
 

 

Beste vriend van de Islamitische Staat, 

 

Ik zou je graag persoonlijk ontmoeten, maar weet niet hoe dat te doen. Daarom stuur ik je 

deze brief. 

 

Ik bewonder je grote geloof in God en je enorme toewijding aan de Schepper van het heelal. 

Ik waardeer ook je verlangen om deze wereld te veranderen tot een betere plaats, waar 

niemand behalve God aanbeden wordt. Zoals enkele grote gelovigen eens zeiden: 'Wij zijn 

geschapen om God te aanbidden en eeuwig van Hem te genieten.'
1
  

 
Toen ik voor je aan het bidden was, kreeg ik foto's in gedachten waarop je vrienden hun 

gezichten met zwarte sjaals bedekt hebben. Ik vroeg me af waarom en begreep tijdens het 

gebed dat de reden angst is. Het spijt me echt dat je vrienden zo bang zijn, dat ze hun 

gezichten niet durven te laten zien op foto's of aan de mensen tegen wie ze vechten en 

doden. Waar zou je bang voor zijn als je Gods wil doet? Een volgeling van de profeet Jezus 

schreef eens: ' volmaakte liefde sluit angst uit.'
2
 God is Degene met volmaakte liefde en als 

we bereid zijn om Zijn liefde te ontvangen, is er geen ruimte meer voor angst in onze harten. 

Dit sluit aan bij de kleur van jullie vlag. Zwart wordt geassocieerd met de dood en ik 

moet denken aan de piraten die schepen roofden op de zeeën en oceanen. Jullie zwarte 

sjaals en vlag geven voor mij aan dat jullie je thuis voelen in de wereld van de dood en 

duisternis, in plaats van in het licht. 

Diezelfde volgeling, Johannes, schreef ook: ' God is licht, er is in hem geen spoor van 

duisternis.'
3
 Dus elke persoon die God aanbidt, zal in het licht willen zijn. Er is een prachtig 

verhaal van een man die vuile kleren droeg. Satan kwam bij hem om hem aan te klagen 

zodat God hem zou oordelen voor zijn slechte daden. Toen kreeg deze man schone kleren 

om te dragen.
4
 Hetzelfde geldt voor allen die de leer van de profeet Jezus volgen en op hem 

vertrouwen. Zij zullen in het wit gekleed worden.
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Mijn gebed en verlangen voor jou is dat je Gods liefde mag kennen die alle angst verdrijft, 

ook de angst voor de dood en voor de Dag van het Oordeel. Ik moedig je aan om Gods liefde 

te accepteren en vooral Zijn vergeving, door het offer van de profeet Jezus, die zijn leven gaf 

in zijn jihad tegen het kwade. Dan zul je echte en blijvende vrede ervaren en de kracht van 

Gods Geest in jou, net zoals ik. God zal je levend maken en door Zijn Geest in je wonen. Hij 

geeft de gelovigen 'niet een geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, liefde en 

bezonnenheid.'
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Dat is niet alles, God heeft een geweldig plan met jouw leven. Er zijn veel dingen in de 

boeken van de Profeten die helaas niet in de Koran staan. Ik wil er een paar noemen. God 

gaf de profeet Jesaja boodschappen dat op een dag veel landen in het Midden Oosten Hem 

zullen aanbidden in Jeruzalem. Hij zei specifiek door Jesaja: 'Ik heb me laten vinden door wie 

mij niet zochten, ik heb me bekendgemaakt aan wie niet naar mij hebben gevraagd.’ 
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Dat doet God vandaag door de profeet Jezus te sturen om in dromen en visioenen te 

verschijnen. Dit is Jezus de Messias, die geboren is uit de maagd Maria en die opgenomen 

werd in de hemel voor de ogen van zijn volgelingen. Dit is echt een bijzonder teken van Gods 

liefde voor de Arabieren. Vele eeuwen voor deze wonderlijke geboorte verscheen Jezus 

namelijk al als hemelse boodschapper aan Hagar, de moeder van Ismaël, toen ze niet om 

hem vroeg.
8
 Het gaat ons verstand te boven dat Jezus, die ook het Woord van God heet, al 

aan de moeder van de Arabieren verscheen, maar dit is wat God zegt in het Heilige Boek.  



 

 

Niet lang nadat Jezus in de hemel opgenomen was, ging een jonge man genaamd Saulus 

overal heen om de volgelingen van Jezus te stoppen. Hij was overtuigd dat het Gods wil was 

om hen gevangen te nemen en te doden, waarschijnlijk net zo zeker als jouw vrienden 

vandaag zijn over het doden van de christenen. Toen hij eens onderweg was van Jeruzalem 

naar Damascus, werd hij plotseling verblind door een fel licht en hoorde hij een stem, die 

zei: 'Ik ben Jezus, die jij vervolgt.'

dat hij op de verkeerde manier streed en leidde hem op de weg van het

de naam Paulus en werd een bijzondere dienaar van God en werd door Hem gebruikt om 

velen tot bekering te brengen en zelfs om iemand uit de dood op te wekken.

Dus als Jezus de Messias vandaag of morgen aan jou verschijnt, accepteer hem

en laat hem jou veranderen in een strijder met kracht, liefde en bezonnenheid. Dan zal God 

je kunnen gebruiken in de jihad van liefde, in navolging van Jezus

nooit met wapens maar altijd 

voor zijn moordenaars en vroeg God om hen te vergeven!

liefde geven om hetzelfde naar 

 

Dit brengt me bij Gods bijzondere plan met jou: Hij 

maken op jou.
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 Dit zal gebeuren als ze Gods kracht in jou leven zien werken, door

verandert van duisternis naar licht, van haten naar liefhebben. 

mogen dienen en Jezus eren als jullie Ver

 

Mogen de woorden van Jezus de Messias werkelijkheid worden voor jou: 'Gelukkig de 

vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.'

zoeken door Gods liefde en vergeving, dan zal er werkelijk blijvende vrede o

 

God zegene en beware je, 

 

Je medemens,  
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 Mattheüs 5:9 in het Heilige Boek 

Niet lang nadat Jezus in de hemel opgenomen was, ging een jonge man genaamd Saulus 

heen om de volgelingen van Jezus te stoppen. Hij was overtuigd dat het Gods wil was 

om hen gevangen te nemen en te doden, waarschijnlijk net zo zeker als jouw vrienden 

vandaag zijn over het doden van de christenen. Toen hij eens onderweg was van Jeruzalem 

naar Damascus, werd hij plotseling verblind door een fel licht en hoorde hij een stem, die 

zei: 'Ik ben Jezus, die jij vervolgt.'
9
 Door deze verschijning van Jezus, liet God aan 

dat hij op de verkeerde manier streed en leidde hem op de weg van het leven. Saulus kreeg 

de naam Paulus en werd een bijzondere dienaar van God en werd door Hem gebruikt om 

velen tot bekering te brengen en zelfs om iemand uit de dood op te wekken.

Dus als Jezus de Messias vandaag of morgen aan jou verschijnt, accepteer hem

en laat hem jou veranderen in een strijder met kracht, liefde en bezonnenheid. Dan zal God 

je kunnen gebruiken in de jihad van liefde, in navolging van Jezus. Hij bestreed 

altijd met liefde en vergeving. Zelfs toen hij gedood werd, 

voor zijn moordenaars en vroeg God om hen te vergeven! 
11

 Zo zal God jou de kracht en 

liefde geven om hetzelfde naar jouw vijanden doen.  

bijzondere plan met jou: Hij wil je gebruiken om de Joden jaloers te 

it zal gebeuren als ze Gods kracht in jou leven zien werken, door

van duisternis naar licht, van haten naar liefhebben. Dan zullen jullie samen God 

mogen dienen en Jezus eren als jullie Verlosser. 

Mogen de woorden van Jezus de Messias werkelijkheid worden voor jou: 'Gelukkig de 

vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.'
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 Als we allemaal vrede 

zoeken door Gods liefde en vergeving, dan zal er werkelijk blijvende vrede o

                   

 

het Heilige Boek. De tekst komt uit de Nieuwe Bijbel Vertaling. 

 

 

het Heilige Boek 

het Heilige Boek 

het Heilige Boek 

Holy Book 

het Heilige Boek 

 

Niet lang nadat Jezus in de hemel opgenomen was, ging een jonge man genaamd Saulus 

heen om de volgelingen van Jezus te stoppen. Hij was overtuigd dat het Gods wil was 

om hen gevangen te nemen en te doden, waarschijnlijk net zo zeker als jouw vrienden 

vandaag zijn over het doden van de christenen. Toen hij eens onderweg was van Jeruzalem 

naar Damascus, werd hij plotseling verblind door een fel licht en hoorde hij een stem, die 

Door deze verschijning van Jezus, liet God aan hem zien 

leven. Saulus kreeg 

de naam Paulus en werd een bijzondere dienaar van God en werd door Hem gebruikt om 

velen tot bekering te brengen en zelfs om iemand uit de dood op te wekken.
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Dus als Jezus de Messias vandaag of morgen aan jou verschijnt, accepteer hem dan 

en laat hem jou veranderen in een strijder met kracht, liefde en bezonnenheid. Dan zal God 

. Hij bestreed zijn vijanden 

hij gedood werd, bad hij 

jou de kracht en 

gebruiken om de Joden jaloers te 

it zal gebeuren als ze Gods kracht in jou leven zien werken, doordat jij 

Dan zullen jullie samen God 

Mogen de woorden van Jezus de Messias werkelijkheid worden voor jou: 'Gelukkig de 

Als we allemaal vrede 

zoeken door Gods liefde en vergeving, dan zal er werkelijk blijvende vrede op aarde komen. 


