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1. Introductie 

 

Schokkende beelden in de media van onthoofdingen en aangrijpende verhalen van 

christenen en anderen die voor de keuze gesteld worden om zich tot de Islam te bekeren of 

gedood te worden, snijden diep in het hart van velen wereldwijd. Zelfs leiders van al

hebben afstand genomen van de 

uitgeroepen in het Midden Oosten en die nu grote delen van 

controle heeft.  

Toch beantwoorden honderden jongeren in het Westen en anderen de 

hun thuisland te verlaten en mee te helpen de Islamitische Staat uit te bouwen.

ook geen gebrek aan middelen 

van wapens en munitie, hetgeen erop wijst dat achter de schermen donoren aanwezig zijn.

Hoe zal dit aflopen? Heeft de Bijbel hier iets over te zeggen? Deze vragen worden in dit 

artikel behandeld. Om beter te begrijpen wat er nu gebeurt,

aanhangers motiveert. 

 

1.  Motivatie 

 

a) De missie 

 

De opdracht om de Islam als de enige ware religie over heel de aarde te verspreiden staat 

voorop. Deze opdracht wordt genoemd in de Koran en in de Hadith

 

'Jullie die geloven! Treedt allen tezamen toe tot de overgave

voetstappen van de satan niet, want hij is een verklaarde vijand van jullie.

 

'Laat er uit jullie een gemeenschap

goede, het behoorlijke gebieden en het verwerpelijke verbieden. Zij zijn het die het 

welgaat.' 5 

 

'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.'6 

 

'Jezus zal naar de aarde komen … Hij zal tegen de mensen vechten voor de islam. Hij zal 

het kruis breken, varkens doden en de Jiz

                                                           
1
 Een grote verzameling van uitspraken van de Islamitische profeet Mohammed

2
 In het Arabisch 'al-silmi', ook wel vertaald met 'Islam', zoals in de volgende engelse vertaling van de Koran: " 

(208) O ye who believe! Enter into Islam whole

to you an avowed enemy." http://www.oneummah.net/quran
3
 Soera 2:208, De Koran (vertaling F. Leemhuis) © 1989/2007 Unieboek bv

4
 In het Arabisch 'umma', het woord dat in de Islamitische context verwijst naar de wereldwijde gemeenschap 

van moslims 
5
 Soera 3:104, ibid  

6
 Soera 9:33 , ibid. Zie ook Soera 48:28
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Schokkende beelden in de media van onthoofdingen en aangrijpende verhalen van 

christenen en anderen die voor de keuze gesteld worden om zich tot de Islam te bekeren of 

gedood te worden, snijden diep in het hart van velen wereldwijd. Zelfs leiders van al

hebben afstand genomen van de Soennitische groepering die de Islamitische Staat heeft 

uitgeroepen in het Midden Oosten en die nu grote delen van Syrië en Irak onder haar 

Toch beantwoorden honderden jongeren in het Westen en anderen de oproep van I.S. om 

thuisland te verlaten en mee te helpen de Islamitische Staat uit te bouwen.

ook geen gebrek aan middelen te hebben om haar strijders te financieren 

van wapens en munitie, hetgeen erop wijst dat achter de schermen donoren aanwezig zijn.

Hoe zal dit aflopen? Heeft de Bijbel hier iets over te zeggen? Deze vragen worden in dit 

artikel behandeld. Om beter te begrijpen wat er nu gebeurt, staan we eerst stil bij wat de I.S. 

De opdracht om de Islam als de enige ware religie over heel de aarde te verspreiden staat 

voorop. Deze opdracht wordt genoemd in de Koran en in de Hadith1, zoals

Jullie die geloven! Treedt allen tezamen toe tot de overgave2 [aan God] en volgt de 

voetstappen van de satan niet, want hij is een verklaarde vijand van jullie.

'Laat er uit jullie een gemeenschap4 voortkomen [van mensen] die oproepen tot het 

goede, het behoorlijke gebieden en het verwerpelijke verbieden. Zij zijn het die het 

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

de gehele godsdienst, ook al staat het de veelgodendienaars 

'Jezus zal naar de aarde komen … Hij zal tegen de mensen vechten voor de islam. Hij zal 

het kruis breken, varkens doden en de Jiziya belasting afschaffen. Allah zal zorgen dat 

                   
Een grote verzameling van uitspraken van de Islamitische profeet Mohammed 

', ook wel vertaald met 'Islam', zoals in de volgende engelse vertaling van de Koran: " 

Enter into Islam whole-heartedly; and follow not the footsteps of the evil one; for he is 

to you an avowed enemy." http://www.oneummah.net/quran/ 

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

In het Arabisch 'umma', het woord dat in de Islamitische context verwijst naar de wereldwijde gemeenschap 

. Zie ook Soera 48:28 
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Schokkende beelden in de media van onthoofdingen en aangrijpende verhalen van 

christenen en anderen die voor de keuze gesteld worden om zich tot de Islam te bekeren of 

gedood te worden, snijden diep in het hart van velen wereldwijd. Zelfs leiders van al-Qaeda 

groepering die de Islamitische Staat heeft 

en Irak onder haar 

oproep van I.S. om 

thuisland te verlaten en mee te helpen de Islamitische Staat uit te bouwen. De I.S. lijkt 

 en hen te voorzien 

van wapens en munitie, hetgeen erop wijst dat achter de schermen donoren aanwezig zijn. 

Hoe zal dit aflopen? Heeft de Bijbel hier iets over te zeggen? Deze vragen worden in dit 

staan we eerst stil bij wat de I.S. 

De opdracht om de Islam als de enige ware religie over heel de aarde te verspreiden staat 

, zoals de volgende: 

[aan God] en volgt de 

voetstappen van de satan niet, want hij is een verklaarde vijand van jullie.'3 

voortkomen [van mensen] die oproepen tot het 

goede, het behoorlijke gebieden en het verwerpelijke verbieden. Zij zijn het die het 

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

de gehele godsdienst, ook al staat het de veelgodendienaars 

'Jezus zal naar de aarde komen … Hij zal tegen de mensen vechten voor de islam. Hij zal 

ya belasting afschaffen. Allah zal zorgen dat 

', ook wel vertaald met 'Islam', zoals in de volgende engelse vertaling van de Koran: " 

heartedly; and follow not the footsteps of the evil one; for he is 

In het Arabisch 'umma', het woord dat in de Islamitische context verwijst naar de wereldwijde gemeenschap 



De Islamitische Staat in licht van geschiedenis en Bijbel

© Laurens de Wit, 2014. www.godlovesishmael.com

 

alle religies verloren gaan, behalve de islam. Hij zal de Antichrist vernietigen en 40 jaar 

op aarde leven, daarna zal hij sterven. De moslims zullen over hem bidden.'

 

b) Het verlangen 

 

Het verlangen komt voort uit grote frustratie omtrent de huidige 

Westerse landen. Enkele zaken die voor moslims die hun geloof serieus nemen 

accepteren zijn: 

1) Het morele verval, aangemoedigd via de media en het internet, 

uiteenvallen van gezinnen en van de hele maatschappij. Ont

verleidelijke kleding worden vrijuit gepromoot, samen met een materialistische 

levensstijl. Daarentegen wordt respect voor anderen en voor God vaak bespot.

2) De aanwezigheid en invloed van buitenlandse machten in Islamitische landen, wekt 

de indruk dat de moslims níet eens in staat zíjn om hun eigen zaken te regelen. De 

militaire overmacht en politieke inmenging van Amerika en andere Westerse landen 

leiden tot een diep gevoel van schaamte en machteloosheid. Dit staat in schril 

contrast met de missie van Islam. Zie ook het artikel 'Moslims voelen zich afgewezen' 

op deze website. 

3) De spanningen in het Westen tussen moslims en niet

hetzij echt, hetzij zo beleefd door de moslims, roept om een antwoord. Dat de 

democratische overheden geen oplossing hebben kunnen bieden, maakt het 

aannemelijk om te geloven dat de 

 

3. De Islamitische Staat en de geschiedenis van de Islam

 

De activiteiten van de leiders en de aanhangers van de I.S. 

van de historische context waarin ze plaatsvinden. Om meer inzicht te krijgen, volgt hier een 

kort overzicht van de geschiedenis van de Islam.

 

a) Opzienbarende groei 

 

In het jaar 610 AD zei de oprichter van de Islam, Mohammed, d

eerste openbaring van God ontvangen had. Mohammed werd een prediker van de openba

ringen en kreeg een kleine groep volgelingen om zich heen.

Toen de tegenstand in 622 AD 

waar hij de nieuwe leer verder 

die bereid waren om hun geloof in woord en daad te verdedigen. Ze deinsden er niet voor 

terug om geweld te gebruiken en behaalden overwinningen over andere stammen.

                                                           
7
 "The Prophet (peace_be_upon_him) said: There is no prophet between me and him, that is, Jesus 

(peace_be_upon_him). He will descent (to the earth). When you see him, recognise him: a man of medium 

height, reddish fair, wearing two light yellow garments, l

though it will not be wet. He will fight the people for the cause of Islam. He will break the cross, kill swine, and 

abolish jizyah. Allah will perish all religions except Islam. He will destroy the Antich

for forty years and then he will die. The Muslims will pray over him."

Zie ook Bukhari Volume 3 Book 34, #425 'Allah's Apostle said, "By Him in Whose Hands my soul is, son of Mary 

(Jesus) will shortly descend amongst you people (Muslims) as a just ruler and will break the Cross and kill the 

pig and abolish the Jizya (a tax taken from the non

government)…" Bron van de Engelse Hadith: 
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religies verloren gaan, behalve de islam. Hij zal de Antichrist vernietigen en 40 jaar 

op aarde leven, daarna zal hij sterven. De moslims zullen over hem bidden.'

Het verlangen komt voort uit grote frustratie omtrent de huidige situatie in

. Enkele zaken die voor moslims die hun geloof serieus nemen 

Het morele verval, aangemoedigd via de media en het internet, dat 

uiteenvallen van gezinnen en van de hele maatschappij. Ontrouw gedrag en 

verleidelijke kleding worden vrijuit gepromoot, samen met een materialistische 

levensstijl. Daarentegen wordt respect voor anderen en voor God vaak bespot.

De aanwezigheid en invloed van buitenlandse machten in Islamitische landen, wekt 

ndruk dat de moslims níet eens in staat zíjn om hun eigen zaken te regelen. De 

militaire overmacht en politieke inmenging van Amerika en andere Westerse landen 

leiden tot een diep gevoel van schaamte en machteloosheid. Dit staat in schril 

issie van Islam. Zie ook het artikel 'Moslims voelen zich afgewezen' 

De spanningen in het Westen tussen moslims en niet-moslims en de discriminatie, 

hetzij echt, hetzij zo beleefd door de moslims, roept om een antwoord. Dat de 

e overheden geen oplossing hebben kunnen bieden, maakt het 

aannemelijk om te geloven dat de Islamitische Staat het grote antwoord is. 

De Islamitische Staat en de geschiedenis van de Islam 

De activiteiten van de leiders en de aanhangers van de I.S. kunnen niet los gezien worden 

van de historische context waarin ze plaatsvinden. Om meer inzicht te krijgen, volgt hier een 

kort overzicht van de geschiedenis van de Islam. 

 

In het jaar 610 AD zei de oprichter van de Islam, Mohammed, dat hij via de engel Gabriel 

eerste openbaring van God ontvangen had. Mohammed werd een prediker van de openba

ringen en kreeg een kleine groep volgelingen om zich heen. 

in 622 AD te groot werd, vluchtte Mohammed naar de stad Medina,

verder bekendmaakte. Daar kreeg hij een grotere groep volgelingen, 

die bereid waren om hun geloof in woord en daad te verdedigen. Ze deinsden er niet voor 

terug om geweld te gebruiken en behaalden overwinningen over andere stammen.

                   
"The Prophet (peace_be_upon_him) said: There is no prophet between me and him, that is, Jesus 

(peace_be_upon_him). He will descent (to the earth). When you see him, recognise him: a man of medium 

height, reddish fair, wearing two light yellow garments, looking as if drops were falling down from his head 

though it will not be wet. He will fight the people for the cause of Islam. He will break the cross, kill swine, and 

abolish jizyah. Allah will perish all religions except Islam. He will destroy the Antichrist and will live on the earth 

for forty years and then he will die. The Muslims will pray over him." Dawud Book 37, Hadith 4310

Bukhari Volume 3 Book 34, #425 'Allah's Apostle said, "By Him in Whose Hands my soul is, son of Mary 

tly descend amongst you people (Muslims) as a just ruler and will break the Cross and kill the 

pig and abolish the Jizya (a tax taken from the non-Muslims, who are in the protection, of the Muslim 

Bron van de Engelse Hadith: http://www.quranexplorer.com 
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religies verloren gaan, behalve de islam. Hij zal de Antichrist vernietigen en 40 jaar 

op aarde leven, daarna zal hij sterven. De moslims zullen over hem bidden.'7 

in met name de 

. Enkele zaken die voor moslims die hun geloof serieus nemen moeilijk te 

dat leidt tot het 

rouw gedrag en 

verleidelijke kleding worden vrijuit gepromoot, samen met een materialistische 

levensstijl. Daarentegen wordt respect voor anderen en voor God vaak bespot. 

De aanwezigheid en invloed van buitenlandse machten in Islamitische landen, wekt 

ndruk dat de moslims níet eens in staat zíjn om hun eigen zaken te regelen. De 

militaire overmacht en politieke inmenging van Amerika en andere Westerse landen 

leiden tot een diep gevoel van schaamte en machteloosheid. Dit staat in schril 

issie van Islam. Zie ook het artikel 'Moslims voelen zich afgewezen' 

moslims en de discriminatie, 

hetzij echt, hetzij zo beleefd door de moslims, roept om een antwoord. Dat de 

e overheden geen oplossing hebben kunnen bieden, maakt het 

Staat het grote antwoord is.  

kunnen niet los gezien worden 

van de historische context waarin ze plaatsvinden. Om meer inzicht te krijgen, volgt hier een 

via de engel Gabriel zijn 

eerste openbaring van God ontvangen had. Mohammed werd een prediker van de openba-

te groot werd, vluchtte Mohammed naar de stad Medina, 

Daar kreeg hij een grotere groep volgelingen, 

die bereid waren om hun geloof in woord en daad te verdedigen. Ze deinsden er niet voor 

terug om geweld te gebruiken en behaalden overwinningen over andere stammen. Hierdoor 

"The Prophet (peace_be_upon_him) said: There is no prophet between me and him, that is, Jesus 

(peace_be_upon_him). He will descent (to the earth). When you see him, recognise him: a man of medium 

ooking as if drops were falling down from his head 

though it will not be wet. He will fight the people for the cause of Islam. He will break the cross, kill swine, and 

rist and will live on the earth 

Dawud Book 37, Hadith 4310 

Bukhari Volume 3 Book 34, #425 'Allah's Apostle said, "By Him in Whose Hands my soul is, son of Mary 

tly descend amongst you people (Muslims) as a just ruler and will break the Cross and kill the 

Muslims, who are in the protection, of the Muslim 
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groeide Mohammeds macht en werd hij naast een religieuze leider ook een politieke leider. 

De overwinningen werden gezien als grote zegeningen van God en Mohammed paste in de 

verspreiding van de Islam steeds meer tactieken toe die zijn vijanden an

beweerde dat hij fantastische beloften ontving voor zijn volgelingen, zoals het vrijelijk 

gebruik van oorlogsbuit en gevangen vrouwen. De grootste belofte was dat wie in de strijd 

voor God stierf, direct naar het paradijs g

Na de dood van Mohammed in 632 AD

militaire en religieuze leiders waren, ervoor dat de Islam zich over een zeer groot gebied 

verspreidde en daar de Islamitische

Ondanks interne conflicten, zoals in de 8

het gebied van Marokko tot Indonesië

heerschappij gekomen. Met de inname van Constantinopel in 1453, groeide het Ottomaanse 

rijk tot nieuwe hoogten en reikte de invloed van de Islam in Europa tot aan de Balkanlanden.

 

b) Een ommekeer in macht

 

De Islamitische heerschappij bleef grotendeels ongewijzigd voortbestaan tot aan het begin 

van de 19e eeuw, toen Europese landen gebieden met een 

 Noord-Afrika begonnen te koloniseren.

In eerste instantie probeerden de moslimleiders de verschillende stammen te verenigen 

door invoering van de Sharia en riepen ze op tot jihad tegen de indringers.

Ofschoon enkele successen geboekt werden, vielen de initiatieven uit elkaar en werd een 

andere reactie zichtbaar. Moslimleiders begonnen een Westerse politieke stijl toe te passen, 

en de elite nam Westerse technologieën en sociale en 

religieuze leiders waren echter ontevreden over de toenemende invloed van 

leiders en de steeds kleiner wordende invloed van Islamitische geleerden. Herinneringen aan 

de Islamitische heerschappij versterkten de weerstand tegen het kolonialisme en de 

wereldse invloed van het Westen in 

 

Toen het Ottomaanse Kalifaat in 1924 uiteenviel was de tijd rijp voor een 

terug te keren naar de originele waarden en heerschappij van de Islam. In 1928 richtte de 

Islamitische geleerde Hassan al

motto: 'Gelovigen zijn vooral broeders.'

en breidden hun motto uit tot: 'God is ons doel, de Koran is de constitutie, de profeet is onze 

leider, jihad is onze manier, sterven omwille van God is onze wens.'

teerde regeringen in het Midden Ooste

door de Broederschap en anderen nog vuriger probeerden de Sharia in te voeren en een 

Islamitische staat op te richten.

                                                           
8
 In de 19e eeuw, begon de Europese overheersing in de moslimwereld met de terugtrekking van het 

Ottomaanse rijk, De Franse overwinning op Algerije (1830), het verdwijnen van het Mongoolse rijk in Indi

(1857), de Russische invallen in de Kaukasus (1828) en Centraal Azië.

Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Political_aspects_of_Islam
9
 Voorbeelden zijn Abd al-Qadir in Algerije, de Mahdi in Soedan, Shamil in de Kaukasus, de 

Tsjaad, Mullah-i Lang in Afghanistan, the Akhund van Swat in India, en later, 

groepen vielen uit elkaar, ondanks enkele spectaculaire overwinningen zoals de vernietiging van het Britse 

leger in Afghanistan in 1842 en de inname van Khartoem in 1885. Bron: 
10

 http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherhood
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groeide Mohammeds macht en werd hij naast een religieuze leider ook een politieke leider. 

De overwinningen werden gezien als grote zegeningen van God en Mohammed paste in de 

verspreiding van de Islam steeds meer tactieken toe die zijn vijanden angst aanjoegen. Hij 

dat hij fantastische beloften ontving voor zijn volgelingen, zoals het vrijelijk 

gebruik van oorlogsbuit en gevangen vrouwen. De grootste belofte was dat wie in de strijd 

voor God stierf, direct naar het paradijs ging. 

in 632 AD, zorgden de eerste vier opvolgers, die ook politieke, 

militaire en religieuze leiders waren, ervoor dat de Islam zich over een zeer groot gebied 

Islamitische wetgeving werd ingevoerd. 

icten, zoals in de 8e eeuw tussen de Ummajaden en 

Indonesië in de 15e eeuw grotendeels onder Islamitische 

gekomen. Met de inname van Constantinopel in 1453, groeide het Ottomaanse 

en en reikte de invloed van de Islam in Europa tot aan de Balkanlanden.

Een ommekeer in macht 

heerschappij bleef grotendeels ongewijzigd voortbestaan tot aan het begin 

eeuw, toen Europese landen gebieden met een Moslimmeerderheid 

Afrika begonnen te koloniseren. 8  

In eerste instantie probeerden de moslimleiders de verschillende stammen te verenigen 

door invoering van de Sharia en riepen ze op tot jihad tegen de indringers.

ssen geboekt werden, vielen de initiatieven uit elkaar en werd een 

andere reactie zichtbaar. Moslimleiders begonnen een Westerse politieke stijl toe te passen, 

en de elite nam Westerse technologieën en sociale en culturele manieren over. Veel 

iders waren echter ontevreden over de toenemende invloed van 

leiders en de steeds kleiner wordende invloed van Islamitische geleerden. Herinneringen aan 

de Islamitische heerschappij versterkten de weerstand tegen het kolonialisme en de 

e invloed van het Westen in moslimlanden. 

Toen het Ottomaanse Kalifaat in 1924 uiteenviel was de tijd rijp voor een nieuw

terug te keren naar de originele waarden en heerschappij van de Islam. In 1928 richtte de 

Islamitische geleerde Hassan al-Banna in Egypte de Sociëteit van Moslimbroeders op, met als 

Gelovigen zijn vooral broeders.' Zij werden later bekend als de Moslim broederschap 

en breidden hun motto uit tot: 'God is ons doel, de Koran is de constitutie, de profeet is onze 

leider, jihad is onze manier, sterven omwille van God is onze wens.'10 De Westers georiën

de regeringen in het Midden Oosten onderdrukten elk initiatief tot islamisering, waar

door de Broederschap en anderen nog vuriger probeerden de Sharia in te voeren en een 

Islamitische staat op te richten. 

                   
In de 19e eeuw, begon de Europese overheersing in de moslimwereld met de terugtrekking van het 

Ottomaanse rijk, De Franse overwinning op Algerije (1830), het verdwijnen van het Mongoolse rijk in Indi

(1857), de Russische invallen in de Kaukasus (1828) en Centraal Azië. 

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

Qadir in Algerije, de Mahdi in Soedan, Shamil in de Kaukasus, de 

i Lang in Afghanistan, the Akhund van Swat in India, en later, Abd al-Karim

groepen vielen uit elkaar, ondanks enkele spectaculaire overwinningen zoals de vernietiging van het Britse 

leger in Afghanistan in 1842 en de inname van Khartoem in 1885. Bron: ibid. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherhood 
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groeide Mohammeds macht en werd hij naast een religieuze leider ook een politieke leider. 

De overwinningen werden gezien als grote zegeningen van God en Mohammed paste in de 

gst aanjoegen. Hij 

dat hij fantastische beloften ontving voor zijn volgelingen, zoals het vrijelijk 

gebruik van oorlogsbuit en gevangen vrouwen. De grootste belofte was dat wie in de strijd 

, zorgden de eerste vier opvolgers, die ook politieke, 

militaire en religieuze leiders waren, ervoor dat de Islam zich over een zeer groot gebied 

eeuw tussen de Ummajaden en Abbasiden, was 

Islamitische 

gekomen. Met de inname van Constantinopel in 1453, groeide het Ottomaanse 

en en reikte de invloed van de Islam in Europa tot aan de Balkanlanden. 

heerschappij bleef grotendeels ongewijzigd voortbestaan tot aan het begin 

Moslimmeerderheid in Azië en 

In eerste instantie probeerden de moslimleiders de verschillende stammen te verenigen 

door invoering van de Sharia en riepen ze op tot jihad tegen de indringers. 9 

ssen geboekt werden, vielen de initiatieven uit elkaar en werd een 

andere reactie zichtbaar. Moslimleiders begonnen een Westerse politieke stijl toe te passen, 

manieren over. Veel 

iders waren echter ontevreden over de toenemende invloed van de politieke 

leiders en de steeds kleiner wordende invloed van Islamitische geleerden. Herinneringen aan 

de Islamitische heerschappij versterkten de weerstand tegen het kolonialisme en de 

nieuw initiatief om 

terug te keren naar de originele waarden en heerschappij van de Islam. In 1928 richtte de 

van Moslimbroeders op, met als 

ekend als de Moslim broederschap 

en breidden hun motto uit tot: 'God is ons doel, de Koran is de constitutie, de profeet is onze 

De Westers georiën-

tot islamisering, waar-

door de Broederschap en anderen nog vuriger probeerden de Sharia in te voeren en een 

In de 19e eeuw, begon de Europese overheersing in de moslimwereld met de terugtrekking van het 

Ottomaanse rijk, De Franse overwinning op Algerije (1830), het verdwijnen van het Mongoolse rijk in India 

Qadir in Algerije, de Mahdi in Soedan, Shamil in de Kaukasus, de Senussi in Libië en in 

Karim in Marokko. Al deze 

groepen vielen uit elkaar, ondanks enkele spectaculaire overwinningen zoals de vernietiging van het Britse 



De Islamitische Staat in licht van geschiedenis en Bijbel

© Laurens de Wit, 2014. www.godlovesishmael.com

 

In 1958 richtten Egypte en Syrië

Arabische Republiek, die standhield tot een staatsgreep in 1961 in 

nieuw verdrag ondertekend door Egypte, 

 

c) De staat Israel 

 

De oprichting van de staat Israel was voor veel moslims een 

Het was al erg genoeg dat ze het 

nederlaag gedurende de 6daagse oorlog in 1967, met als gevolg het verlies van land aan 

Israel, was absoluut onacceptabel. Het ergste was mis

heiligste stad voor de Moslims, Jeruzalem,

In 1973 probeerden Egypte en 

opnieuw door Israel verslagen. Het was duidelijk voor alle 

alleen had kunnen doen dankzij de militaire steun van de Verenigde Staten.

Amerikanen ook steeds meer als vijand gezien. 

 

d) Islamitische Opleving 

 

Verenigd in de OPEC, besloten de olieproducerende Arabische land

om hun export te verminderen, hetgeen leidde tot de oliecrisis.

Hierdoor beseften de moslims dat ze niet machteloos waren en groeide hun zelfvertrouwen. 

In 1979 gooiden Islamisten de Westers georiënteerde regering van de 

en vestigden een pure islamitische staat met

één staatshoofd die alle religieuze en militaire macht

Islamitische wortels verspreidde zich vanuit Iran door de hele moslimwereld en werd 

andere zichtbaar in het toenemend aantal 

In die tijd werden de moslim immigranten in West 

verschillen tussen islamitische en niet

velen, zowel in het Westen als in hun thuislanden, de overtuiging dat de Islam het enige 

antwoord op de problemen in de wereld is. Daarnaast hadden de secu

regeringen gefaald, zodat alleen een terugkeer tot de oorspronkelijke Islam tot de 

blijvende verandering kon leiden

de jihad, die een belangrijk deel van het geloof vormt

en om in hun persoonlijk leven de strijd te leveren om 

                                                           
11

 http://en.wikipedia.org/wiki/Pan-
12

 Het feit dat Jeruzalem voor de Joden de eerste heilige stad is, wordt níet onderkend door hen die overtuigd 

zijn dat de hele wereld aan de Islam onderworpe
13

 Het is opmerkelijk dat de Verenigde Staten de afgelopen decennia de grootste wereldmacht zijn geweest, 

terwijl de Arabische wereld in veel opzichten moeiten heeft

Arabieren weinig aanmerken als zegeningen van God. Dit past bij de woorden die God in de mond van de 

heidense profeet Bileam legde: ' Wie u [Israel] zegent, is gezegend, wie u vervloekt, is vervloekt. Numeri 24:9 

Herziene Statenvertaling, © 2010 Stichting HSV
14

 In reactie op de Amerikaanse ondersteuning van Israel, besloten de Arabische leden van de OPEC onder 

leiding van Saoedi Arabië op 17 oktober om de olieproductie maandelijks met 5% per maand te verminderen. 

Op 19 oktober gaf president Nixon toestemming voor een grote wapenbevoorradin

van $2.2 miljard. Saoedi Arabië reageerde hierop met embargo tegen de Verenigde Staten, waar later andere 

olieproducenten aan meededen, en die zich uitbreidde naar andere landen, inclusief Nederland. Dit leidde tot 

de energiecrisis van 1973. Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippur_War
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Syrië een pan-Arabische staat op onder de naam Verenigde 

Arabische Republiek, die standhield tot een staatsgreep in 1961 in Syrië. In 1963 werd een 

nieuw verdrag ondertekend door Egypte, Syrië en Irak.11 

De oprichting van de staat Israel was voor veel moslims een zeer schandelijke ontwikkeling. 

Het was al erg genoeg dat ze het Israëlische leger niet konden verslaan in 194

nederlaag gedurende de 6daagse oorlog in 1967, met als gevolg het verlies van land aan 

Israel, was absoluut onacceptabel. Het ergste was misschien wel de val van de derde 

heiligste stad voor de Moslims, Jeruzalem, 12 in de handen van hun gehate vijand.

probeerden Egypte en Syrië het verloren land te heroveren, maar ze werden 

opnieuw door Israel verslagen. Het was duidelijk voor alle Arabische landen

alleen had kunnen doen dankzij de militaire steun van de Verenigde Staten.

Amerikanen ook steeds meer als vijand gezien.  

 

Verenigd in de OPEC, besloten de olieproducerende Arabische landen na de oorlog in 1973 

om hun export te verminderen, hetgeen leidde tot de oliecrisis. 14 

Hierdoor beseften de moslims dat ze niet machteloos waren en groeide hun zelfvertrouwen. 

In 1979 gooiden Islamisten de Westers georiënteerde regering van de Sjah

en vestigden een pure islamitische staat met, in navolging van de oprichter van hun geloof

religieuze en militaire macht had. De roep tot terugkeer naar de 

Islamitische wortels verspreidde zich vanuit Iran door de hele moslimwereld en werd 

het toenemend aantal gesluierde vrouwen.  

In die tijd werden de moslim immigranten in West Europa zich meer bewust

verschillen tussen islamitische en niet-islamitische normen en waarden. Hierdoor groeide bij 

, zowel in het Westen als in hun thuislanden, de overtuiging dat de Islam het enige 

antwoord op de problemen in de wereld is. Daarnaast hadden de seculiere Arabische 

regeringen gefaald, zodat alleen een terugkeer tot de oorspronkelijke Islam tot de 

nde verandering kon leiden. Moslimpredikers herinnerden de gelovigen aan de leer van 

de jihad, die een belangrijk deel van het geloof vormt. Ze riepen hen op tot gehoorzaamheid

leven de strijd te leveren om een moreel leven te leiden en als 

                   
-Arabism 

Het feit dat Jeruzalem voor de Joden de eerste heilige stad is, wordt níet onderkend door hen die overtuigd 

zijn dat de hele wereld aan de Islam onderworpen moet worden. 

Het is opmerkelijk dat de Verenigde Staten de afgelopen decennia de grootste wereldmacht zijn geweest, 

ld in veel opzichten moeiten heeft gekend. Buiten de olierijkdommen kunnen de 

geningen van God. Dit past bij de woorden die God in de mond van de 

Wie u [Israel] zegent, is gezegend, wie u vervloekt, is vervloekt. Numeri 24:9 

© 2010 Stichting HSV 

e ondersteuning van Israel, besloten de Arabische leden van de OPEC onder 

leiding van Saoedi Arabië op 17 oktober om de olieproductie maandelijks met 5% per maand te verminderen. 

Op 19 oktober gaf president Nixon toestemming voor een grote wapenbevoorrading voor Israel en een bedrag 

van $2.2 miljard. Saoedi Arabië reageerde hierop met embargo tegen de Verenigde Staten, waar later andere 

olieproducenten aan meededen, en die zich uitbreidde naar andere landen, inclusief Nederland. Dit leidde tot 

sis van 1973. Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippur_War 
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de naam Verenigde 

. In 1963 werd een 

schandelijke ontwikkeling. 

leger niet konden verslaan in 1948, maar de 

nederlaag gedurende de 6daagse oorlog in 1967, met als gevolg het verlies van land aan 

schien wel de val van de derde 

in de handen van hun gehate vijand. 

het verloren land te heroveren, maar ze werden 

sche landen dat Israel dit 

alleen had kunnen doen dankzij de militaire steun van de Verenigde Staten.13 Zo werden de 

en na de oorlog in 1973 

Hierdoor beseften de moslims dat ze niet machteloos waren en groeide hun zelfvertrouwen. 

Sjah van Iran omver 

in navolging van de oprichter van hun geloof, 

. De roep tot terugkeer naar de 

Islamitische wortels verspreidde zich vanuit Iran door de hele moslimwereld en werd onder 

zich meer bewust van de 

islamitische normen en waarden. Hierdoor groeide bij 

, zowel in het Westen als in hun thuislanden, de overtuiging dat de Islam het enige 

liere Arabische 

regeringen gefaald, zodat alleen een terugkeer tot de oorspronkelijke Islam tot de begeerde 

. Moslimpredikers herinnerden de gelovigen aan de leer van 

e riepen hen op tot gehoorzaamheid 

een moreel leven te leiden en als 

Het feit dat Jeruzalem voor de Joden de eerste heilige stad is, wordt níet onderkend door hen die overtuigd 

Het is opmerkelijk dat de Verenigde Staten de afgelopen decennia de grootste wereldmacht zijn geweest, 

gekend. Buiten de olierijkdommen kunnen de 

geningen van God. Dit past bij de woorden die God in de mond van de 

Wie u [Israel] zegent, is gezegend, wie u vervloekt, is vervloekt. Numeri 24:9 

e ondersteuning van Israel, besloten de Arabische leden van de OPEC onder 

leiding van Saoedi Arabië op 17 oktober om de olieproductie maandelijks met 5% per maand te verminderen. 

g voor Israel en een bedrag 

van $2.2 miljard. Saoedi Arabië reageerde hierop met embargo tegen de Verenigde Staten, waar later andere 

olieproducenten aan meededen, en die zich uitbreidde naar andere landen, inclusief Nederland. Dit leidde tot 
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gemeenschap om op alle mogelijke manieren om terug te keren naar Islamitische waarden, 

inclusief geweld. 

De afgelopen decennia is het aantal Islamitische groepen, die geweld als integraal deel van 

de leer van de Koran zien, wereldwijd toegenomen

Shabaab en al-Qaeda allemaal een 

opereren. Toch zijn de successen voor hen uitgebleven. Ze hebben wel terrein gewonnen, 

maar het stelt niets voor in verhouding tot de geweldige verspreiding van de Islam in de 

begintijd. En dat is wel hun model!

 

e) De opkomst van de I.S.

 

Het lijkt erop dat het geringe succes van Islamisten geleid h

Islamitische Staat in Syrië en Irak. Alle eerdergenoemde groepen beweren de Sharia te 

implementeren, maar het gewenste 

De aanhangers van de I.S. zijn radicaler 

anderen voor hen. Zonder enige schroom maken ze hun eisen bekend, gebruikmakend van 

de modernste middelen, en de Arabische en Westerse overheden

methoden om volgelingen te rekruteren zijn zeer goed doordacht, met aantrekkelijk 

uitgevoerde tijdschriften vol overtuigende artikelen

voetsporen van hun profeet te stappen. Bovenop dit alles, dein

bloedvergieten en doden zonder pardon iedereen die hun theologie niet aanhangt of hun 

orders niet opvolgt. 

 

4. De zorg 

 

Het grote gebrek aan respect voor mensenlevens, inclusief vrouwen en kinderen, maakt hen 

tot een zeer angstaanjagende

Midden Oosten te veroveren en de bevolking te radicaliseren, inclusief de moslims in h

Westen. Voor christenen is de vraag daarbij of zij misschien de voorloper zijn van de 

Antichrist.  

 

a) Zal I.S. succes hebben?

 

Bij het evalueren van de methodes en successen van I.S. kunnen de volgende observaties 

gedaan worden: 

Doden was deel van het leven van Mohammed 

Medina woonde en een invloedrijke heerser werd. 

Mohammed talloze militaire campagnes uitgevoerd en werden onder zijn bevel allerlei 

tegenstanders geëxecuteerd.15

te herleiden dat er meer dan duizend slachto

keren gezegd wordt dat er veel of zeer veel doden waren

velen wiens enige misdaad was dat ze hem niet als profeet van God aanvaardden, zoals 

bijvoorbeeld de Joden. Alleen degenen die moslim werden of vluchtten behielden het leven. 

Hetzelfde vond plaats onder het leiderschap van de eerste opvolgers van Mohammed, die in 

zijn voetsporen traden en zo veel volken dwongen zich tot de islam te bekeren.

                                                           
15

 http://wikiislam.net/wiki/List_of_Killings_Ordered_or_Supported_by_Muhammad
16

 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_expeditions_of_Muhammad
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gemeenschap om op alle mogelijke manieren om terug te keren naar Islamitische waarden, 

t aantal Islamitische groepen, die geweld als integraal deel van 

, wereldwijd toegenomen. Zo proberen de Taliban, Boko Haram, al

emaal een pure vorm van Islam toe te passen in de gebieden waar zij 

opereren. Toch zijn de successen voor hen uitgebleven. Ze hebben wel terrein gewonnen, 

maar het stelt niets voor in verhouding tot de geweldige verspreiding van de Islam in de 

En dat is wel hun model! 

De opkomst van de I.S. 

Het lijkt erop dat het geringe succes van Islamisten geleid heeft tot de oprichting van de 

en Irak. Alle eerdergenoemde groepen beweren de Sharia te 

het gewenste resultaat is uitgebleven. 

zijn radicaler in het reinigen van de Arabische landen dan alle 

anderen voor hen. Zonder enige schroom maken ze hun eisen bekend, gebruikmakend van 

de modernste middelen, en de Arabische en Westerse overheden ten schande zettend

methoden om volgelingen te rekruteren zijn zeer goed doordacht, met aantrekkelijk 

uitgevoerde tijdschriften vol overtuigende artikelen, die de lezer aanzetten om in de 

voetsporen van hun profeet te stappen. Bovenop dit alles, deinzen ze niet terug 

bloedvergieten en doden zonder pardon iedereen die hun theologie niet aanhangt of hun 

gebrek aan respect voor mensenlevens, inclusief vrouwen en kinderen, maakt hen 

tot een zeer angstaanjagende groep. Dit roept de vraag op of zij erin zullen slagen om het 

Midden Oosten te veroveren en de bevolking te radicaliseren, inclusief de moslims in h

Voor christenen is de vraag daarbij of zij misschien de voorloper zijn van de 

? 

Bij het evalueren van de methodes en successen van I.S. kunnen de volgende observaties 

Doden was deel van het leven van Mohammed en zijn voorbeeld vanaf de tijd dat hij in 

Medina woonde en een invloedrijke heerser werd. Volgens islamitische bronnen heeft 

Mohammed talloze militaire campagnes uitgevoerd en werden onder zijn bevel allerlei 
15 Ofschoon precieze cijfers níet te geven zíjn, is uit de bronnen 

te herleiden dat er meer dan duizend slachtoffers gemaakt warden, terwijl er verschillende 

keren gezegd wordt dat er veel of zeer veel doden waren.16 Onder de slachtoffers

wiens enige misdaad was dat ze hem niet als profeet van God aanvaardden, zoals 

Alleen degenen die moslim werden of vluchtten behielden het leven. 

Hetzelfde vond plaats onder het leiderschap van de eerste opvolgers van Mohammed, die in 

zijn voetsporen traden en zo veel volken dwongen zich tot de islam te bekeren.

                   
http://wikiislam.net/wiki/List_of_Killings_Ordered_or_Supported_by_Muhammad 

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

De Islamitische Staat in licht van geschiedenis en Bijbel 

18/02/15 

gemeenschap om op alle mogelijke manieren om terug te keren naar Islamitische waarden, 

t aantal Islamitische groepen, die geweld als integraal deel van 

Taliban, Boko Haram, al-

Islam toe te passen in de gebieden waar zij 

opereren. Toch zijn de successen voor hen uitgebleven. Ze hebben wel terrein gewonnen, 

maar het stelt niets voor in verhouding tot de geweldige verspreiding van de Islam in de 

eft tot de oprichting van de 

en Irak. Alle eerdergenoemde groepen beweren de Sharia te 

in het reinigen van de Arabische landen dan alle 

anderen voor hen. Zonder enige schroom maken ze hun eisen bekend, gebruikmakend van 

ten schande zettend. Hun 

methoden om volgelingen te rekruteren zijn zeer goed doordacht, met aantrekkelijk 

, die de lezer aanzetten om in de 

zen ze niet terug van 

bloedvergieten en doden zonder pardon iedereen die hun theologie niet aanhangt of hun 

gebrek aan respect voor mensenlevens, inclusief vrouwen en kinderen, maakt hen 

zullen slagen om het 

Midden Oosten te veroveren en de bevolking te radicaliseren, inclusief de moslims in het 

Voor christenen is de vraag daarbij of zij misschien de voorloper zijn van de 

Bij het evalueren van de methodes en successen van I.S. kunnen de volgende observaties 

en zijn voorbeeld vanaf de tijd dat hij in 

Volgens islamitische bronnen heeft 

Mohammed talloze militaire campagnes uitgevoerd en werden onder zijn bevel allerlei 

Ofschoon precieze cijfers níet te geven zíjn, is uit de bronnen 

ffers gemaakt warden, terwijl er verschillende 

slachtoffers waren 

wiens enige misdaad was dat ze hem niet als profeet van God aanvaardden, zoals 

Alleen degenen die moslim werden of vluchtten behielden het leven. 

Hetzelfde vond plaats onder het leiderschap van de eerste opvolgers van Mohammed, die in 

zijn voetsporen traden en zo veel volken dwongen zich tot de islam te bekeren. 
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Ofschoon het islamitische rijk zeer snel groeide en eeuwenlang onbetwist 

kwam er een kentering. God liet toe dat andere landen krachtiger werden, waardoor de 

Islamitische overheersing verbroken werd.

de Chinezen de moslims versloegen in het gebied dat later de naam Xinjiang kreeg

In de afgelopen eeuw zijn alle pogingen tot het verenigen van de Arabieren in één islamiti

sche staat mislukt. Er waren altijd onenigheden en soms vochten ze zelfs tegen elkaar. 

Vandaag geldt hetzelfde, waarbij al

De huidige manier waarop de aanhangers van I.S. proberen een Islamitische staat te 

vestigen, doet denken aan de manier waarop de Islam begonnen is. Het lijkt erop dat ze het 

voorbeeld van hun profeet in 

de rol van geweld was om Islam tot een van de grootste godsdiensten 

 

Er verschijnt een patroon van een sluitende cirkel. Tijdens het vredige begin in Mekka, won 

de islam weinig aan invloed. Nadat in Medina het doden van tegenst

werd toegevoegd, begon de Islam zich te verspreiden. 

opponenten of neutrale stammen toenam, verspreidde de religie zich sneller en verder. Daar 

waar de moslim de overhand hadden, nam de noodzaak voor gewel

gebaand voor de Islamitische 'Gouden Eeuw.' Tijdens de afgelopen eeuw, waarin de invloed 

van de islam steeds verder afnam, ontstonden radicale groeperingen die in toenemende 

mate met geweld hun doelen probeerden te verwezenlijken. Het e

wijst op een laatste poging om te winnen, maar het lijkt erop dat de strijd al verloren 

 

De sluitende cirkel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 610-622 AD: Mekka Islam 

2. 622-632 AD: Medina Islam 

3. 632-750 AD: Kaliefen / 

onderdrukkend 

4. 750 AD – 16e eeuw: 'Gouden Eeuw' 

liberale interpretatie van de Koran

5. 16e-begin 19e eeuw: Ottomaanse kalifaat 

emigratie, handel en geweld

6. Begin 19e - helft 20e eeuw

7 Terugkeer Medina Islam 

6 Elite verwesterlijkt 
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tische rijk zeer snel groeide en eeuwenlang onbetwist 

God liet toe dat andere landen krachtiger werden, waardoor de 

overheersing verbroken werd. Dit begon al in het midden van 

versloegen in het gebied dat later de naam Xinjiang kreeg

In de afgelopen eeuw zijn alle pogingen tot het verenigen van de Arabieren in één islamiti

sche staat mislukt. Er waren altijd onenigheden en soms vochten ze zelfs tegen elkaar. 

geldt hetzelfde, waarbij al-Qaeda zich heeft afgekeerd van de wegen van I.S.

De huidige manier waarop de aanhangers van I.S. proberen een Islamitische staat te 

vestigen, doet denken aan de manier waarop de Islam begonnen is. Het lijkt erop dat ze het 

voorbeeld van hun profeet in zijn puurste vorm volgen. Hierdoor wordt zichtbaar 

om Islam tot een van de grootste godsdiensten ter wereld 

Er verschijnt een patroon van een sluitende cirkel. Tijdens het vredige begin in Mekka, won 

de islam weinig aan invloed. Nadat in Medina het doden van tegenstanders aan de prediking 

werd toegevoegd, begon de Islam zich te verspreiden. Naarmate de agressie tegen 

opponenten of neutrale stammen toenam, verspreidde de religie zich sneller en verder. Daar 

waar de moslim de overhand hadden, nam de noodzaak voor geweld af en werd de weg 

gebaand voor de Islamitische 'Gouden Eeuw.' Tijdens de afgelopen eeuw, waarin de invloed 

van de islam steeds verder afnam, ontstonden radicale groeperingen die in toenemende 

mate met geweld hun doelen probeerden te verwezenlijken. Het extreme geweld van de I.S. 

wijst op een laatste poging om te winnen, maar het lijkt erop dat de strijd al verloren 

Mekka Islam – vredig, onderdrukt 

Medina Islam – toenemend gewelddadig en onderdrukkend

Kaliefen / Abassiden / Islam koloniseert – zeer gewelddadig

Gouden Eeuw' van Islam – vredig, dankzij onderdrukte vijand

liberale interpretatie van de Koran 

Ottomaanse kalifaat / Islam koloniseert – verspreiding door 

gratie, handel en geweld 

eeuw: Islam gekoloniseerd – Verwesterlijking van elite

5 Ottomaans Kalifaat 

2 Medina Islam 

8 Zuivere Medina Islam 

3 Medina Islam verspreiding

1 Mecca Islam 

De Islamitische Staat in licht van geschiedenis en Bijbel 

18/02/15 

tische rijk zeer snel groeide en eeuwenlang onbetwist voort bestond, 

God liet toe dat andere landen krachtiger werden, waardoor de 

het midden van de 18e eeuw toen 

versloegen in het gebied dat later de naam Xinjiang kreeg. 

In de afgelopen eeuw zijn alle pogingen tot het verenigen van de Arabieren in één islamiti-

sche staat mislukt. Er waren altijd onenigheden en soms vochten ze zelfs tegen elkaar. 

Qaeda zich heeft afgekeerd van de wegen van I.S. 

De huidige manier waarop de aanhangers van I.S. proberen een Islamitische staat te 

vestigen, doet denken aan de manier waarop de Islam begonnen is. Het lijkt erop dat ze het 

zichtbaar hoe groot 

ter wereld te maken. 

Er verschijnt een patroon van een sluitende cirkel. Tijdens het vredige begin in Mekka, won 

anders aan de prediking 

Naarmate de agressie tegen 

opponenten of neutrale stammen toenam, verspreidde de religie zich sneller en verder. Daar 

d af en werd de weg 

gebaand voor de Islamitische 'Gouden Eeuw.' Tijdens de afgelopen eeuw, waarin de invloed 

van de islam steeds verder afnam, ontstonden radicale groeperingen die in toenemende 

xtreme geweld van de I.S. 

wijst op een laatste poging om te winnen, maar het lijkt erop dat de strijd al verloren is.  

onderdrukkend 

gewelddadig en 

vredig, dankzij onderdrukte vijand en 

verspreiding door 

van elite  

4 Gouden Eeuw 

3 Medina Islam verspreiding 
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7. Tweede helft 20e eeuw

8. Begin 21e eeuw: Islam in botsing

Haram, ..). toenemend gewelddadig en zeer onderdrukkend

 

De aanhangers laten de realiteit van Medina islam

er in verlegenheid over. Sommigen

van geweld ontkrachten of wegnemen, ofschoon het 

verzen.19  Anderen keren de Islam en God volledig de rug toe, terwijl weer anderen de moed 

hebben om antwoorden te vinde

 

b) Waar is God te midden hiervan?

 

Het is Gods verlangen voor alle mensen om te komen tot vergeving en eeuwige redding, 

hetgeen Hij kosteloos aanbiedt door geloof in de vervangende dood van Jezus de Messias. 

Gedurende het eerste millennium was er relatief weinig 

christenen en moslims. Buiten een handvol mensen, zoals

Assisi, nam niemands de moeite om de moslims te vertellen over Gods liefde voor hen. In de 

afgelopen twee eeuwen is het aantal christenen dat moslims probeert te 

toegenomen. Helaas werden hun inspanningen erg gehinderd door het gebrek aan vrijheid 

in moslimlanden met de bevolking te delen over weg tot het eeuwige leven.

Het lijkt alsof God, uit liefde voor de fysieke en geestelijke nakomelingen va

bewerkt heeft dat veel moslims naar Europa en Amerika zijn 

volgelingen van Jezus hen gemakkelijker liefde konden betonen en vertellen van de hoop die 

ze hebben. 

Helaas voelen veel christenen zich bedreigd door de toename van 

hen heen, en vermijden het aangaan van vriendschappen met de immigranten. De 

afwezigheid van positieve interactie draagt bij aan de radicalisering van sommige moslims, 

die nu geloven dat de I.S. het antwoord is.

Aangezien slechts weinig christenen de moslims van harte liefhebben, lijkt het erop dat God 

al het lijden dat de I.S. strijders veroorzaken toelaat om de ogen van de meerderheid te 

openen, zodat zij beseffen dat Medina islam niet het antwoord is.

Voor wat betreft de moslims die de Mekka verzen van de Koran volgen en in vrede willen 

leven en iedereen met respect behandelen, zij worden uitgenodigd om het advies 
                                                           
17

 Naast deze uiting is er ook: Post-Islam (ex

(gelovigen uit Islam die door openbaring van God weten dat ze door de dood en opstanding van Jezus de 

Messias vergeving van zonden en eeuwig leven hebben
18

 De volgende Koranverzen, die de I.S. aanhangers trouw gehoorzamen, zijn allemaal uit de Medina per

Christenen en andere niet-moslims doden: Soera 9:5 ' doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, 

grijpt hen, belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag.' Soera 47:4a 'En wanneer jullie hen die 

ongelovig zijn [in de strijd] ontmoeten, slaat hen dan dood.' (letterlijk: sla hun nek)

Ongelovige moslims doden: Soera 47:8

teloorgaan. 9 Dat komt omdat zij verafschuwen wat God neergezonden heeft. Dus maakt Hij hun daden 

vruchteloos.' 

Seks met gevangengenomen vrouwen: Soera 33:50b 'Wij weten wel wat Wij hun met betrekking tot hun 

echtgenotes en de slavinnen waarover zij beschikken als verp

Veel moslimgeleerden beweren dat de aanhangers van de I.S. deze verzen verkeerd interpreteren door ze 

vandaag letterlijk toe te passen. Aan de andere kant beweren de I.S. aanhangers dat deze geleerden de Koran 

verkeerd interpreteren door de letterlijke betekenis weg te redeneren
19

 Zie het artikel 'Is Islam een godsdienst van vrede of niet?' op www.godlovesishmael.com
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eeuw: Islam in aanraking met Westen – Opleving van Medina Islam

: Islam in botsing –  Medina Islam zo letterlijk mogelijk (ISIS, Boko 

Haram, ..). toenemend gewelddadig en zeer onderdrukkend 17 

De aanhangers laten de realiteit van Medina islam18 zien aan de wereld en veel moslims zijn 

Sommigen zoeken naar interpretaties van de Koran die het aspect 

van geweld ontkrachten of wegnemen, ofschoon het duidelijk geboden wordt in veel 

Anderen keren de Islam en God volledig de rug toe, terwijl weer anderen de moed 

hebben om antwoorden te vinden in het Heilige Boek; de Bijbel. 

midden hiervan? 

Het is Gods verlangen voor alle mensen om te komen tot vergeving en eeuwige redding, 

hetgeen Hij kosteloos aanbiedt door geloof in de vervangende dood van Jezus de Messias. 

Gedurende het eerste millennium was er relatief weinig communicatie over en weer

christenen en moslims. Buiten een handvol mensen, zoals Raymond Lull en 

Assisi, nam niemands de moeite om de moslims te vertellen over Gods liefde voor hen. In de 

het aantal christenen dat moslims probeert te bereiken geweldig 

toegenomen. Helaas werden hun inspanningen erg gehinderd door het gebrek aan vrijheid 

in moslimlanden met de bevolking te delen over weg tot het eeuwige leven.

Het lijkt alsof God, uit liefde voor de fysieke en geestelijke nakomelingen va

bewerkt heeft dat veel moslims naar Europa en Amerika zijn gemigreerd, zodat de 

volgelingen van Jezus hen gemakkelijker liefde konden betonen en vertellen van de hoop die 

Helaas voelen veel christenen zich bedreigd door de toename van islamitische uitingen om 

hen heen, en vermijden het aangaan van vriendschappen met de immigranten. De 

afwezigheid van positieve interactie draagt bij aan de radicalisering van sommige moslims, 

die nu geloven dat de I.S. het antwoord is. 

einig christenen de moslims van harte liefhebben, lijkt het erop dat God 

al het lijden dat de I.S. strijders veroorzaken toelaat om de ogen van de meerderheid te 

openen, zodat zij beseffen dat Medina islam niet het antwoord is. 

die de Mekka verzen van de Koran volgen en in vrede willen 

leven en iedereen met respect behandelen, zij worden uitgenodigd om het advies 
                   

Islam (ex-moslim atheïsten); Mekka Islam (gematigde moslims); Pan

(gelovigen uit Islam die door openbaring van God weten dat ze door de dood en opstanding van Jezus de 

Messias vergeving van zonden en eeuwig leven hebben) 

De volgende Koranverzen, die de I.S. aanhangers trouw gehoorzamen, zijn allemaal uit de Medina per

moslims doden: Soera 9:5 ' doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, 

grijpt hen, belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag.' Soera 47:4a 'En wanneer jullie hen die 

ntmoeten, slaat hen dan dood.' (letterlijk: sla hun nek) 

Ongelovige moslims doden: Soera 47:8-9 ' Maar zij die ongelovig zijn, neer met hen! Hij laat hun daden 

Dat komt omdat zij verafschuwen wat God neergezonden heeft. Dus maakt Hij hun daden 

Seks met gevangengenomen vrouwen: Soera 33:50b 'Wij weten wel wat Wij hun met betrekking tot hun 

echtgenotes en de slavinnen waarover zij beschikken als verplichting hebben opgelegd.' Zie ook 

Veel moslimgeleerden beweren dat de aanhangers van de I.S. deze verzen verkeerd interpreteren door ze 

vandaag letterlijk toe te passen. Aan de andere kant beweren de I.S. aanhangers dat deze geleerden de Koran 

nterpreteren door de letterlijke betekenis weg te redeneren 

Zie het artikel 'Is Islam een godsdienst van vrede of niet?' op www.godlovesishmael.com
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Opleving van Medina Islam 

Medina Islam zo letterlijk mogelijk (ISIS, Boko 

zien aan de wereld en veel moslims zijn 

zoeken naar interpretaties van de Koran die het aspect 

wordt in veel 

Anderen keren de Islam en God volledig de rug toe, terwijl weer anderen de moed 

Het is Gods verlangen voor alle mensen om te komen tot vergeving en eeuwige redding, 

hetgeen Hij kosteloos aanbiedt door geloof in de vervangende dood van Jezus de Messias. 

communicatie over en weer tussen 

en Franciscus van 

Assisi, nam niemands de moeite om de moslims te vertellen over Gods liefde voor hen. In de 

bereiken geweldig 

toegenomen. Helaas werden hun inspanningen erg gehinderd door het gebrek aan vrijheid 

in moslimlanden met de bevolking te delen over weg tot het eeuwige leven. 

Het lijkt alsof God, uit liefde voor de fysieke en geestelijke nakomelingen van Ismaël, 

, zodat de 

volgelingen van Jezus hen gemakkelijker liefde konden betonen en vertellen van de hoop die 

islamitische uitingen om 

hen heen, en vermijden het aangaan van vriendschappen met de immigranten. De 

afwezigheid van positieve interactie draagt bij aan de radicalisering van sommige moslims, 

einig christenen de moslims van harte liefhebben, lijkt het erop dat God 

al het lijden dat de I.S. strijders veroorzaken toelaat om de ogen van de meerderheid te 

die de Mekka verzen van de Koran volgen en in vrede willen 

leven en iedereen met respect behandelen, zij worden uitgenodigd om het advies in de 

atigde moslims); Pan-Islam 

(gelovigen uit Islam die door openbaring van God weten dat ze door de dood en opstanding van Jezus de 

De volgende Koranverzen, die de I.S. aanhangers trouw gehoorzamen, zijn allemaal uit de Medina periode. 

moslims doden: Soera 9:5 ' doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, 

grijpt hen, belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag.' Soera 47:4a 'En wanneer jullie hen die 

9 ' Maar zij die ongelovig zijn, neer met hen! Hij laat hun daden 

Dat komt omdat zij verafschuwen wat God neergezonden heeft. Dus maakt Hij hun daden 

Seks met gevangengenomen vrouwen: Soera 33:50b 'Wij weten wel wat Wij hun met betrekking tot hun 

lichting hebben opgelegd.' Zie ook  

Veel moslimgeleerden beweren dat de aanhangers van de I.S. deze verzen verkeerd interpreteren door ze 

vandaag letterlijk toe te passen. Aan de andere kant beweren de I.S. aanhangers dat deze geleerden de Koran 

Zie het artikel 'Is Islam een godsdienst van vrede of niet?' op www.godlovesishmael.com 
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Koran op te volgen omtrent de dingen die moeilijk te begrijpen zijn en de Bijbel te 

bestuderen.20   

Dit kan heel goed de manier zíjn waarop God Zijn plan uitvoert met de fysieke en geestelijke 

nakomelingen van Ismaël. Velen van hen leven in landen waarvan de profeten voorzegd 

hebben dat zij God zullen aanbidden in Jeruzalem te midden van Zijn volk Israel

verlangen is dat zij terugkeren naar de oplossing die Hij ons sinds de eerste komst van Jezus 

de Messias aanbiedt. 

 

5. I.S. en de Antichrist

 

In de geschiedenis van de kerk heeft men zich steeds afgevraagd wie de antichrist zou 

kunnen zijn en wanneer hij zal verschijnen. Na de Reformatie geloofden verschillende 

Protestantse geleerden dat de paus in Rome aan alle voorwaarden voldeed. Anderen 

geloofden dat de antichrist uit de islam zou voortkomen. Als derde mogelijkheid is geopperd 

dat islam de voorloper van de antichrist is.

Er zijn goede redenen om te geloven dat de antichrist een aanhanger van het islamitische 

geloof is. Tegelijkertijd bevat de Bijbel duidelijke

zullen komen. 

 

Hier volgen drie mogelijke scenario's omtrent Gods plan:

 

i. In overeenstemming met

weten we dat tegenstrijdige beloften volledig waar bleken te zijn. De lijdende knecht 

van God is werkelijk dezelfde als de Koning der koningen, die voor eeuwig zal 

regeren. Het is dus mogelijk dat de antichrist een islamist is en dat

tijdstip veel moslims Jezus als Heer zullen aanbidden. 

ii. Mogelijk gebeuren beiden tegelijk: Islamitisch extremisme zal toenemen en de 

antichrist zal verschijnen vanuit de moslimradicalen. Tegelijkertijd zullen veel 

moslims zich van de haat en 

Vredevorst. 

iii. Een derde mogelijkheid is dat de antichrist niet een moslim is maar zal opstaan 

vanuit een beweging die zich christelijk noemt of die christelijke wortels heeft, maar 

die Jezus niet erkent al

rondom Israel erop dat misschien wel hele stammen en volken de waarheden over 

Jezus de Messias in de Bijbel zullen aannemen. 

 

Van deze drie mogelijkheden, lijkt de laatste het meest bij de Bijbelse

Romeinen 11:25-26 zal er een volheid van 

Joden gered zullen worden. We kunnen 

onder de 1.6 miljard moslims wereldwijd is geweest. We

zal worden vanwege de redding van de niet

hun halfbroer Ismaël zou de sterkste jaloezie opwekken

We denken ook aan de belofte dat de woestijn zal gaan bloeien. Dit is een prachtig beeld van 

geestelijke groei en het dragen 

                                                           
20

 Zie Soera 10:94 en http://www.answering
21

 Zie Studie Profetieen Volken 
22

 Zie Romeinen 10:19-20 
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Koran op te volgen omtrent de dingen die moeilijk te begrijpen zijn en de Bijbel te 

goed de manier zíjn waarop God Zijn plan uitvoert met de fysieke en geestelijke 

. Velen van hen leven in landen waarvan de profeten voorzegd 

hebben dat zij God zullen aanbidden in Jeruzalem te midden van Zijn volk Israel

ngen is dat zij terugkeren naar de oplossing die Hij ons sinds de eerste komst van Jezus 

I.S. en de Antichrist 

van de kerk heeft men zich steeds afgevraagd wie de antichrist zou 

kunnen zijn en wanneer hij zal verschijnen. Na de Reformatie geloofden verschillende 

Protestantse geleerden dat de paus in Rome aan alle voorwaarden voldeed. Anderen 

hrist uit de islam zou voortkomen. Als derde mogelijkheid is geopperd 

dat islam de voorloper van de antichrist is. 

Er zijn goede redenen om te geloven dat de antichrist een aanhanger van het islamitische 

geloof is. Tegelijkertijd bevat de Bijbel duidelijke profetieën over moslimlanden die tot Jezus 

Hier volgen drie mogelijke scenario's omtrent Gods plan: 

In overeenstemming met de Oudtestamentische profetieën over Jezus de Messias 

weten we dat tegenstrijdige beloften volledig waar bleken te zijn. De lijdende knecht 

van God is werkelijk dezelfde als de Koning der koningen, die voor eeuwig zal 

regeren. Het is dus mogelijk dat de antichrist een islamist is en dat 

tijdstip veel moslims Jezus als Heer zullen aanbidden.  

Mogelijk gebeuren beiden tegelijk: Islamitisch extremisme zal toenemen en de 

antichrist zal verschijnen vanuit de moslimradicalen. Tegelijkertijd zullen veel 

moslims zich van de haat en het geweld afkeren en zich onderwerpen aan Jezus, de 

Een derde mogelijkheid is dat de antichrist niet een moslim is maar zal opstaan 

vanuit een beweging die zich christelijk noemt of die christelijke wortels heeft, maar 

die Jezus niet erkent als Heer. In dat geval wijzen de beloften omtrent de landen 

rondom Israel erop dat misschien wel hele stammen en volken de waarheden over 

Jezus de Messias in de Bijbel zullen aannemen.  

Van deze drie mogelijkheden, lijkt de laatste het meest bij de Bijbelse leer te passen. Volgens 

zal er een volheid van niet-joodse gelovigen bereikt worden, alvorens de 

Joden gered zullen worden. We kunnen slechts van een volheid spreken als er een oogst 

onder de 1.6 miljard moslims wereldwijd is geweest. We denken ook aan hoe Israel jaloers 

zal worden vanwege de redding van de niet-Joden. De bekering van de nakomelingen van 

zou de sterkste jaloezie opwekken.22 

We denken ook aan de belofte dat de woestijn zal gaan bloeien. Dit is een prachtig beeld van 

geestelijke groei en het dragen van de vruchten van gerechtigheid door de volken 

                   
Zie Soera 10:94 en http://www.answering-islam.org/Green/onbible.htm 
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Koran op te volgen omtrent de dingen die moeilijk te begrijpen zijn en de Bijbel te 

goed de manier zíjn waarop God Zijn plan uitvoert met de fysieke en geestelijke 

. Velen van hen leven in landen waarvan de profeten voorzegd 

hebben dat zij God zullen aanbidden in Jeruzalem te midden van Zijn volk Israel.21 Gods 

ngen is dat zij terugkeren naar de oplossing die Hij ons sinds de eerste komst van Jezus 

van de kerk heeft men zich steeds afgevraagd wie de antichrist zou 

kunnen zijn en wanneer hij zal verschijnen. Na de Reformatie geloofden verschillende 

Protestantse geleerden dat de paus in Rome aan alle voorwaarden voldeed. Anderen 

hrist uit de islam zou voortkomen. Als derde mogelijkheid is geopperd 

Er zijn goede redenen om te geloven dat de antichrist een aanhanger van het islamitische 

over moslimlanden die tot Jezus 

over Jezus de Messias 

weten we dat tegenstrijdige beloften volledig waar bleken te zijn. De lijdende knecht 

van God is werkelijk dezelfde als de Koning der koningen, die voor eeuwig zal 

 op een later 

Mogelijk gebeuren beiden tegelijk: Islamitisch extremisme zal toenemen en de 

antichrist zal verschijnen vanuit de moslimradicalen. Tegelijkertijd zullen veel 

het geweld afkeren en zich onderwerpen aan Jezus, de 

Een derde mogelijkheid is dat de antichrist niet een moslim is maar zal opstaan 

vanuit een beweging die zich christelijk noemt of die christelijke wortels heeft, maar 

s Heer. In dat geval wijzen de beloften omtrent de landen 

rondom Israel erop dat misschien wel hele stammen en volken de waarheden over 

leer te passen. Volgens 

gelovigen bereikt worden, alvorens de 

van een volheid spreken als er een oogst 

denken ook aan hoe Israel jaloers 

Joden. De bekering van de nakomelingen van 

We denken ook aan de belofte dat de woestijn zal gaan bloeien. Dit is een prachtig beeld van 

de vruchten van gerechtigheid door de volken die in en 
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om de woestijnen van het Arabisch Schiereiland wonen en van wie de meest

Dit ligt allemaal besloten in Gods allereerste belofte aan 

nakomelingen. Hij zou een wilde ezel man zijn 

 

6.  Conclusie 

 

Gelet op de geschiedenis is het onwaarschijnlijk dat het de I.S. strijders gaat lukken om één 

allesomvattende Islamitische 

van hoe de oprichter van de islam en zijn volgelingen de islam tot een we

hebben.23 

God staat boven deze wereld en Hij bestuurt gebeurtenissen op 

velen erdoor tot geloof kunnen komen. Het lijkt erop dat Hij het kwade van sommige 

islamisten gebruikt om veel moslims tot berouw te brengen 

relatie met Jezus onze Redder.

Dit komt overeen met het profetische plan van God om de Joden tot jaloezie op te wekken, 

opdat zij ook tot geloof komen. 

 

Laten we bidden zoals Jezus de Messias ons geleerd heeft:

 

Onze Vader, Die in de hemelen 

Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel 

Geef ons [onze broeders en zusters in het Midden Oosten] 

brood.  

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. 

En leid ons [hen] niet in verzoeking, maar verlos ons 

                                                           
23

 Zie http://godlovesishmael.com/site/wp
24

 Mattheüs 6:9-13   
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de woestijnen van het Arabisch Schiereiland wonen en van wie de meest

Dit ligt allemaal besloten in Gods allereerste belofte aan Ismaël en zijn fysieke en geestelijke 

nakomelingen. Hij zou een wilde ezel man zijn – een vrij man, bevrijd van slavernij.

Gelet op de geschiedenis is het onwaarschijnlijk dat het de I.S. strijders gaat lukken om één 

 Staat te vestigen op aarde. Hun extreme geweld is een beeld 

van hoe de oprichter van de islam en zijn volgelingen de islam tot een wereldreligie gemaakt 

God staat boven deze wereld en Hij bestuurt gebeurtenissen op een zodanige

velen erdoor tot geloof kunnen komen. Het lijkt erop dat Hij het kwade van sommige 

islamisten gebruikt om veel moslims tot berouw te brengen en tot een diepe persoonlijke 

relatie met Jezus onze Redder. 

Dit komt overeen met het profetische plan van God om de Joden tot jaloezie op te wekken, 

opdat zij ook tot geloof komen.  

Laten we bidden zoals Jezus de Messias ons geleerd heeft:24 

Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.  

w Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. 

[onze broeders en zusters in het Midden Oosten] heden ons 

n vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. 

niet in verzoeking, maar verlos ons [hen] van de boze. Amen. 

                   
Zie http://godlovesishmael.com/site/wp-content/uploads/2015/02/Overzicht-Geweld-
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de woestijnen van het Arabisch Schiereiland wonen en van wie de meesten moslims zijn. 

en zijn fysieke en geestelijke 

een vrij man, bevrijd van slavernij. 

Gelet op de geschiedenis is het onwaarschijnlijk dat het de I.S. strijders gaat lukken om één 

Staat te vestigen op aarde. Hun extreme geweld is een beeld 

reldreligie gemaakt 

een zodanige manier dat 

velen erdoor tot geloof kunnen komen. Het lijkt erop dat Hij het kwade van sommige 

en tot een diepe persoonlijke 

Dit komt overeen met het profetische plan van God om de Joden tot jaloezie op te wekken, 

ook op de aarde.  

heden ons [hun] dagelijks 

n vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.  

van de boze. Amen.  

-in-vroege-Islam.pdf 


