leiders gevangen genomen werd, zei 
hij tegen een volgeling die hem met een zwaard verdedigde: 'Doe je zwaard weg.' Daarna 
genas hij ook nog eens de verwonde vijand.34 
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In de Islam wordt de geloofsstrijd, waartoe elke moslim wordt opgeroepen, aangeduid met 
het woord 'jihad.' Daarbij is een progressie van vier stadia waar te nemen in de manier 
waarop dit ten tijde van Mohammed moest gebeuren: 

1) Ten tijde van Mekka: geen wraak 
2) In de begintijd in Medina: defensief vechten toegestaan 
3) Na een periode in Medina: defensief vechten geboden  
4) Na de verovering van Mekka: Gebod tot offensieve oorlogsvoering om de 

ongelovigen te doden en de joden en christenen te vernederen. 
 
De moslim wordt in veel Koranverzen aangemoedigd om de vijand met inzet van geweld te 
overwinnen.35 Het bekendste vers over de jihad is uit de vierde periode, en wel Soera 9:5 
waar staat: 'Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt dan de veelgodendienaars waar 
jullie hen vinden, grijpt hen, belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag. Maar 
als zij berouw tonen, de salaat verrichten en de zakaat geven, legt hun dan niets in de weg. 
God is vergevend en barmhartig.' 
 
De opdracht is om de veelgodendienaars, dwz. de ongelovigen, te doden. De enigen die in 
leven mogen blijven zijn degenen die de gebeden verrichten en aalmoezen geven, ofwel zij 
die zich tot de islam bekeren.36 Dit wordt bevestigd in de Hadieth, de opgeschreven 
uitspraken van Mohammed. Zo staat in de betrouwbare overleveringen van Muslim Saheeh: 
'Abdullah b. Umar heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah zei: Ik ben bevolen om 
tegen mensen te vechten totdat zij getuigen dat er geen god is behalve Allah, en dat 
Mohammed de boodschapper van Allah is en dat zij de gebeden uitvoeren en de zakat 
(verplichte aalmoezen) betalen.'37 
  
De meningen en interpretaties over de jihad verschillen enorm onder de moslims. Veel 
moslims, met name in het Westen, stellen dat de jihadverzen alleen voor een specifieke tijd 
en plaats bedoeld zijn. Islamitische geleerden benadrukken dat de jihad ter verdediging is en 
niet om aan te vallen. Volgens hen worden verzen zoals bovenstaande uit hun context 
genomen, want de Koran verbiedt het doden van onschuldigen.38 Zij wijzen erop dat als 
Mohammed in deze tijd geleefd had, hij op een vreedzame wijze opgeroepen zou hebben tot 
de islam, zoals hij ook in Mekka deed. Daarbij wordt vaak verwezen naar Soera 2:256: 'In de 
godsdienst is geen dwang.' Volgens hen gaat het bij de jihad vooral om de innerlijke strijd 
om God te gehoorzamen.  
 
Aan de andere kant zien zij die de jihadverzen letterlijk nemen, het als opdracht van God om 
alle middelen in te zetten om de wereld te onderwerpen aan de islam. Zo spreekt Soera 8:60 
over het inzetten van paarden en wapens. 'En maakt tegen hen zo goed als jullie kunnen de 
bewapening en de inzetbare paarden gereed om Gods vijand en jullie vijand daarmee vrees 
aan te jagen en afgezien van hen anderen die jullie niet kennen, maar die God kent. En wat 
jullie ook als bijdrage op Gods weg geven, het zal jullie worden vergoed en jullie zal geen 
onrecht worden aangedaan.' 
In de tijd van Mohammed waren de wapens vooral zwaarden.39 Een moderne interpretatie 
van de wapens is tanks, vliegtuigen, raketten en vuurwapens.40 De schrijver op de website 
Islam Question and Answer zegt: 'Het is dus voorgeschreven om op zo'n manier te vechten 
dat het hart van de vijand geterroriseerd wordt.'41 
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Wie van deze groepen heeft gelijk? Onderzoek naar hoe de eerste volgelingen van de beide 
profeten hun leer toepasten, kan uitsluitsel geven. Zij wisten per slot van rekening hoe de 
boodschap bedoeld was. 
 

b) De eerste volgelingen 
 

i. De discipelen van Jezus en de eerste christenen in het Midden Oosten 
 
Nadat Jezus was opgestegen naar de hemel, trokken zijn volgelingen zich terug om te 
bidden. Tien dagen later hadden ze een bovennatuurlijke ervaring waardoor ze vrijmoedig in 
het openbaar gingen vertellen over Jezus als verlosser. De Joodse geestelijke leiders wilden 
dat niet en namen sommigen gevangen en doodden een volgeling genaamd Stefanus. Terwijl 
hij gestenigd werd, vroeg hij aan God om zijn moordenaars te vergeven.42 
Hierna werden de christenen in Jeruzalem en omgeving onder druk gezet om hun geloof af 
te zweren. Dat deden ze niet. Ze verdedigden zichzelf niet met geweld, maar trokken naar 
andere gebieden en gingen daar vertellen over Jezus als verlosser. Daarbij vertrouwden ze 
op Gods bovennatuurlijke bescherming voor hen. De gelovigen deelden hun materiële 
bezittingen met elkaar zodat niemand iets te kort kwam en kwamen dagelijks bij elkaar. 43 
Daarmee uitten ze hun liefde voor elkaar. 
Een van de belangrijkste verspreiders van het christelijk geloof was Paulus van Tarsis. Deze 
Joodse man behoorde eerst tot de vijanden van de christenen en probeerde hen gevangen 
te nemen. Nadat hij een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus had, veranderde hij 
radicaal en trok stad en land af om mensen op te roepen zich te bekeren en een volgeling 
van Jezus te worden. Tijdens die reizen ondervond hij veel tegenstand vanwege zijn geloof. 
Hij werd verschillende malen gevangen genomen en schreef verder: 'Van de Joden heb ik 
vijfmaal de veertig min één zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegeseld, 
eenmaal ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een heel etmaal heb ik in volle 
zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in 
gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de 
stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning 
en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en 
naaktheid.' 44 
Paulus gebruikte in zijn onderwijs regelmatig metaforen uit het leger. Zo sprak hij over 
oorlog voeren en het zwaard en schild hanteren. Dit ging nooit over letterlijke wapens, maar 
werd in geestelijke zin bedoeld. Zo riep hij de gelovigen op om Bijbelverzen te gebruiken als 
een zwaard om mee te vechten want de strijd is niet tegen mensen maar tegen onzichtbare 
machten van het koninkrijk van duisternis. Dit is het koninkrijk waar Jezus al over leerde.45 
In de eerste drie eeuwen na Christus werden de volgelingen van Jezus veelvuldig vervolgd en 
gemarteld. Desondanks groeide het christendom gestaag. Dat kwam onder andere omdat 
God de woorden van de christenen bevestigde met bijzondere tekenen en wonderen. Door 
zijn heilige Geest gaf God de gelovigen ook kracht om de leer van Jezus te gehoorzamen en 
hun naaste en zelfs hun vijanden lief te hebben. 
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ii. De opvolgers van Mohammed en de moslims op het Arabisch Schiereiland 
 
Na het overlijden van Mohammed werd zijn trouwe metgezel Abu Bakr de geestelijk leider, 
ook wel Kalief genoemd. De eerste uitdaging waar hij voor stond was de reactie van de 
Arabieren op de dood van Mohammed. Velen besloten om niet langer als moslim te leven en 
drie personen claimden van zichzelf dat zij een nieuwe profeet waren.46 Slechts de mensen 
in Medina en Mekka bleven trouw aan de Islamitische leer. De volgende Hadith geeft aan 
hoe Abu Bakr hierop reageerde. 
 
'Toen Allah's Apostel stierf en Abu Bakr de Kalief werd, keerden sommige Arabieren zich tot 
ongeloof (Abu Bakr besloot hen de oorlog te verklaren). Omar zei tegen Abu Bakr: "Hoe kun 
je tegen deze mensen vechten ofschoon Allah's Apostel gezegd heeft: 'Ik heb de opdracht 
gekregen (van Allah) om tegen de mensen te vechten totdat zij zeggen: "Niemand heeft het 
recht om aanbeden te worden behalve Allah, en ieder die dat zei zal zijn leven en bezittingen 
van mij redden, uitgezonderd het overtreden van de wet (rechten en omstandigheden 
waarvoor hij rechtvaardig gestraft zal worden), en zijn rekening zal met Allah zijn." ' " Abu 
Bakr zei: "Zowaar Allah leeft! Ik zal vechten met degenen die onderscheid maken tussen het 
gebed en de Zakat want de Zakat is het verplichte recht om van de bezittingen te nemen 
(volgens Allah's geboden). Zowaar Allah leeft! Als zij weigeren om me zelfs maar een 
lammetje te betalen, zoals ze dat betaalden ten tijde van Allah's Apostel, zou ik met hen 
vechten voor het terughouden ervan." Toen zei Omar: "Zowaar Allah leeft, het was niets, 
maar Allah opende Abu Bakrs borst om de beslissing te maken (om te vechten) en ik kwam 
erachter dat zijn beslissing juist was." ' 47 
 
Volgens deze Hadith had Mohammed de opdracht gekregen om tegen de ongelovigen te 
vechten, totdat zij zich bekeerd hebben tot de Islam. Abu Bakr ging een stap verder en zei 
dat hij ook zou vechten met moslims die zich niet volledig aan de islam houden, door de 
Zakat niet te betalen. Omar bevestigde dat Allah ervoor zorgde dat Abu Bakr dit besluit nam. 
 
Op 26 juni 632, in dezelfde maand waarin Mohammed overleden was, stuurde Abu Bakr het 
leger al naar Taboek om de afvalligen terug te brengen tot de islam. Veel stammen verzetten 
zich hevig maar het leger van Abu Bakr won en keerde terug naar Medina met een groot 
aantal krijgsgevangenen en veel rijkdommen, bestaande uit zowel oorlogsbuit als belasting 
(Zakat) van de onderworpen stammen. Daarna stuurde Abu Bakr het leger op elf expedities 
naar verschillende gebieden op het Arabisch schiereiland om de mensen terug te brengen bij 
de islam.48 Zo onderwierpen de Arabieren zich opnieuw aan de islam of werden zij 
onderworpen, vanaf Jemen en Oman tot aan de grens met Syrië. De enigen die niet 
gedwongen werden om zich tot de islam te bekeren waren de zoroastrianen, de christenen 
en de joden. Voor hen golden dan wel allerlei regels en beperkingen, zoals het betalen van 
de speciale Jizya belasting en het geen bestuurlijke functie mogen hebben. 
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Plaatsen waar het leger van Abu Bakr de Arabieren onderwierp aan de Islam49 
 
Na deze successen richtte Abu Bakr zich op de verspreiding van de Islam in Syrië en Irak. Dit 
deed hij opnieuw door het leger erop uit te sturen. Zijn meest succesvolle legerleider was 
Khaled Ibn al-Waleed, die de bijnaam 'Het Zwaard van Allah' droeg.50 Het volgende gedeelte 
geeft inzicht in zijn militaire tactieken. 
'Khaled was bang dat enkele soldaten zouden proberen te vluchten, hetgeen een 
vernietigend effect zou hebben op de moraal van het leger. Om dit te voorkomen beval 
Khaled dat moslimvrouwen ook bewapend werden en zich achteraan aan te sluiten. Zij 
kregen het bevel om een ieder die zou proberen te vluchten van de strijd te doden, want 
vluchten wordt als verraad beschouwd en is een grote in Islam.' 51 
Aan het eind van zijn leven vroeg Khaled aan een oude vriend waarom hij niet als martelaar 
in een gevecht was gestorven. Zijn vriend antwoordde: 'Je moet begrijpen dat toen de 
Boodschapper van Allah, op wie de zegeningen en vrede van Allah mogen rusten, jou Zwaard 
van Allah noemde, hij jou voorbestemde om niet te vallen in de strijd. Als jij was gedood 
door een ongelovige dan had dat betekend dat Allah's zwaard door een vijand van Allah 
gebroken was, en dat kon en mocht nooit gebeuren.'52 
 
De opvolgers van Abu Bakr gingen verder in dit spoor en stuurden hun legers steeds verder 
naar het noorden, oosten en westen. In 661, aan het begin van het Kalifaat van de 
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Omajjaden, was de islam al verspreid tot aan het huidige Tunesië, Turkije en Iran. De 
Omajjaden stuurden hun legers ook steeds verder, deels om de wereld aan de islam te 
onderwerpen53 en deels om het runnen van het Kalifaat te kunnen bekostigen uit de 
oorlogsbuit en de opgelegde belastingen.54 In 732, honderd jaar na de dood van Mohammed 
ondervonden de Islamitisch legers hun eerste grote nederlaag. Dat gebeurde in het gevecht 
met Karel Martel bij Tours in Frankrijk.  
 

 
Verspreiding van de Islam tijdens het leven van de profeet Mohammed (donker), 

de eerste Kaliefen (middeldonker), en de Omajjaden (licht).55 
 

iii. Vergelijking van de leer van de leiders en het gedrag van de volgelingen 
 
Jezus leerde zijn volgelingen over het onzichtbare koninkrijk van God en gebood hen om 
elkaar en hun vijanden lief te hebben. De eerste gelovigen deelden alles met elkaar en 
gebruikten nooit geweld, ook niet toen ze aangevallen en gevangengenomen werden. 
Stefanus bad op het moment dat hij stervende was letterlijk hetzelfde gebed als Jezus aan 
het kruis. De gelovigen trokken de wijde wereld in om de mensen op te roepen zich te 
bekeren, precies zoals Jezus hen opgedragen had. Dat betekent dat de eerste gelovigen de 
leer van Jezus letterlijk toepasten.  
 
Mohammed leerde zijn volgelingen om de wereld te onderwerpen aan de islam. Dat deed hij 
zelf in de Mekka periode door verkondiging en na zijn vlucht naar Medina ook middels 
vechten. Abu Bakr en diens opvolgers volgden het voorbeeld van Mohammed en gingen zelfs 
nog een stap verder. Zij gebruikten ook geweld om te zorgen dat de moslims gehoorzaam 
bleven aan de leer. Het onderwerpen van de toenmalige wereld aan de islam gebeurde door 
het uitzenden van legers. Als volken zich vrijwillig overgaven en tot de islam bekeerden, 
werd er niet gevochten. Deden ze dat niet, dan vochten de islamitische gelovigen tegen hen 
en dwongen hen om te kiezen tussen zich alsnog bekeren en gedood worden (met 
uitzondering van de eerder genoemde drie groepen, die de keuze kregen om de extra jizya 
belasting te betalen). Dus ook deze eerste gelovigen volgden de leer van hun leider letterlijk 
op. 
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c. De ware gelovigen vandaag 
  

Op grond van de daden van de eerste gelovigen kunnen we concluderen dat de ware 
gelovigen hen zijn die zich toewijden aan hun Boek en de leer letterlijk toepassen. 
 
Binnen het christendom blijken de evangelische en orthodoxe christenen het meest 
toegewijd te zijn en de Bijbel het meest letterlijk te nemen. Nu is de kern van Jezus' leer niet 
het volgen van allerlei wetten en regels, maar het geloven in Hem en het liefhebben van God 
en de naaste. Omdat de orthodoxen zo de nadruk leggen op het gehoorzamen van allerlei 
regels, volgen zij niet helemaal de leer van Jezus. Zodoende dienen de evangelische 
christenen als de ware gelovigen gezien te worden.  
Deze gelovigen zijn te vinden binnen allerlei kerken en groeperingen. Dat komt omdat het 
geloven en liefhebben met en vanuit het hart gebeurt. 
Enkele bekende mensen die bereid waren om hun leven te geven en hun vijanden lief te 
hebben zijn Moeder Theresa en Martin Luther King. Ook de Nederlandse Anne van der Bijl 
heeft altijd gezocht zijn vijanden lief te hebben en de boodschap van Jezus overal te 
verkondigen. Te denken valt ook aan de vele onbekende vervolgde christenen in landen als 
Noord-Korea, China, Pakistan, Iran, Saoedi Arabië, Somalië en Nigeria. Daarbij is het is 
opmerkelijk dat de meeste vervolging van christenen door handen van moslims 
plaatsvindt.56 
 
Binnen de islam blijken de islamisten de ware gelovigen te zijn. Onder hen zijn verschillende 
groeperingen te onderscheiden waarbij de ene groep de Koran nog letterlijker probeert na 
te volgen dan de ander. In de volgende illustratie worden de namen van enkele organisaties 
genoemd voor wie dit geldt.  
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De hoogste geestelijke leider van Saoedi Arabië heeft samen met de leider van ISIS aan de al-
Azhar universiteit in Cairo gestudeerd. In response op de gruwelijkheden die door ISIS in 
naam van Islam werden verricht, zei hij: 'Al Baghdadi doet niets meer of minder dan hetgeen 
in de Koran en de Hadith vermeld staat.'57 De arabist en islamoloog Halim al Madkouri zei al 
in 2015: 'Wie de basisliteratuur van de terreurbeweging IS tot zich neemt, zal versteld staan 
hoe zij er alles aan doet, en met succes, om te bewijzen dat zij niets maar dan ook niets doet 
wat indruist tegen de algemene islamitische geboden en verboden op het gebied van 
politiek, bestuur en oorlogshandelingen.'58 
 

5. Conclusie 
 
Terugkomend op de stereotypen in de introductie, zien we het volgende:  
 
De ware christenen zijn degenen die zich het meest houden aan de Bijbelse normen en 
waarden, vanuit een motivatie van liefde. Zij willen een seksueel rein leven leiden en hun 
geld en hun tijd inzetten voor hun naaste. In de praktijk blijkt er geen kerkgenootschap of 
andere groepering te zijn die hen specifiek vertegenwoordigt. Er zijn ook gelovigen die zich 
tot de christenen rekenen en die het beeld bevestigen dat veel moslims van het christendom 
hebben. Zij volgen Jezus' voorbeeld maar ten dele en gaan misschien wel naar de kerk op 
zondag, maar vinden seks voor het huwelijk of een huwelijk tussen homoseksuelen 
acceptabel als het uit liefde voor elkaar gebeurt. 
 
Met betrekking tot de islam zien we dat de ware moslims degenen zijn die actief hun geloof 
uitdragen en er niet voor terugdeinzen om dat met geweld te doen. Daarmee is niet iedere 
moslim meteen een potentiële terrorist. Veruit de meeste moslims houden zich slechts 
oppervlakkig met hun geloof bezig of proberen het voorbeeld van Mohammed te volgen 
vanuit de Mekka periode. Daarbij interpreteren ze de Koran op een manier die aansluit bij 
normen en waarden van deze tijd, zoals de universele mensenrechten.  
Onder degenen die door de islamisten onder druk gezet worden om de Koran en Hadith 
letterlijk te nemen of die de islamitische bronnen met een open en kritische houding 
bestuderen, zijn twee reacties zichtbaar. Een aantal van hen besluit om als een ware 
gelovige te leven en radicaliseert. De anderen concluderen dat de islam niet van God kan zijn 
en gaan op zoek naar een alternatief. Voor sommigen betekent dat een vaarwel zeggen 
tegen alles wat met God te maken heeft. Anderen gaan de Bijbel bestuderen en worden een 
volgeling van Jezus, vaak na een bovennatuurlijke ontmoeting met Jezus door een droom of 
visioen, zoals de apostel Paulus had. 
 
In het kader van geweld in naam van geloof, zijn de woorden van Jezus relevant. Toen hij 
gevangen genomen werd en één van zijn volgelingen het zwaard trok, zei hij: 'Allen die naar 
het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.'59 Jezus verwoordde een algemene 
wetmatigheid, die al sinds de dagen van Noach bekend was.60 Wie geweld zaait, zal geweld 
oogsten. Wie liefde zaait zal liefde oogsten. 
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Maar … 
 
Als je dit gelezen hebt mis je misschien toch nog een aantal belangrijke punten. Daarom 
volgen hier nog enkele bekende vragen.  
 

a) Maar hoe zit het dan met de kruistochten en ander geweld door christelijke naties? 
 
Er zijn legio voorbeelden te noemen van geweld door christenen gepleegd. Te denken valt 
aan de kruistochten en de inquisitie in het verleden, maar ook recenter aan de gevechten 
tussen Katholieken en Protestanten in Noord-Ierland en christenen in het Amerikaanse leger 
die in het Midden Oosten vechten en bidden voordat ze op pad gaan. Hoe valt dat te rijmen 
met de leer van Jezus? Dan is het christendom toch ook gewelddadig?  
 
Laten we beginnen met de ontwikkeling van het christendom. In de eerste eeuwen werden 
de volgelingen van Jezus veelvuldig vervolgd in het Romeinse rijk. In de vierde eeuw na 
Christus vond echter een omwenteling plaats. Na een goddelijk visioen in 324 AD besloot de 
Romeinse keizer Constantijn de Grote om christenen te beschermen van vervolging en vlak 
voor zijn sterven bekeerde hij zich tot het christendom. In 394 verhief keizer Theodotius het 
christendom tot staatsgodsdienst, hetgeen inhield dat andere geloven verboden waren. Zo 
groeide de invloed van de kerk en kreeg zij uiteindelijk ook politieke macht. Toen christenen 
in het Midden Oosten om hulp riepen omdat de moslims hen verdrukten, mobiliseerde de 
kerk in het Westen een groot aantal christenen om te gaan vechten. Ze bewapenden zich om 
hun medegelovigen te bevrijden en om de toegang tot Jeruzalem weer te waarborgen voor 
pelgrims. Dit werd later bekend als de kruistochten. 
Eeuwenlang bleef de macht van de kerk verweven met de overheden van de Westerse 
landen, hetgeen tot veel verdriet en onrecht leidde. Uiteindelijk ging de kerk zelfs oprechte 
volgelingen van Jezus vervolgen, zoals bijvoorbeeld in de tijd van de Reformatie. 
 
Ik geloof dat de belangrijkste reden voor alle geweld in de kerkelijke geschiedenis ligt in het 
samengaan van geloof met civiele macht. Door het christendom tot staatsgodsdienst te 
verheffen, kreeg de kerk macht en kon ze gehoorzaamheid afdwingen. 
Wie gedwongen wordt of zich onder sociale druk verplicht voelt om een bepaalde religie aan 
te hangen, doet dat meer uit zelfbescherming dan vanuit overtuiging. Dan is de motivatie om 
zich van harte aan de leer van de profeet te houden ook minder. Daarbij druist de leer van 
Jezus - God liefhebben boven alles en ook je vijanden liefhebben – geheel tegen de 
menselijke natuur van zelfbehoud in. Daarom is het niet verwonderlijk dat na de 
veranderingen in de vierde eeuw zoveel geweld is gepleegd door mensen die zich christen 
noemden. 
Het principe van macht en gehoorzaamheid afdwingen is ook te zien in de islam. Nadat 
Mohammed de vervolging in Mekka ontvluchtte en in Medina steeds meer macht kreeg, 
veranderde zijn leer van puur vredelievend naar steeds gewelddadiger. Waar de 
consequenties voor ongehoorzaamheid eerst aan God werden overgelaten, nam hij het 
steeds meer op zich om ongehoorzaamheid af te straffen door te doden. 
 
Het is interessant om in het kader van macht de Amerikaanse constitutie te beschouwen die 
door toegewijde christenen werd samengesteld. Zij besloten om de invloedssfeer van kerk 
en staat nauwkeurig vast te leggen, waarbij de rechten en plichten van beiden gewaarborgd 
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bleven, zodat de een de ander niet zou kunnen overheersen. Ofschoon deze leiders politieke 
macht hadden, wendden ze die niet aan om in naam van het christendom te handelen en 
voorkwamen zo een herhaling van de periode na keizer Constantijn.  
 
Dat Amerika samen met West-Europese landen oorlog voert in het Midden Oosten gebeurt 
dan ook niet in naam van het christendom, maar uit politieke overwegingen. Het is wel 
mogelijk dat Bijbelse waarden zoals gelijkheid en rechtvaardigheid soldaten motiveert om te 
gaan vechten. Dit is echter anders dan ten strijde trekken om bijvoorbeeld het geloof te 
verdedigen of te verspreiden.  
 
Misschien vraag je je af: 'Hoe kan het dan toch dat overtuigde christenen in het leger 
vechten?' Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen individuele en collectieve 
verantwoordelijkheid. Wie aangevallen wordt omwille van zijn geloof, wordt gevraagd om de 
vijand te zegenen. Waar echter een gemeenschap aangevallen wordt, heeft de regering de 
verantwoordelijkheid om de burgers te beschermen. Er zijn christenen die het als hun 
verantwoordelijkheid zien om ook in andere landen onschuldige burgers te beschermen van 
totalitaire leiders. 
 

b) Maar er komt toch ook veel geweld voor in de Bijbel? 
 
Wie het Oude Testament leest, kan geschokt raken van het vele bloedvergieten dat plaats 
vond tussen Gods volk Israel en de naburige volkeren. God gaf de Joden zelfs het bevel om 
hele volken uit te roeien. 
 
Om met het laatste te beginnen, dit gebod is bij herhaling in de Bijbel terug te vinden, met 
name in de Tora. Het ging hierbij echter niet om een algemene opdracht om de hele wereld 
door middel van geweld aan het Jodendom te onderwerpen, maar om een eenmalige actie 
tegen zeven specifieke volken.61 
 
Met betrekking tot het latere geweld tussen Israel en andere volken is het opvallend dat de 
Joodse rechters en koningen meestal pas gingen vechten tegen andere landen nadat die hun 
gebied binnengedrongen waren. De Joodse koningen gingen niet zomaar hun eigen gebied 
vergroten, maar rekenden wel af met vijanden die hen aanvielen door hen uit te schakelen. 
Het bloedvergieten was dus uit zelfverdediging. 
 
Tot slot is het niet zo dat hetgeen God aan de Joden gebood ook automatisch voor de 
christenen geldt. Enerzijds kunnen we veel leren van Gods omgang met de Joden, aan de 
andere kant vormde het Joodse volk een koninkrijk op aarde, terwijl Jezus zijn volgelingen 
over het hemelse koninkrijk leerde. 
 

c) Maar de islam is toch een godsdienst van vrede? 
 
Elke moslim is overtuigd dat de islam een godsdienst van vrede is. De Koran bevat duidelijke 
verzen die de gelovigen oproepen tot vrede. Te denken valt aan de vaak door moslims 
geciteerde Soera 5:32, waar staat: 'Wie iemand doodt, anders dan voor doodslag of wegens 
verderf zaaien op de aarde, is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft gedood en dat wie 
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iemand laat leven is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft laten leven.' Dit vers moedigt 
moslims aan om het leven te eerbiedigen en vrede te zoeken.  
De ultieme vrede zal er zijn als de hele wereld aan de islam is onderworpen. Daarbij geloven 
de islamisten dat God bevolen heeft om indien nodig geweld in te zetten om dit doel te 
bereiken. Niet-moslims concluderen daardoor gemakkelijk dat de islamisten vooral 
gewelddadig zijn.  
Vaak beginnen deze toegewijde moslims echter als hervormers in de maatschappij door zich 
tegen corruptie te keren en door op te komen voor de rechten van de zwakken. Zo begon de 
moslimbroederschap in Egypte met allerlei sociale projecten in de maatschappij. Oprichter 
Hassan Al-Banna had tot doel een 'totale Islamitische orde waarbij sociale hervormingen en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid essentieel zijn. Gebaseerd op islamitische principes 
pleit de Moslimbroederschap voor sociale rechtvaardigheid, economisch welzijn en politieke 
harmonie. De partij legt een grote nadruk op het collectief en vanaf haar oprichting hebben 
de Moslimbroeders zich ingezet voor sociaal zwakkeren, door een uitgebreid netwerk aan 
maatschappelijke diensten op te zetten met onder meer gratis gezondheidszorg, onderwijs, 
gaarkeukens, bijscholing en andere vormen van armenzorg.'62 Hamas, de Palestijnse tak van 
de moslimbroederschap, heeft hetzelfde doel.63 Zelfs vandaag de dag is Hamas 
verantwoordelijk voor een groot aantal sociale diensten aan Palestijnen die van veel 
middelen afgesneden zijn.64 Naarmate de frustratie groeide met de meer seculiere 
overheden van moslimlanden, begonnen deze organisaties geweld in te zetten om hun 
doelen te bereiken. 
 
Het blijkt dat de interpretatie van de Koran een grote rol speelt. Wie Soera 5:32 zelf naleest, 
ontdekt dat dit een voorschrift aan de Joden was. In het daaropvolgende vers, dat aan de 
volgelingen van Mohammed gericht is, staat: 'De vergelding van hen die tegen God en Zijn 
gezant oorlog voeren en erop uit trekken om op de aarde verderf te zaaien zal zijn, dat zij ter 
dood gebracht zullen worden, of gekruisigd, of dat hun handen en hun voeten aan 
tegenovergestelde kanten worden afgehouwen, of dat zij uit het land verbannen worden. Dat 
is voor hen een schande in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals is er voor hen een 
geweldige bestraffing.' Het ingrijpen van Westerse legers in het Midden Oosten wordt door 
veel moslims gezien als oorlog tegen God en Zijn gezant en het omverwerpen van 
Islamitische regeringen als verderf zaaien.  
 
Bij de vraag of de islam een godsdienst van vrede is, speelt ook de presentatie van de Koran 
een rol. In De islam kent de theologische leer van taqiyya. Dat betekent 'zich beschermen 
tegen' en houdt in dat een moslim zijn geloof mag verbergen of loochenen als hij bedreigd of 
vervolgd wordt.65 Zo kan het gebeuren dat een salafist in het Nederlands in een interview op 
televisie kan zeggen dat er in de islam geen dwang is en in het Arabisch in de moskee de 
toehoorders kan oproepen tot gewelddadige strijd tegen het Westen. 
 
Er zijn dus meerdere manieren hoe met de Koran omgegaan wordt. De meeste moslims 
richten zich op de Koranverzen waarin opgeroepen wordt tot respect voor God en voor je 
naaste. Dit zijn vooral de verzen uit de Mekkaperiode. De islamisten richten zich op de 
Medinatijd, omdat dit de laatste en dus belangrijkste openbaringen zijn. En op basis van de 
leer van Taqiya wijzen een aantal islamisten in het openbaar steeds op de mekkaverzen 
terwijl ze in hun hart toegewijd zijn aan de medinaverzen. 
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In de praktijk blijken de meeste gewelddadige conflicten in de wereld plaats te vinden in 
moslimlanden. Daarbij gaat het niet alleen om het bestrijden van de vijand in overeen-
stemming met eerdergenoemde soera. Veel moslims bevechten ook elkaar in naam van hun 
geloof en dat maakt het ongeloofwaardig om de islam als godsdienst van vrede te zien. 
Daarnaast is een godsdienst die geweld toestaat of gebiedt om het einddoel te bereiken 
natuurlijk minder vredelievend dan een godsdienst die elke vorm van geweld verbiedt.  
Voor meer inzicht in de islam en het spanningsveld tussen de vreedzame verzen in de Koran 
en die waarin geweld geboden wordt, zie het artikel Is islam een godsdienst van vrede?66 
 

d) Maar de meeste moslims zijn toch vredelievend? 
 
Als we teruggaan naar het kwadrant moslims dan blijkt dat alleen de moslims in de hoek 
linksonder geweld in naam van de islam niet schuwen. In de praktijk gaat het om een kleine 
minderheid.  
Verreweg de meesten richten zich op de verlangen er vooral naar om een gelukkig bestaan 
op te bouwen. Zo hebben de moslims die in de vorige eeuw vanuit Marokko en Turkije naar 
Nederland gekomen zijn, geen enkel kwaad in de zin. De meeste moslims zijn dan ook 
vredelievend en zij schamen zich voor hetgeen moslimextremisten in naam van Islam doen.  
 
Daarbij dient wel een aantekening geplaatst te worden. Ayaan Hirsi Ali, een Somalische 
vrouw die zelf traditioneel islamitisch opgegroeid is, beschrijft in haar boek Nomade hoe 
vredelievenden kunnen veranderen. Ze legt uit dat je als moslim vanaf je geboorte leert dat 
je onderdanig moet zijn en dat je geen vragen moet stellen. Wanneer radicale predikers 
beginnen over terugkeer naar het zuivere, ware pad van de jihad en over persoonlijke 
deugdzaamheid zoals voorgeschreven door de profeet Mohammed, laten ze je niets nieuws, 
niets vreemds horen. Ze bouwen voort op de vele lagen van een geestelijke structuur die zijn 
gevormd onder invloed van je ouders, de gemeenschap en de Koranleraar uit je jeugd. De 
lessen concentreren zich eerst op gebed, liefdadigheid en vasten, waarbij de methode uit 
opdreunen en uit je hoofd leren bestaat. Je mag geen vragen stellen bij de Korantekst of bij 
de uitspraken van Mohammed. Als je gewend bent om jarenlang zonder kritiek de 
leerstellingen van de Koran te aanvaarden en je hebt je onderworpen aan de eis tot 
gehoorzaamheid, is je geest klaar om de radicale leer te ontvangen.67 
Ook in Nederland oefenen de islamisten druk uit op de gematigde moslims om de Koran 
letterlijk toe te passen, inclusief de gewelddadige verzen. Dat doen ze bijvoorbeeld door 
theehuizen te bezoeken en moskeeën te beïnvloeden.68 
Zo is dus ook bij gematigden het potentieel aanwezig van het letterlijk toepassen van de 
gewelddadige verzen in de Koran. 
 

e) Maar zelfmoordenaars zijn toch geen echte moslims? 
 
Als er in een Westers land een terroristische aanslag gepleegd wordt, roepen veel moslims 
en anderen dat de daders geen echte moslims waren. Islamisten beweren juist dat 
zelfmoordenaars de hoogste beloning zullen krijgen in het paradijs. Wie hebben er gelijk? 
 
Het begrip zelfmoordenaar komt niet voor in de Koran of Hadith, dus je zou kunnen zeggen 
dat terroristen geen echte moslims zijn. Aan de andere kant werd in de tijd van Mohammed 
met zwaarden en pijlen gevochten en bestond de mogelijkheid nog niet om jezelf met 
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explosieven in een menigte op te blazen. Wat zijn dan de beweegredenen van moslims die 
hun leven op deze manier geven? 
 
De Koran en Hadith bevatten veel verzen die spreken over de beloning aan hen die hun 
leven voor God opofferen. Verschillende voorbeelden zijn al genoemd in het gedeelte over 
de leer van Mohammed, die spreken van zekerheid van toegang tot het paradijs. De context 
van deze verzen is meestal militaire veldtochten, ter verdediging of uitbreiding van het 
islamitisch geloof. Enkele andere verzen zijn:  
 
'Jullie die geloven! Zal ik jullie op een handel wijzen die jullie van een pijnlijke bestraffing 
redt? Jullie moeten in God en Zijn gezant geloven en jullie op Gods weg met jullie bezittingen 
en jullie eigen persoon inzetten. Dat is beter voor jullie, als jullie dat maar wisten! Hij zal jullie 
je zonden vergeven en jullie in tuinen laten binnengaan waar de rivieren onderdoor stromen 
en in goede woningen in de tuinen van 'Adn. Dat is de geweldige triomf!69 
 
'God heeft van de gelovigen hun eigen persoon en hun bezittingen gekocht zodat de tuin voor 
hen is -- zij strijden op Gods weg, waarbij zij doden en worden gedood. Het is een toezegging 
waartoe Hij in waarheid verplicht is in de Taura, de Indjiel en de Koran. En wie komt zijn 
verbond getrouwer na dan God? Verblijdt jullie dus over de koop die jullie gesloten hebben. 
Dat is de geweldige triomf!'70 
 
Hier is sprake van een koop die gesloten wordt. De gelovigen verkopen hun leven en 
ontvangen daarvoor een plaats in het paradijs. Daarbij hoeven zij zich volgens Soera 3:169-
171 geen zorgen te maken over de achterblijvers, want die zullen niet bedroefd zijn (omdat 
ze weten dat de gestorvene in het paradijs is).71 Volgens de context van deze verzen zijn de 
thuisblijvers – degenen die niet gingen vechten – overigens dichter bij het ongeloof dan het 
geloof.72 
 
Wat door velen een zelfmoordterrorist genoemd wordt, is in de ogen van de dader dus een 
heel ander verhaal. Hij wil dolgraag Allah behagen en verzekerd zijn van een plaats in het 
paradijs. Die verkrijgt hij door op Gods weg te sterven, in de verdediging of in de uitbreiding 
van de islam. Met alle militaire ingrijpen van Westerse landen in het Midden Oosten, 
vormen deze landen een vijand van de islam, die bestreden moet worden. Dat kan in het 
Midden Oosten gebeuren maar ook op het vijandig grondgebied, in Europa en Amerika. 
Vanuit dit perspectief zijn degenen die zelfmoordaanslagen plegen juist bevrijders die hun 
leven geven voor de overwinning van de Islam. Daarom heten ze martelaren die in de heilige 
oorlog sterven. Volgens de Koran zijn zij het niet die de vijanden van de islam doden, maar 
doet God dat zelf.73 
In de ogen van deze bevrijders zijn de moderne en andere moslims lafaards en zelfs 
ongelovigen, mede op basis van de Koran.74  
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6. Hoe nu verder? 
 
Hierbij wil ik me richten op de christenen: we kunnen elkaar angst aanpraten door te wijzen 
op de negatieve aspecten van de Islam en moslims als vijanden zien. We kunnen elkaar ook 
geruststellen met het feit dat de grote meerderheid van de moslims hun heilige boek niet al 
te fanatiek of letterlijk proberen na te leven en dat velen oprecht vrede najagen in hun 
leven. Waar ligt de balans?  
 
Jezus roept ons gelovigen op om onze naaste lief te hebben, inclusief onze vijanden. Liefde 
beschermt ook van het kwade. Onderscheid tussen individuele en collectieve 
veantwoordelijkheid helpt ons om de balans te vinden. Het volgende citaat geeft dit mooi 
weer.  
 
'Het evangelie roept de volgelingen van Jezus op hun vijanden lief te hebben en te 
omarmen. Dat betekent echter niet dat de slachtoffers van geweld en onrecht zich op naieve 
wijze moeten schikken in het kwade. Integendeel, het kwade dient te worden bestreden en 
uitgebannen, anders wordt een samenleving onleefbaar.'75 
 
 
Voor meer inzicht in de leer van Mohammed en de oorsprong van de Islam, raad ik de 
volgende boeken aan van Nabeel Qureshi:  
 
Ik zocht Allah en vond Jezus – beschrijving van Nabeels oprechte zoektocht naar de waarheid 
over God. 
 
Allah of Jezus –het vervolg op Nabeels autobiografie, met verdieping van de theologische 
onderwerpen. 
 
Answering Jihad: A Better Way Forward – hierin evalueert Nabeel terroristische activiteiten 
uit de afgelopen decennia in het licht van de oorspronkelijke leer van de islam en wat de 
Bijbel over geweld leert. 
 
Zie ook het artikel www.answeringislam.org/authors/silas/real_islam.html 
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35 Sommigen onderscheiden wel 164 jihad verzen in de Koran. Zie www.answering-
islam.org/Quran/Themes/jihad_passages.html 
36 Dit vers wordt veel door critici van de islam geciteerd. Moslims reageren daarop met de stelling dat het vers 
in de context gelezen moet worden, want vers 6 en 7 zeggen: En als een van de veelgodendienaars bij jou 
bescherming zoekt, geef hem dan bescherming totdat hij het woord van God hoort en laat hem daarna een 
plaats bereiken waar hij veilig is. Dat is omdat zij mensen zijn die niet weten. Hoe kan er jegens de 
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veelgodendienaars een verbondsverplichting bij God en bij Zijn gezant zijn, behalve dan jegens hen met wie 
jullie een verbintenis aangegaan zijn bij de heilige moskee. Zolang zij jegens jullie correct handelen, handelt 
jullie dan ook correct. God bemint de godvrezenden.' Dat betekent volgens hen dat een ongelovige die 
bescherming zoekt bij een moslim, met rust gelaten moet worden, ook al bekeert hij zich niet. Dit doet echter 
geen recht aan de tekst want het eind van vers 5 zegt letterlijk: 'laat hen in hun weg gaan.' Met andere 
woorden: laat wie zich tot de islam bekeert naar huis gaan als hij dat wil. In vers 6 is de instructie dat, als een 
bekeerling bescherming zoekt bij de moslims, zij die hem moeten geven, totdat hij van God geleerd heeft wat 
hij moet doen. In vers 11 wordt nogmaals herhaald dat degenen die berouw tonen en bidden en aalmoezen 
geven als broeders gezien moeten worden. 
37 'It has been narrated on the authority of Abdullah b. 'Umar that the Messenger of Allah said: I have been 
commanded to fight against people till they testify that there is no god but Allah, that Muhammad is the 
messenger of Allah, and they establish prayer, and pay Zakat and if they do it, their blood and property are 
guaranteed protection on my behalf except when justified by law, and their affairs rest with Allah.' (Saheeh 
Muslim, Book 001, Number 0033). Zie bijvoorbeeld ook Saheeh Muslim boek 001,# 30 en 32 
38 Zie bijvoorbeeld Soera 5:32. De vraag is wanneer iemand onschuldig is. In de ogen van de fundamtalisten is 
alleen degene die zich aan Gods wetten in de Koran houdt onschuldig. 
39 'En hij (vrede en zegeningen van Allah op hem) zei: "Ik ben vlak voor het Uur gezonden met het zwaard, 
zodat alleen Allah aanbeden wordt, zonder partner." ''And he (peace and blessings of Allaah be upon him) said: 
“I have been sent just before the Hour with the sword, so that Allaah will be worshipped alone with no partner 
or associate.” ' Narrated by Ahmad, 4869; classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh al-Jaami’, 2831. Source: 
islamqa.info/en/34647 
40 “And make ready against them all you can of power, including steeds of war (tanks, planes, missiles, artillery) 
to threaten the enemy of Allaah and your enemy” [al-Anfaal 8:60] islamqa.info/en/34647 
41 "Hence it is prescribed to fight in a manner that will strike terror into the heart of the enemy." 
islamqa.info/en/34647 
42 Zie Handelingen 7:60 vgl. Lukas 23:34  
43 Zie Handelingen 2:44-46 
44 2 Korintiërs 11:24-27 
45 Zie Efeze 6:11-18 
46 Apostasy and rebellion in central Arabia was led by Musaylima, a self-proclaimed prophet, in the fertile 
region of Yamamah. He was mainly supported by the powerful tribe of Banu Hanifa. At Buzakha in north central 
Arabia, another self-proclaimed prophet, Tulaiha, a tribal chief of Bani Asad, led the rebellion against Medina 
aided by the allied tribes of Banu Ghatfan, the Hawazin, and the Tayy. At Najd, Malik ibn Nuweira led the tribes 
of Banu Tamim against the authority of Medina. Bron: en.wikipedia.org/wiki/Ridda_wars 
47 Sahih Bukhari Hadith Ch 23. no 483 Vertaald uit het Engels 
Narrated / Authority Of: Abu Huraira 
When Allah's Apostle died and Abu Bakr became the caliph some Arabs renegade (reverted to disbelief) (Abu 
Bakr decided to declare war against them), 'Umar, said to Abu Bakr, "How can you fight with these people 
although Allah's Apostle said, 'I have been ordered (by Allah) to fight the people till they say: "None has the 
right to be worshipped but Allah, and whoever said it then he will save his life and property from me except on 
trespassing the law (rights and conditions for which he will be punished justly), and his accounts will be with 
Allah.' " Abu Bakr said, "By Allah! I will fight those who differentiate between the prayer and the Zakat as Zakat 
is the compulsory right to be taken from the property (according to Allah's orders) By Allah! If they refuse to 
pay me even a she-kid which they used to pay at the time of Allah's Apostle . I would fight with them for 
withholding it" Then 'Umar said, "By Allah, it was nothing, but Allah opened Abu Bakr's chest towards the 
decision (to fight) and I came to know that his decision was right." 
Bron: mobile.ahadith.co.uk/chapter.php?page=16&cid=72 
48 en.wikipedia.org/wiki/Ridda_wars 
49 By Mohammad adil at the English language Wikipedia, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16155332 
50 'The Prophet , who was then in Madinah, was talking to his companions when he received the revelation 
about what was going on in the battle, and he informed them of the death of the three commanders. “Then,” 
he said, “a sword of Allah took hold of the banner and saved the day.” Thus, it was that our hero Khalid ibn AI-
Waleed was given the title of Sayf-ul-llah. ‘The Sword of Allah.’ islamichistory.org/khalid-ibn-al-waleed/ 
51 'Khalid was afraid that a couple of soldiers might try fleeing, which would have a devastating effect on the 
morals of his army. To avoid such a situation Khalid ordered that Muslim women be armed too and wait in the 
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rear. They were given orders to kill anyone who might attempt to flee from the battle, something which is 
considered treachery and a major sin in Islam.' islamichistory.org/khalid-ibn-al-waleed/ 
52 "Why not?" "You must understand, O Khalid," the friend explained, "that when the Messenger of Allah, on 
whom be the blessings of Allah and peace, named you Sword of Allah, he predetermined that you would not 
fall in battle. If you had been killed by an unbeliever it would have meant that Allah's sword had been broken 
by an enemy of Allah; and that could never be." 
www.askislampedia.com/home/-/wiki/English_wiki/Khalid+Ibn+Al+Waleed/ 
53 Under ʿAbd al-Malik (reigned 685–705) the Umayyad caliphate reached its peak. Muslim armies overran most 
of Spain in the west and invaded Mukrān and Sindh in India, while in Central Asia the Khorāsānian garrisons 
conquered Bukhara, Samarkand, Khwārezm, Fergana, and Tashkent. islamichistory.org/the-umayyads/ 
54 The empire had to be fueled by constant military expansion to produce new booty and slaves. 
www.mideastweb.org/Middle-East-Encyclopedia/umayyad.htm 
55 usiraq.procon.org/view.background-resource.php?resourceID=000955 
56 Open Doors stelt dat islamitische onderdrukking de belangrijkste reden is en op de ranglijst van 
christenvervolging staan hoofdzakelijk moslimlanden. www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-
christenvervolging/aanjagers/ 
57 Dit citaat heeft ondergetekende uit de mond van een Arabische filosoof gehoord en diens bron niet kunnen 
achterhalen 
58 artikel 'IS is in niets tegenstrijdig met de islam' in de Volkskrant van 1 december 2015 
www.volkskrant.nl/opinie/is-is-in-niets-strijdig-met-de-islam~a4198848/ 
59 Mattheus 26:52 
60 Genesis 9:6 ' Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden' 
61 zie studie land voor de Arabieren op www.godlovesishmael.com 
62 bron: www.mounirsamuel.nl/geschiedenis-van-de-moslimbroederschap/ 
63 Zie artikel 21 van het Hamas Verbond: 'Mutual social responsibility means extending assistance, financial or 
moral, to all those who are in need and joining in the execution of some of the work. Members of the Islamic 
Resistance Movement should consider the interests of the masses as their own personal interests. They must 
spare no effort in achieving and preserving them.' Bron: avalon.law.yale.edu/20th_century/hamas.asp 
64 'Hamas is in fact responsible for providing a fair amount of social services for Palestinians largely cut off from 
many resources' Bron: www.worldpolicy.org/blog/2014/08/08/terrorism-and-charity-defining-hamas 
65 nl.wikipedia.org/wiki/Takiyya 
66 godlovesishmael.com/site/wp-content/uploads/2015/02/Artikel-Is-Islam-godsdienst-van-vrede.pdf 
67 Ayaan Hirsi Ali, Nomade, Uitgeverij Augustus, Amsterdam, 2010 p167-168 
68Artikel in het NRC: 'Van de 22 Marokkaanse moskeeën in Amsterdam, zijn er zeven in handen van salafisten 
en hebben nog eens vier te maken met een salafistische fractie binnen de moskee.' 
www.nrc.nl/nieuws/2017/04/21/salafisten-grijpen-macht-in-moskeeen-adam-8360072-a1555584 
69 Soera 61:10-12 
70 Soera 9:111 
71 Soera 3:169-171 'En denk van hen die op Gods weg gedood worden niet dat zij dood zijn; zij zijn juist levend 
bij hun Heer, waar in hun onderhoud wordt voorzien, terwijl zij zich verheugen over wat God hun van Zijn 
genade geeft en zich verblijden dat de achterblijvers die zich nog niet bij hen gevoegd hebben niets te vrezen 
hebben noch bedroefd zullen zijn. Zij verblijden zich over een genade en een gunst van God en dat God het 
loon van de gelovigen niet verloren laat gaan,' 
72 Soera 3:166-168 'Wat jullie trof op de dag dat de beide troepenmachten tot een treffen kwamen was met 
Gods toestemming en [het gebeurde] opdat Hij de gelovigen kent en opdat Hij de huichelaars kent. Tot hen 
werd gezegd: "Komt en strijdt op Gods weg of verdrijft [de vijand]." Zij zeiden: "Als wij van de strijd geweten 
hadden dan waren wij jullie zeker gevolgd." Op die dag waren zij dichter bij het ongeloof dan bij het geloof; 
met hun monden zeiden zij wat in hun harten niet was. God weet het best wat zij verbergen. Zij die van hun 
broeders, terwijl zijzelf thuisbleven, zeiden: "Als zij naar ons geluisterd hadden, waren zij niet gedood." Zeg: 
"Weert dan de dood van jullie zelf af, als jullie gelijk hebben."' 
73 'Niet jullie hebben hen gedood, maar God heeft hen gedood,' Soera 8:17 
74 Zie bijvoorbeeld eerdergenoemde Soera 3:166-168 
75 Reitsma, B.J.G., Kwetsbare liefde, Uitgeverij Boekencentrum, Utrecht, 2017, p184 


