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In dit document worden enkele gedachten weergegeven omtrent de invloed van het Oude 

Testament op de islam. 

 

'Islam is 

met daarbij het apostelschap van 

 

1. Wetten aan Mozes gegeven

 

Hier volgt een lijst van religieuze voorschriften die God aan Mozes gaf en die duidelijk in de 

islam terug te vinden zijn. Dit wijst erop dat de 

Mohammed had. Sommige zijn 

van het joodse geloof.
 2

 

 

Schoenen uitdoen bij het binnengaan van een heilige plaats

Exodus 3:5 "Kom niet dichterbij", zei de HERE (tegen Mozes). "Trek uw schoenen uit, want u 

staat op heilige grond." 
3
 

Jozua 5:15 "Trek uw schoenen uit", droeg de Aanvoerde

dit is heilige grond." Jozua deed dat.

Moslims doen hun schoenen uit 

 

Je religieuze verplichting op een later tijdstip vervullen

Numeri 9:10-11 "Als de Israëlieten (nu of in de toekomst) op 

onrein zijn doordat zij een dode hebben aangeraakt of omdat zij op reis zijn, mogen zij het 

Pascha wel vieren, maar dan een maand later.

tweede maand, beginnend in de avond."

Moslims die niet kunnen vasten tijdens de ramadan, moeten dat op een later tijdstip doen

(Soera 2:184-185). 

 

Geen varkensvlees eten 

Leviticus 11:7 en Deuteronomium 14:8 '

herkauwen niet; daarom mogen zij niet worden gegeten. U ma

dergelijke dieren niet aanraken.'

Jesaja 66:17 'Zij die afgoden aanbidden, verscholen achter een boom in de tuin en daar 

feestvieren met varkensvlees, muizen en ander verboden voedsel, zullen ellendig aan hun 

einde komen, zegt de HERE.'
 
 

Moslims mogen geen varkensvlees

 

Bloed van dieren mag niet gegeten worden

Leviticus 17:10 'Iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun midden 

verblijven, die wat voor bloed dan ook gegeten heeft, tegen die pe

gegeten heeft, zal Ik Mijn aangezicht keren, en Ik zal hem uit het midden van zijn volk 

uitroeien.' Zie ook de verzen 11

Soera 5:3 ' Verboden is voor jullie wat vanzelf is doodgegaan, bloed …'

Soera 6:145 ' niets wat voor een eter

dood gegaan is of uitgestroomd bloed …'
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dit document worden enkele gedachten weergegeven omtrent de invloed van het Oude 

'Islam is niets meer of minder dan het Judaïsme 

daarbij het apostelschap van Mohammed.' 

Wetten aan Mozes gegeven 

lijst van religieuze voorschriften die God aan Mozes gaf en die duidelijk in de 

islam terug te vinden zijn. Dit wijst erop dat de Thora een grote invloed op de leer van 

Mohammed had. Sommige zijn misschien schokkend; toch waren ze een wezenlijk onderdeel 

Schoenen uitdoen bij het binnengaan van een heilige plaats 

Kom niet dichterbij", zei de HERE (tegen Mozes). "Trek uw schoenen uit, want u 

Trek uw schoenen uit", droeg de Aanvoerder [van God] hem [Jozua] op, "want 

dit is heilige grond." Jozua deed dat. 

hun schoenen uit voordat ze de moskee betreden.
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Je religieuze verplichting op een later tijdstip vervullen 

"Als de Israëlieten (nu of in de toekomst) op het moment van het Pascha 

onrein zijn doordat zij een dode hebben aangeraakt of omdat zij op reis zijn, mogen zij het 

Pascha wel vieren, maar dan een maand later.
 
Zij doen dit dan op de veertiende van de 

tweede maand, beginnend in de avond." 

et kunnen vasten tijdens de ramadan, moeten dat op een later tijdstip doen

Deuteronomium 14:8 'Varkens hebben wel gespleten hoeven, maar 

herkauwen niet; daarom mogen zij niet worden gegeten. U mag zelfs de kadavers van 

dergelijke dieren niet aanraken.' 

Zij die afgoden aanbidden, verscholen achter een boom in de tuin en daar 

feestvieren met varkensvlees, muizen en ander verboden voedsel, zullen ellendig aan hun 

 

geen varkensvlees eten (Soera 5:3). 

Bloed van dieren mag niet gegeten worden 

Leviticus 17:10 'Iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun midden 

verblijven, die wat voor bloed dan ook gegeten heeft, tegen die persoon die dat bloed 

gegeten heeft, zal Ik Mijn aangezicht keren, en Ik zal hem uit het midden van zijn volk 

uitroeien.' Zie ook de verzen 11-14. 

Soera 5:3 ' Verboden is voor jullie wat vanzelf is doodgegaan, bloed …' 
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Soera 6:145 ' niets wat voor een eter die zich ermee voedt verboden is, behalve wat vanzelf 

dood gegaan is of uitgestroomd bloed …' 
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dit document worden enkele gedachten weergegeven omtrent de invloed van het Oude 

S.M. Zwemer.
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lijst van religieuze voorschriften die God aan Mozes gaf en die duidelijk in de 

een grote invloed op de leer van 

; toch waren ze een wezenlijk onderdeel 

Kom niet dichterbij", zei de HERE (tegen Mozes). "Trek uw schoenen uit, want u 

r [van God] hem [Jozua] op, "want 

het moment van het Pascha 

onrein zijn doordat zij een dode hebben aangeraakt of omdat zij op reis zijn, mogen zij het 

Zij doen dit dan op de veertiende van de 

et kunnen vasten tijdens de ramadan, moeten dat op een later tijdstip doen 

Varkens hebben wel gespleten hoeven, maar 

g zelfs de kadavers van 

Zij die afgoden aanbidden, verscholen achter een boom in de tuin en daar 

feestvieren met varkensvlees, muizen en ander verboden voedsel, zullen ellendig aan hun 

Leviticus 17:10 'Iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun midden 

rsoon die dat bloed 

gegeten heeft, zal Ik Mijn aangezicht keren, en Ik zal hem uit het midden van zijn volk 

die zich ermee voedt verboden is, behalve wat vanzelf 
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Geen wijn drinken voordat men bidt

Leviticus 10:8-11 Aaron en zijn zonen mochten geen wijn of sterke drank drinken, als ze de 

tent van ontmoeting binnengingen. 

Soera 4:43 'Jullie die geloven! Nadert niet tot de salaat, terwijl jullie dronken zijn, zolang 

jullie niet weten wat jullie zeggen …'

In de Koran staat overigens ook een vers dat het drinken van sterke drank helemaal niet 

verbiedt en een die het wel helem

leer van abrogatie' van de studie 'Is Islam een godsdienst van vrede of niet?' op de website 

onderaan deze bladzijde. 

 

Wie aan de Heer toegewijd is drinkt geen alcohol

Numeri 6:3-4 'hij mag gedurende

drinken. Zelfs jonge wijn, druivensap

niets eten dat afkomstig is van de wijnrank, zelfs de pitten en velletjes niet.'

Rechters 13:7 Hij zei tegen mij: 'U zult een zoon krijgen!' En Hij zei ook dat ik geen wijn of 

sterke drank mocht drinken en niets mocht eten wat niet rein was. Want de baby zal een 

Nazireeër zijn; hij zal aan God zijn gewijd vanaf het moment van zijn geboorte tot de dag, 

waarop hij sterft!" 

Volledige alcoholonthouding was een teken van complete toewijding aan God.

Moslims mogen geen alcohol drinken

 

Wie aan God toegewijd is scheert of knipt zíjn baard niet

Leviticus 19:27 'U mag uw hoofdhaar niet rond laten afkn

zijden afscheren' 

Numeri 6:5 Gedurende de hele periode van zijn Nazireeërschap mag hij zijn haar niet laten 

knippen, want hij is heilig en aan de HERE gewijd; daarom moet hij zijn haar laten groeien.

Moslims laten hun baard groeien in navolging van 

 

Lichaamsdelen wassen voor het bidden

Exodus 30:19-21 Aaron en zíjn zonen moesten hun handen en voeten wassen voordat zij de 

tent van samenkomst binnengingen.

Moslims wassen hun handen en voete

 

Mannen en vrouwen moeten zich na seksueel contact wassen

Leviticus 15:18 'Na de geslachtsgemeenschap moeten zowel de man als de vrouw zich 

baden. Zij blijven tot de volgende 

Soera 4:43 'Jullie die geloven! Nadert niet tot de salaat, terwijl … jullie onrein zijn (behalve 

wanneer jullie onderweg voorbijkomen) zolang jullie je niet eerst wassen. En als jullie ziek 

zijn of op reis of als iemand van het toilet komt of met vrouwen omgang heeft geha

In de Islam heet deze wassing 

Hadith, zoals Sahieh Moslim # 616 en 620.

 

Trouw niet met mensen van een andere godsdienst

Deuteronomium 7:1-4 'Sluit onderling geen huwelijken met hen; laat uw zone

niet met hun zonen en dochters trouwen. Dat zou er zeker toe leiden dat uw zonen en 
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Geen wijn drinken voordat men bidt 

11 Aaron en zijn zonen mochten geen wijn of sterke drank drinken, als ze de 

tent van ontmoeting binnengingen.  

Soera 4:43 'Jullie die geloven! Nadert niet tot de salaat, terwijl jullie dronken zijn, zolang 

ie zeggen …' 

In de Koran staat overigens ook een vers dat het drinken van sterke drank helemaal niet 

verbiedt en een die het wel helemaal verbiedt. Voor uitleg hierover, zie hoofdstuk 2c 'De 

leer van abrogatie' van de studie 'Is Islam een godsdienst van vrede of niet?' op de website 

Wie aan de Heer toegewijd is drinkt geen alcohol 

hij mag gedurende zijn speciale wijding aan de HERE geen sterke drank of wijn 

druivensap, druiven en rozijnen zijn verboden voor hem! Hij mag 

niets eten dat afkomstig is van de wijnrank, zelfs de pitten en velletjes niet.'

egen mij: 'U zult een zoon krijgen!' En Hij zei ook dat ik geen wijn of 

sterke drank mocht drinken en niets mocht eten wat niet rein was. Want de baby zal een 

Nazireeër zijn; hij zal aan God zijn gewijd vanaf het moment van zijn geboorte tot de dag, 

Volledige alcoholonthouding was een teken van complete toewijding aan God.

Moslims mogen geen alcohol drinken (Soera 5:90-91). 

Wie aan God toegewijd is scheert of knipt zíjn baard niet 

U mag uw hoofdhaar niet rond laten afknippen en uw baardhaar niet aan de 

Gedurende de hele periode van zijn Nazireeërschap mag hij zijn haar niet laten 

knippen, want hij is heilig en aan de HERE gewijd; daarom moet hij zijn haar laten groeien.

rd groeien in navolging van hun profeet en de overleveringen.

Lichaamsdelen wassen voor het bidden 

21 Aaron en zíjn zonen moesten hun handen en voeten wassen voordat zij de 

tent van samenkomst binnengingen. 

Moslims wassen hun handen en voeten en gezicht voordat ze gaan bidden (Soera 5:6).

Mannen en vrouwen moeten zich na seksueel contact wassen 

Na de geslachtsgemeenschap moeten zowel de man als de vrouw zich 

blijven tot de volgende morgen onrein.' 

ie die geloven! Nadert niet tot de salaat, terwijl … jullie onrein zijn (behalve 

wanneer jullie onderweg voorbijkomen) zolang jullie je niet eerst wassen. En als jullie ziek 

zijn of op reis of als iemand van het toilet komt of met vrouwen omgang heeft geha

In de Islam heet deze wassing ghusl en is gebaseerd op bovenstaande Soera en allerlei 

adith, zoals Sahieh Moslim # 616 en 620. 

Trouw niet met mensen van een andere godsdienst 

Sluit onderling geen huwelijken met hen; laat uw zone

niet met hun zonen en dochters trouwen. Dat zou er zeker toe leiden dat uw zonen en 
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11 Aaron en zijn zonen mochten geen wijn of sterke drank drinken, als ze de 

Soera 4:43 'Jullie die geloven! Nadert niet tot de salaat, terwijl jullie dronken zijn, zolang 

In de Koran staat overigens ook een vers dat het drinken van sterke drank helemaal niet 

aal verbiedt. Voor uitleg hierover, zie hoofdstuk 2c 'De 

leer van abrogatie' van de studie 'Is Islam een godsdienst van vrede of niet?' op de website 

zijn speciale wijding aan de HERE geen sterke drank of wijn 

, druiven en rozijnen zijn verboden voor hem! Hij mag 

niets eten dat afkomstig is van de wijnrank, zelfs de pitten en velletjes niet.' 

egen mij: 'U zult een zoon krijgen!' En Hij zei ook dat ik geen wijn of 

sterke drank mocht drinken en niets mocht eten wat niet rein was. Want de baby zal een 

Nazireeër zijn; hij zal aan God zijn gewijd vanaf het moment van zijn geboorte tot de dag, 

Volledige alcoholonthouding was een teken van complete toewijding aan God. 

ippen en uw baardhaar niet aan de 

Gedurende de hele periode van zijn Nazireeërschap mag hij zijn haar niet laten 

knippen, want hij is heilig en aan de HERE gewijd; daarom moet hij zijn haar laten groeien.' 

hun profeet en de overleveringen.
6
 

21 Aaron en zíjn zonen moesten hun handen en voeten wassen voordat zij de 

n en gezicht voordat ze gaan bidden (Soera 5:6). 

Na de geslachtsgemeenschap moeten zowel de man als de vrouw zich 

ie die geloven! Nadert niet tot de salaat, terwijl … jullie onrein zijn (behalve 

wanneer jullie onderweg voorbijkomen) zolang jullie je niet eerst wassen. En als jullie ziek 

zijn of op reis of als iemand van het toilet komt of met vrouwen omgang heeft gehad …" 

en is gebaseerd op bovenstaande Soera en allerlei 

Sluit onderling geen huwelijken met hen; laat uw zonen en dochters 

niet met hun zonen en dochters trouwen. Dat zou er zeker toe leiden dat uw zonen en 
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dochters hun afgoden gaan aanbidden. En dat zou de toorn van de HERE opwekken en Hij 

zou u zeker allemaal vernietigen.'

Moslims mogen niet met een niet

mannen een jodin of christin mag trouwen, maar dat komt omdat van de vrouwen verwacht 

wordt dat ze hun man gehoorzamen en moslima's worden.

 

Besnijdenis van mannen 

Genesis 17:9-14 God gaf de besnijdenis als in

werd later het speciale teken van onderscheid tussen wie wel en wie niet het Pascha mocht 

vieren (Exodus 12:43-49). 

In de Koran is geen opdracht tot de besnijdenis te vinden. Toch beschouwt iedere moslim dit 

als noodzakelijk om deel te worden van de moslimgemeenschap.

 

Men mag geen rente vragen van medegelovigen

Deuteronomium 23:19-20 'Vraag geen rente over een lening aan een broeder, een Israëliet, 

of het nu in de vorm van geld, voedsel of iets anders is. Van ee

rente vragen, maar niet van een Israëliet.'

Moslims mogen geen rente vragen volgens verschillende overleveringen.

 

Een gevangen vrouw mag tot vrouw genomen worden

Deuteronomium 21:11-13 '
 
… en u ziet ond

vrouw zou willen hebben, neem haar dan mee naar huis … Daarna mag u met haar slapen, 

zodat zij uw vrouw wordt.'  

Moslims mogen gevangen vrouwen als slavinnen 

(Soera 4.3, 4.24, 23.6, 33.50).
10

 

Vrouwen hebben minder waarde dan mannen

Leviticus 27:3-7 Bij het betalen van een gelofte, was de waarde van een vrouw minder dan 

van een man: 

• Een man in de leeftijd van 20 tot 60 jaar mag 550 gram zilver betalen; een vrouw in 

de leeftijd van 20 tot 60 jaar mag 330 gram zilver betalen

• een jongen van 5 tot 20 jaar … 220 gram zilver … een meisje 110 gram.

• een jongen van één maand tot vijf jaar … 55 gram zilver … een meisje 33 gram.

• Een man ouder dan 60 jaar 165 gram zilver …, een vrouw … 110 gr

In het islamitisch recht ontvangt de vrouw een kleinere erfenis dan de man (Soera 4:11

en is het getuigenis van de vrouw de helft waard van de man (Soera 2:282).

 

Hand afhakken als straf  

Deuteronomium 25:11-12 'Als twee mannen aan het vechten zijn

probeert haar man te helpen door de andere man bij zijn testikels te grijpen, zal haar hand 

zonder medelijden worden afgehakt.'

Mattheüs 5:30 'En als uw hand u tot verkeerde dingen brengt, hak hem dan maar af en gooi 

hem weg. Want het is beter één lichaamsdeel kwijt te raken, dan zelf in de hel terecht te 

komen.' (ook in Markus 9:43) 

Volgens de islamitische rechtspraak moet in bepaalde gevallen de hand van een dief 

afgehakt worden (Soera 5:38)
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dochters hun afgoden gaan aanbidden. En dat zou de toorn van de HERE opwekken en Hij 

zou u zeker allemaal vernietigen.' 

Moslims mogen niet met een niet-moslim trouwen. De enige uitzondering is dat moslim

mannen een jodin of christin mag trouwen, maar dat komt omdat van de vrouwen verwacht 

wordt dat ze hun man gehoorzamen en moslima's worden.
7
 

14 God gaf de besnijdenis als inzetting aan Abraham en zijn nageslacht. Dit 

werd later het speciale teken van onderscheid tussen wie wel en wie niet het Pascha mocht 

In de Koran is geen opdracht tot de besnijdenis te vinden. Toch beschouwt iedere moslim dit 

noodzakelijk om deel te worden van de moslimgemeenschap.
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Men mag geen rente vragen van medegelovigen 

Vraag geen rente over een lening aan een broeder, een Israëliet, 

of het nu in de vorm van geld, voedsel of iets anders is. Van een buitenlander mag u wel 

rente vragen, maar niet van een Israëliet.' Zie ook Leviticus 25:36-37 

Moslims mogen geen rente vragen volgens verschillende overleveringen.
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Een gevangen vrouw mag tot vrouw genomen worden 

… en u ziet onder de gevangenen een mooie vrouw, die u wel als 

vrouw zou willen hebben, neem haar dan mee naar huis … Daarna mag u met haar slapen, 

Moslims mogen gevangen vrouwen als slavinnen meenemen en hen tot vrouw nemen 
10

 

Vrouwen hebben minder waarde dan mannen 

7 Bij het betalen van een gelofte, was de waarde van een vrouw minder dan 

Een man in de leeftijd van 20 tot 60 jaar mag 550 gram zilver betalen; een vrouw in 

n 20 tot 60 jaar mag 330 gram zilver betalen 

een jongen van 5 tot 20 jaar … 220 gram zilver … een meisje 110 gram.

een jongen van één maand tot vijf jaar … 55 gram zilver … een meisje 33 gram.

Een man ouder dan 60 jaar 165 gram zilver …, een vrouw … 110 gram.

In het islamitisch recht ontvangt de vrouw een kleinere erfenis dan de man (Soera 4:11

en is het getuigenis van de vrouw de helft waard van de man (Soera 2:282).

Als twee mannen aan het vechten zijn en de vrouw van de ene 

probeert haar man te helpen door de andere man bij zijn testikels te grijpen, zal haar hand 

zonder medelijden worden afgehakt.' 

En als uw hand u tot verkeerde dingen brengt, hak hem dan maar af en gooi 

et is beter één lichaamsdeel kwijt te raken, dan zelf in de hel terecht te 

 

Volgens de islamitische rechtspraak moet in bepaalde gevallen de hand van een dief 

).
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dochters hun afgoden gaan aanbidden. En dat zou de toorn van de HERE opwekken en Hij 

De enige uitzondering is dat moslim-

mannen een jodin of christin mag trouwen, maar dat komt omdat van de vrouwen verwacht 

zetting aan Abraham en zijn nageslacht. Dit 

werd later het speciale teken van onderscheid tussen wie wel en wie niet het Pascha mocht 

In de Koran is geen opdracht tot de besnijdenis te vinden. Toch beschouwt iedere moslim dit 

Vraag geen rente over een lening aan een broeder, een Israëliet, 

n buitenlander mag u wel 

 

er de gevangenen een mooie vrouw, die u wel als 

vrouw zou willen hebben, neem haar dan mee naar huis … Daarna mag u met haar slapen, 

nemen en hen tot vrouw nemen 

7 Bij het betalen van een gelofte, was de waarde van een vrouw minder dan 

Een man in de leeftijd van 20 tot 60 jaar mag 550 gram zilver betalen; een vrouw in 

een jongen van 5 tot 20 jaar … 220 gram zilver … een meisje 110 gram. 

een jongen van één maand tot vijf jaar … 55 gram zilver … een meisje 33 gram. 

am. 

In het islamitisch recht ontvangt de vrouw een kleinere erfenis dan de man (Soera 4:11-12) 

en is het getuigenis van de vrouw de helft waard van de man (Soera 2:282). 

en de vrouw van de ene 

probeert haar man te helpen door de andere man bij zijn testikels te grijpen, zal haar hand 

En als uw hand u tot verkeerde dingen brengt, hak hem dan maar af en gooi 

et is beter één lichaamsdeel kwijt te raken, dan zelf in de hel terecht te 

Volgens de islamitische rechtspraak moet in bepaalde gevallen de hand van een dief 
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Afvalligen moeten worden gedood

Christenen verwerpen dit volledig, in navol

de dood veroordeeld heeft. Integendeel, tegen de berouwvolle moordenaar naast Hem aan 

het kruis zei Hij dat hij bij Hem in het paradijs mocht komen. 

gekomen was om te oordelen maar om te redden (Lukas 9:56, 19:10, Johannes 10:10). 

was dit een duidelijk gebod in de wetten van Mozes. Het gold voor hen 

volgden en zij die anderen daartoe aanzetten.

• Deuteronomium 13:1-

• Deuteronomium 13:6-

tracht niet zijn zonde te verdoezelen. Dood hem! Als eerste zult u hem eigenhandig, 

en later samen met het hele volk, ter dood brengen. Stenig hem totd

omdat hij probeerde u weg te lokken van de HERE, uw God.'

• Deuteronomium 13:12

• Deuteronomium 17:2-

tenminste twee of drie getuigen zíjn.

 

In de Bijbel staan veel voorbeelden van het doden van afvalligen, zowel door de 

als door God zelf. Verscheidene malen oordeelde God de ongelovige 

hun veertig jaren in de woestijn. Een later voorbeeld is tijdens de 

'Daarna beloofden zij plechtig in een verbond dat zij voortaan alleen de HERE, de God van 

hun voorouders, met hart en ziel zouden dienen.

of jong, man of vrouw' 2 Kronieken 

 

De opdracht tot doden van een afvallige 

grond van Soera 2:217 ‘Maar wie onder u zich van zijn geloof afkeert en sterft als een 

ongelovige, diens werken zullen tevergeefs zijn in deze wereld 

Koran voorziet in een aardse straf voor afvalligheid

al-Boechari in deel 9, Hoofdstuk 83:17 

verklaart dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve

Apostel ben, kan niet vergoten worden behalve in 3 gevallen: Als vergelding voor moord, een 

getrouwde persoon die overspel pleegt en degene die afvalt van de Islam en de Moslims 

verlaat." ' en deel 4, hoofdstuk 52:260

iemand (een moslim) zijn godsdienst verwerpt, dood hem." '

 

Stenig de overspelige 

Volgens Deuteronomium 22:23

gaat, gestenigd worden. Als dit in de stad gebeurt, dan moet 

worden. Zij had namelijk om hulp kunnen roepen en dat blijkbaar niet gedaan.

Ofschoon overspeligen volgens de Koran gegeseld moeten worden (Soera 24:2), spreken 

verschillende Hadith van het stenigen van de overspelige. Het verschil z

met of de overspelige ongetrouwd of getrouwd is.

 

Kracht in woorden die opgeschreven zíjn en dan afgewassen in een beker en opgedronken

Numeri 5:23-24 'Dan zal de priester deze vervloekingen in een boek schrijven en ze afwassen 

in het bittere water.
 
Als hij de vrouw het water laat drinken, wordt het bitter in haar lichaam 

(als zij schuldig is).' 

Koran en Tora 

www.godlovesishmael.com 4 

Afvalligen moeten worden gedood  

stenen verwerpen dit volledig, in navolging van de Heer Jezus die ook nooit iemand tot 

de dood veroordeeld heeft. Integendeel, tegen de berouwvolle moordenaar naast Hem aan 

het kruis zei Hij dat hij bij Hem in het paradijs mocht komen. Hij zei van Zichzelf

gekomen was om te oordelen maar om te redden (Lukas 9:56, 19:10, Johannes 10:10). 

was dit een duidelijk gebod in de wetten van Mozes. Het gold voor hen die andere goden 

j die anderen daartoe aanzetten. 

-5 Dood de valse profeet. 

-11 'laat die persoon [de afvallige] zijn straf niet ontlopen en 

tracht niet zijn zonde te verdoezelen. Dood hem! Als eerste zult u hem eigenhandig, 

en later samen met het hele volk, ter dood brengen. Stenig hem totd

omdat hij probeerde u weg te lokken van de HERE, uw God.' 

13:12-16 Dood de stad of het volk dat andere goden volgt.

-7 Stenig de persoon die andere goden aanbidt, laat er 

tenminste twee of drie getuigen zíjn. 

veel voorbeelden van het doden van afvalligen, zowel door de 

als door God zelf. Verscheidene malen oordeelde God de ongelovige Israëlieten

hun veertig jaren in de woestijn. Een later voorbeeld is tijdens de regering van koning Asa: 

'Daarna beloofden zij plechtig in een verbond dat zij voortaan alleen de HERE, de God van 

hun voorouders, met hart en ziel zouden dienen. Ieder die dat weigerde moest sterven, oud 

2 Kronieken 15:12-13. 

tot doden van een afvallige is niet rechtstreeks in de Koran te vinden. Echter op 

‘Maar wie onder u zich van zijn geloof afkeert en sterft als een 

diens werken zullen tevergeefs zijn in deze wereld ... '" wordt gesteld da

Koran voorziet in een aardse straf voor afvalligheid.
 12

 Verder zijn er de overlevering

Hoofdstuk 83:17 'Allah's Apostel zei, "Het bloed van een moslim die 

verklaart dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat ik Zijn 

Apostel ben, kan niet vergoten worden behalve in 3 gevallen: Als vergelding voor moord, een 

getrouwde persoon die overspel pleegt en degene die afvalt van de Islam en de Moslims 

en deel 4, hoofdstuk 52:260: ' … aangezien de Profeet gezegd heeft, 

godsdienst verwerpt, dood hem." ' 

Volgens Deuteronomium 22:23-24 moet een man die met een verloofde vrouw naar bed 

gaat, gestenigd worden. Als dit in de stad gebeurt, dan moet de vrouw ook gestenigd 

worden. Zij had namelijk om hulp kunnen roepen en dat blijkbaar niet gedaan.

Ofschoon overspeligen volgens de Koran gegeseld moeten worden (Soera 24:2), spreken 

verschillende Hadith van het stenigen van de overspelige. Het verschil zou te maken hebben 

met of de overspelige ongetrouwd of getrouwd is.
13

 

Kracht in woorden die opgeschreven zíjn en dan afgewassen in een beker en opgedronken

Dan zal de priester deze vervloekingen in een boek schrijven en ze afwassen 

Als hij de vrouw het water laat drinken, wordt het bitter in haar lichaam 
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Heer Jezus die ook nooit iemand tot 

de dood veroordeeld heeft. Integendeel, tegen de berouwvolle moordenaar naast Hem aan 

Hij zei van Zichzelf dat Hij niet 

gekomen was om te oordelen maar om te redden (Lukas 9:56, 19:10, Johannes 10:10). Toch 

die andere goden 

laat die persoon [de afvallige] zijn straf niet ontlopen en 

tracht niet zijn zonde te verdoezelen. Dood hem! Als eerste zult u hem eigenhandig, 

en later samen met het hele volk, ter dood brengen. Stenig hem totdat hij dood is, 

Dood de stad of het volk dat andere goden volgt. 

on die andere goden aanbidt, laat er 

veel voorbeelden van het doden van afvalligen, zowel door de Israëlieten 

Israëlieten gedurende 

ng van koning Asa: 

'Daarna beloofden zij plechtig in een verbond dat zij voortaan alleen de HERE, de God van 

Ieder die dat weigerde moest sterven, oud 

te vinden. Echter op 

‘Maar wie onder u zich van zijn geloof afkeert en sterft als een 

... '" wordt gesteld dat de 

overleveringen van 

Allah's Apostel zei, "Het bloed van een moslim die 

Allah en dat ik Zijn 

Apostel ben, kan niet vergoten worden behalve in 3 gevallen: Als vergelding voor moord, een 

getrouwde persoon die overspel pleegt en degene die afvalt van de Islam en de Moslims 

e Profeet gezegd heeft, "Indien 

24 moet een man die met een verloofde vrouw naar bed 

de vrouw ook gestenigd 

worden. Zij had namelijk om hulp kunnen roepen en dat blijkbaar niet gedaan. 

Ofschoon overspeligen volgens de Koran gegeseld moeten worden (Soera 24:2), spreken 

ou te maken hebben 

Kracht in woorden die opgeschreven zíjn en dan afgewassen in een beker en opgedronken 

Dan zal de priester deze vervloekingen in een boek schrijven en ze afwassen 

Als hij de vrouw het water laat drinken, wordt het bitter in haar lichaam 
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In de Islam worden Koranverzen opgeschreven en dan afgewassen in water en opgedronken. 

De basis hiervoor is onder andere Soera 17:82 en verschil

 

2. Judaïsme 

 

In de islam bestaan ook wetten en voorschriften die 

verhalen in de Bijbel of de Joodse traditie. Dat wil niet zeggen dat God de dingen die de 

Israëlieten deden of zeiden altijd wilde of goedke

 

Vaste gebedstijden 

Daniel 6:11 Daniel had de gewoonte om drie keer per dag op vaste tijden te bidden. In de 

Nieuw Testamentische tijd vinden we de volgende gebedstijden. Volgens Handelingen 3:1 

was drie uur in de namiddag voor de Joden een gebruikel

aan dat Petrus voor de lunch in gebed was, dus rond het middaguur. 

De moslims kennen 5 verplichte vaste gebedstijden. Dit vindt zijn parallel in het Orthodox 

Jodendom waarbij men op de Grote Verzoendag 5 keer bidt.

 

Vaste gebedsrichting 

De gebedsrichting voor de Joden was naar de tempel in Jeruzalem (1 Koningen 8:38, 42, 44, 

48 en Daniel 6:11).  

Voor de moslims gold dit in eerste instantie ook

gebedsrichting veranderd naar de Kaaba in M

 

Pelgrimstocht 

De Joden moesten drie pelgrimstochten maken naar de plaats die God aanwees (Exodus 

23:14, Deuteronomium 16:16). Eerst was dat de plaats waar de tabernakel was, later de 

tempel in Jeruzalem.  

De moslims moeten minsten eenmaal in hun leven op pelgrimstocht naar Mekka (Soera 22, 

ook wel Soerat al-Hadj genoemd).

 

Cadeaus geven aan elkaar en gaven aan de armen tijdens feesten

Gedurende de regering van de Perzische heerser Ahasveros werden de Joden van uit

gespaard. Mordechai legde het jaarlijkse Purim feest vast waarin '

feestvieren, elkaar geschenken sturen en giften geven aan de armen' (Esther 9:22).

Volgens de Koran, moeten de moslims tijdens het grote offerfeest een deel van het 

de armen geven. Zie Soera 22:28 en 36.

tijdens Eid-al-Adha en Eid-al-Fitr, de twee belangrijkste Islamitische feesten.

 

Vrouwen moeten hun man gehoorzamen

In het boek Esther wordt beschreven hoe de

vrouwen hun man moeten gehoorzamen 

noemde hem meester (1 Petrus 3:6

Soera 4:34 'De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God de een boven de 

ander heeft bevoorrecht en omdat zij van hun bezittingen uitgegeven hebben. De 

deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig en zij waken over wat verborgen is, omdat God 

erover waakt. Maar zij van wie jullie ongezeglijkheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen 
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In de Islam worden Koranverzen opgeschreven en dan afgewassen in water en opgedronken. 

De basis hiervoor is onder andere Soera 17:82 en verschillende Hadith.
14

 

In de islam bestaan ook wetten en voorschriften die duidelijk te herleiden zijn vanuit de 

verhalen in de Bijbel of de Joodse traditie. Dat wil niet zeggen dat God de dingen die de 

en of zeiden altijd wilde of goedkeurde. 

Daniel 6:11 Daniel had de gewoonte om drie keer per dag op vaste tijden te bidden. In de 

Nieuw Testamentische tijd vinden we de volgende gebedstijden. Volgens Handelingen 3:1 

was drie uur in de namiddag voor de Joden een gebruikelijke tijd. En Handelingen 10:9 geeft 

aan dat Petrus voor de lunch in gebed was, dus rond het middaguur.  

De moslims kennen 5 verplichte vaste gebedstijden. Dit vindt zijn parallel in het Orthodox 

Jodendom waarbij men op de Grote Verzoendag 5 keer bidt.
15

 

De gebedsrichting voor de Joden was naar de tempel in Jeruzalem (1 Koningen 8:38, 42, 44, 

Voor de moslims gold dit in eerste instantie ook (Soera 2:149-150). Later werd de 

gebedsrichting veranderd naar de Kaaba in Mekka (Soera 2:142-144 en allerlei Hadiths)

De Joden moesten drie pelgrimstochten maken naar de plaats die God aanwees (Exodus 

23:14, Deuteronomium 16:16). Eerst was dat de plaats waar de tabernakel was, later de 

ims moeten minsten eenmaal in hun leven op pelgrimstocht naar Mekka (Soera 22, 

Hadj genoemd). 

Cadeaus geven aan elkaar en gaven aan de armen tijdens feesten 

Gedurende de regering van de Perzische heerser Ahasveros werden de Joden van uit

gespaard. Mordechai legde het jaarlijkse Purim feest vast waarin 'De Joden moesten 

feestvieren, elkaar geschenken sturen en giften geven aan de armen' (Esther 9:22).

Volgens de Koran, moeten de moslims tijdens het grote offerfeest een deel van het 

de armen geven. Zie Soera 22:28 en 36. Daarnaast geven veel moslims cadeaus aan elkaar 

Fitr, de twee belangrijkste Islamitische feesten.

Vrouwen moeten hun man gehoorzamen 

In het boek Esther wordt beschreven hoe de Perzische koning Ahasveros gebood dat alle 

vrouwen hun man moeten gehoorzamen (Esther 1:19-22). Sara gehoorzaamde Abraham en 

1 Petrus 3:6). 

De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God de een boven de 

t bevoorrecht en omdat zij van hun bezittingen uitgegeven hebben. De 

deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig en zij waken over wat verborgen is, omdat God 

erover waakt. Maar zij van wie jullie ongezeglijkheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen 
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In de Islam worden Koranverzen opgeschreven en dan afgewassen in water en opgedronken. 

 

duidelijk te herleiden zijn vanuit de 

verhalen in de Bijbel of de Joodse traditie. Dat wil niet zeggen dat God de dingen die de 

Daniel 6:11 Daniel had de gewoonte om drie keer per dag op vaste tijden te bidden. In de 

Nieuw Testamentische tijd vinden we de volgende gebedstijden. Volgens Handelingen 3:1 

ijke tijd. En Handelingen 10:9 geeft 

De moslims kennen 5 verplichte vaste gebedstijden. Dit vindt zijn parallel in het Orthodox 

De gebedsrichting voor de Joden was naar de tempel in Jeruzalem (1 Koningen 8:38, 42, 44, 

. Later werd de 

144 en allerlei Hadiths) 

De Joden moesten drie pelgrimstochten maken naar de plaats die God aanwees (Exodus 

23:14, Deuteronomium 16:16). Eerst was dat de plaats waar de tabernakel was, later de 

ims moeten minsten eenmaal in hun leven op pelgrimstocht naar Mekka (Soera 22, 

Gedurende de regering van de Perzische heerser Ahasveros werden de Joden van uitroeiing 

De Joden moesten 

feestvieren, elkaar geschenken sturen en giften geven aan de armen' (Esther 9:22). 

Volgens de Koran, moeten de moslims tijdens het grote offerfeest een deel van het vlees aan 

Daarnaast geven veel moslims cadeaus aan elkaar 

Fitr, de twee belangrijkste Islamitische feesten.
16

 

Perzische koning Ahasveros gebood dat alle 

Sara gehoorzaamde Abraham en 

De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God de een boven de 

t bevoorrecht en omdat zij van hun bezittingen uitgegeven hebben. De 

deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig en zij waken over wat verborgen is, omdat God 

erover waakt. Maar zij van wie jullie ongezeglijkheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen 
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in de rustplaatsen en slaat haar. Als zij jullie dan gehoorzamen, dan moeten jullie niet 

proberen haar nog iets aan te doen. God is verheven en groot.'

 

Vrouwen zijn zondiger dan mannen

Allerlei gedeelten in Spreuken spreken van de verleidelijke vrouw (Spreuken 5

kwam tot de conclusie dat er onder duizend vrouwen nog niet één oprechte was

(Prediker 7:28). Het beeld van zondige vrouwen komt ook voor in Zacharias 

Openbaring 17:3-6.  

Dit lijkt de basis te vormen voor de uitspraak van Mohammed d

vrouwen zullen zijn.
18

 

 

Een man mag meerdere vrouwen trouwen

Soera 4:3 luidt: 'En als jullie vrezen ten aanzien van de wezen niet juist te handelen, trouwt 

dan met zoveel vrouwen als jullie goeddunkt, twee, drie of vier. Maar als

niet rechtvaardig te kunnen behandelen, dan met één of met slavinnen waarover jullie 

beschikken. Dat is het meest voor de hand liggend om onrechtvaardigheid te voorkomen.'

Dit is de basis voor de Islamitische leer dat een man tot vier

De achtergrond hiervan lijkt de voorbeelden in de Bijbel van mannen met meerdere 

vrouwen. Zo hadden enkele aartsvaders en 

bijvrouwen, en zelfs burgers.
19

Hij schiep voor Adam slechts één vrouw (Genesis 2:18

zijn vrouw te hechten, niet aan 'zijn vrouwen' (Genesis 2:24). Jezus herhaalde dat Gods wil 

één man en één vrouw was (Mattheüs

met één echtgenote tot leider aangesteld worden (1 

De Islamitische profeet en leider Mohammed had uiteindelijk veel meer dan vier vrouwen, 

naast de bijvrouwen. Hij lijkt daarin geïnspireer

Salomo die zichzelf wel 300 vrouwen en 700 bijvrouwen veroorloofde.

 

Omschrijving van de geslachtsdaad als een man die in zijn akker zaait

Leviticus 18:20 'U mag niet met de vrouw van uw naaste de geslachtsdaad verri

zaaien' (het cursieve deel is de letterlijke vertaling, zoals weergegeven in de voetnoot)

In Hooglied wordt de bruid beschreven als een tuin (Hooglied 4:12,15

gesloten, hetgeen erop wijst dat de bruid nog maagd was. 

Soera 2:223 'Jullie vrouwen zijn een akker voor jullie. Komt dan tot jullie akker hoe jullie 

willen.' 

 

40 dagen rust na een bevalling

In sommige moslimlanden bestaat de gewoonte dat een vrouw na het baren van een baby 

40 dagen in bed moet blijven. Daartoe verblijf

haar moeder of anderen voor haar kunnen zorgen. De oorsprong zou te vinden kunnen zijn 

in Leviticus 12:2-4 waar een vrouw 40 dagen onrein was 'in het bloed van haar reiniging.' Om 

te zorgen dat de vrouw nieman

 

Eerwraak  

In de Bijbel is een duidelijk voorbeeld van eerwraak te vinden in Genesis 34:1

Jakobs dochter Dina verkracht werd door de Heviet Sichem waren Jakobs zonen woedend, 

want hun zus was onteerd. Om de eer te herstellen, bedachten de broers een plan om de 
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tplaatsen en slaat haar. Als zij jullie dan gehoorzamen, dan moeten jullie niet 

proberen haar nog iets aan te doen. God is verheven en groot.' 
17

 

Vrouwen zijn zondiger dan mannen 

Allerlei gedeelten in Spreuken spreken van de verleidelijke vrouw (Spreuken 5

kwam tot de conclusie dat er onder duizend vrouwen nog niet één oprechte was

(Prediker 7:28). Het beeld van zondige vrouwen komt ook voor in Zacharias 

Dit lijkt de basis te vormen voor de uitspraak van Mohammed dat de meerderheid in de hel 

Een man mag meerdere vrouwen trouwen 

Soera 4:3 luidt: 'En als jullie vrezen ten aanzien van de wezen niet juist te handelen, trouwt 

dan met zoveel vrouwen als jullie goeddunkt, twee, drie of vier. Maar als jullie vrezen [haar] 

niet rechtvaardig te kunnen behandelen, dan met één of met slavinnen waarover jullie 

beschikken. Dat is het meest voor de hand liggend om onrechtvaardigheid te voorkomen.'

Dit is de basis voor de Islamitische leer dat een man tot vier vrouwen mag trouwen. 

De achtergrond hiervan lijkt de voorbeelden in de Bijbel van mannen met meerdere 

enkele aartsvaders en veel Israëlitische koningen meerdere vrouwen en 
19

 Dat wil niet zeggen dat God het zo geboden had. Integendeel, 

Hij schiep voor Adam slechts één vrouw (Genesis 2:18-25) en droeg de man op om zich aan 

te hechten, niet aan 'zijn vrouwen' (Genesis 2:24). Jezus herhaalde dat Gods wil 

Mattheüs 19:3-9). In de vroege kerk mochten alleen mannen 

met één echtgenote tot leider aangesteld worden (1 Timothëus 3:2, 12, Titus 1:6).

De Islamitische profeet en leider Mohammed had uiteindelijk veel meer dan vier vrouwen, 

naast de bijvrouwen. Hij lijkt daarin geïnspireerd te zijn door het voorbeeld van koning 

Salomo die zichzelf wel 300 vrouwen en 700 bijvrouwen veroorloofde. 

Omschrijving van de geslachtsdaad als een man die in zijn akker zaait 

Leviticus 18:20 'U mag niet met de vrouw van uw naaste de geslachtsdaad verri

(het cursieve deel is de letterlijke vertaling, zoals weergegeven in de voetnoot)

In Hooglied wordt de bruid beschreven als een tuin (Hooglied 4:12,15-16). De tuin is 

gesloten, hetgeen erop wijst dat de bruid nog maagd was. 
21

 

223 'Jullie vrouwen zijn een akker voor jullie. Komt dan tot jullie akker hoe jullie 

40 dagen rust na een bevalling 

In sommige moslimlanden bestaat de gewoonte dat een vrouw na het baren van een baby 

40 dagen in bed moet blijven. Daartoe verblijft ze die periode in haar ouderlijk huis, zodat 

haar moeder of anderen voor haar kunnen zorgen. De oorsprong zou te vinden kunnen zijn 

4 waar een vrouw 40 dagen onrein was 'in het bloed van haar reiniging.' Om 

te zorgen dat de vrouw niemand verontreinigde, kon ze het beste in afzondering blijven.

In de Bijbel is een duidelijk voorbeeld van eerwraak te vinden in Genesis 34:1

Jakobs dochter Dina verkracht werd door de Heviet Sichem waren Jakobs zonen woedend, 

was onteerd. Om de eer te herstellen, bedachten de broers een plan om de 

06/04/15 

tplaatsen en slaat haar. Als zij jullie dan gehoorzamen, dan moeten jullie niet 

Allerlei gedeelten in Spreuken spreken van de verleidelijke vrouw (Spreuken 5 en 7). Salomo 

kwam tot de conclusie dat er onder duizend vrouwen nog niet één oprechte was 

(Prediker 7:28). Het beeld van zondige vrouwen komt ook voor in Zacharias 5:6-8 en 

at de meerderheid in de hel 

Soera 4:3 luidt: 'En als jullie vrezen ten aanzien van de wezen niet juist te handelen, trouwt 

jullie vrezen [haar] 

niet rechtvaardig te kunnen behandelen, dan met één of met slavinnen waarover jullie 

beschikken. Dat is het meest voor de hand liggend om onrechtvaardigheid te voorkomen.' 

vrouwen mag trouwen.  

De achtergrond hiervan lijkt de voorbeelden in de Bijbel van mannen met meerdere 

veel Israëlitische koningen meerdere vrouwen en 

zo geboden had. Integendeel, 

25) en droeg de man op om zich aan 

te hechten, niet aan 'zijn vrouwen' (Genesis 2:24). Jezus herhaalde dat Gods wil 

de vroege kerk mochten alleen mannen 

3:2, 12, Titus 1:6). 

De Islamitische profeet en leider Mohammed had uiteindelijk veel meer dan vier vrouwen, 

d te zijn door het voorbeeld van koning 

Leviticus 18:20 'U mag niet met de vrouw van uw naaste de geslachtsdaad verrichten om te 

(het cursieve deel is de letterlijke vertaling, zoals weergegeven in de voetnoot)
20

. 

16). De tuin is 

223 'Jullie vrouwen zijn een akker voor jullie. Komt dan tot jullie akker hoe jullie 

In sommige moslimlanden bestaat de gewoonte dat een vrouw na het baren van een baby 

t ze die periode in haar ouderlijk huis, zodat 

haar moeder of anderen voor haar kunnen zorgen. De oorsprong zou te vinden kunnen zijn 

4 waar een vrouw 40 dagen onrein was 'in het bloed van haar reiniging.' Om 

d verontreinigde, kon ze het beste in afzondering blijven. 

In de Bijbel is een duidelijk voorbeeld van eerwraak te vinden in Genesis 34:1-31. Toen 

Jakobs dochter Dina verkracht werd door de Heviet Sichem waren Jakobs zonen woedend, 

was onteerd. Om de eer te herstellen, bedachten de broers een plan om de 
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eer te herstellen en uiteindelijk doodden Simeon en Levi, volle broers van Dina, Sichem en 

een aantal van zijn volksgenoten. Deze eerwraak was niet door God geboden.

 

Islamitische websites, zoals www.answering

eerwraak uit de Bijbel, zoals: een zoon die zijn vader of moeder vervloekt, moet gedood 

worden (Exodus 20:17, Leviticus 20:9). Dit

zozeer om de eer van mensen gaat alswel om de eer van God, die de hemelse Vader is. 

Verder zijn dit gebod en andere uit de wetgeving van Mozes niet meer van toepassing, 

omdat Jezus Christus de wet vervuld hee

 

Ofschoon eerwraak niet geboden wordt in de Koran, wordt het ook niet expliciet verboden. 

Veel moslims beweren dat eerwraak niets met de islam te maken heeft en zelfs verboden 

wordt.
22

 Toch komt eerwraak v

moord steeds op de Islamitische wetgeving. 

 

Een heilig gebouw op aarde als replica van het gebouw in de hemel

Mozes kreeg de opdracht om een tent te maken waarin God tussen de Israëlieten zou 

wonen. God liet hem op de berg Horeb een tabernakel zien zodat hij wist hoe hem te 

bouwen (Exodus 25:40, 26:30, Numeri 8:4, 

(Hebreeën 9:11). 

De schrijver aan de Hebreeën 

heilige binnenging om verzoening te doen voor de zonden van de mensen (

24). De apostel Johannes zag de tempel in de hemel in zijn visioenen (Openbaring 11:19, 

14:17, 15:5 en 16:17). 

Volgens de overleveringen kreeg Mohammed tijd

waar de engelen komen om te bidden.

wordt in Soera 52:4 genoemd.

Volgens een islamitisch woordenboek bevindt het zich in de 7

op aarde. De engelen doen er Hajj zoals de moslims op aarde.

kopie van bait al-ma'moer.
27

  

Moslims hebben geen wetenschappelijke verklaring hoe het kan dat de hemelse 

pal boven de replica in Mekka bevindt, terwijl de aarde om ha

moslim ga je ervan uit dat de Koran het onveranderlijke woord van God is dus accepteer je 

het blindelings. 

 

Het centrum van de wereld 

In Ezechiël wordt Jeruzalem b

het hele volk Israël zeggen: Zo zegt de Oppermachtige HERE: Ik heb Jeruzalem temidden van 

de volken een plaats gegeven. En daar omheen liggen andere landen

is rijk aan vee en andere schatten en de hele wereld draait om hen!'

wijzen Jeruzalem aan als het c

In politieke zin is Israel een van de meest omstreden en belangrijkste gebieden op aarde. Er 

is geen land of stad op aarde dat meer belangstelling geniet in de nieuwsberichten 

wereldwijd. Daarbij gaat Jeruzalem het centrum van een enorm conflict worden, waar alle 

volken op aarde bij betrokken zullen zijn. Dat is voorzegd door 

profeten. Zie bijvoorbeeld Zacharia 14:2 'Die dag zal de HERE alle volken bij elkaar brengen 
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eer te herstellen en uiteindelijk doodden Simeon en Levi, volle broers van Dina, Sichem en 

een aantal van zijn volksgenoten. Deze eerwraak was niet door God geboden.

www.answering-christianity.com, geven andere voorbeelden van 

eerwraak uit de Bijbel, zoals: een zoon die zijn vader of moeder vervloekt, moet gedood 

worden (Exodus 20:17, Leviticus 20:9). Dit zijn echter andere situaties, waarbij het niet 

zozeer om de eer van mensen gaat alswel om de eer van God, die de hemelse Vader is. 

Verder zijn dit gebod en andere uit de wetgeving van Mozes niet meer van toepassing, 

omdat Jezus Christus de wet vervuld heeft, door de vloek van de wet te dragen (Galaten 3).

Ofschoon eerwraak niet geboden wordt in de Koran, wordt het ook niet expliciet verboden. 

Veel moslims beweren dat eerwraak niets met de islam te maken heeft en zelfs verboden 

Toch komt eerwraak vooral voor onder de moslims en rechtvaardigen de daders de 

moord steeds op de Islamitische wetgeving. 
23

 

Een heilig gebouw op aarde als replica van het gebouw in de hemel 

Mozes kreeg de opdracht om een tent te maken waarin God tussen de Israëlieten zou 

en. God liet hem op de berg Horeb een tabernakel zien zodat hij wist hoe hem te 

bouwen (Exodus 25:40, 26:30, Numeri 8:4, Hebreeën 8:5). Deze tabernakel was in de hemel 

 noemt een tempel in de hemel, waar Jezus h

heilige binnenging om verzoening te doen voor de zonden van de mensen (

De apostel Johannes zag de tempel in de hemel in zijn visioenen (Openbaring 11:19, 

Volgens de overleveringen kreeg Mohammed tijdens zijn miradj de hemelse 

waar de engelen komen om te bidden.
24

 Dit gebouw heet in het Arabisch bait al

wordt in Soera 52:4 genoemd.
25

  

Volgens een islamitisch woordenboek bevindt het zich in de 7
e
 hemel, pal boven de Kaaba 

e. De engelen doen er Hajj zoals de moslims op aarde.
 26

 De Kaaba is een exacte 

 

Moslims hebben geen wetenschappelijke verklaring hoe het kan dat de hemelse 

pal boven de replica in Mekka bevindt, terwijl de aarde om haar as en om de zon draait. Als 

moslim ga je ervan uit dat de Koran het onveranderlijke woord van God is dus accepteer je 

beschreven als het centrum van de wereld. 'En dit moet u tegen 

het hele volk Israël zeggen: Zo zegt de Oppermachtige HERE: Ik heb Jeruzalem temidden van 

. En daar omheen liggen andere landen' (5:5)

is rijk aan vee en andere schatten en de hele wereld draait om hen!' )38:12

centrum van de landen, dus in politieke en re

In politieke zin is Israel een van de meest omstreden en belangrijkste gebieden op aarde. Er 

nd of stad op aarde dat meer belangstelling geniet in de nieuwsberichten 

wereldwijd. Daarbij gaat Jeruzalem het centrum van een enorm conflict worden, waar alle 

volken op aarde bij betrokken zullen zijn. Dat is voorzegd door de Oudtestamentische 

Zacharia 14:2 'Die dag zal de HERE alle volken bij elkaar brengen 
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eer te herstellen en uiteindelijk doodden Simeon en Levi, volle broers van Dina, Sichem en 

een aantal van zijn volksgenoten. Deze eerwraak was niet door God geboden. 

, geven andere voorbeelden van 

eerwraak uit de Bijbel, zoals: een zoon die zijn vader of moeder vervloekt, moet gedood 

zijn echter andere situaties, waarbij het niet 

zozeer om de eer van mensen gaat alswel om de eer van God, die de hemelse Vader is. 

Verder zijn dit gebod en andere uit de wetgeving van Mozes niet meer van toepassing, 

ft, door de vloek van de wet te dragen (Galaten 3). 

Ofschoon eerwraak niet geboden wordt in de Koran, wordt het ook niet expliciet verboden. 

Veel moslims beweren dat eerwraak niets met de islam te maken heeft en zelfs verboden 

ooral voor onder de moslims en rechtvaardigen de daders de 

Mozes kreeg de opdracht om een tent te maken waarin God tussen de Israëlieten zou 

en. God liet hem op de berg Horeb een tabernakel zien zodat hij wist hoe hem te 

8:5). Deze tabernakel was in de hemel 

noemt een tempel in de hemel, waar Jezus het heilige der 

heilige binnenging om verzoening te doen voor de zonden van de mensen (Hebreeën 9:12-

De apostel Johannes zag de tempel in de hemel in zijn visioenen (Openbaring 11:19, 

ens zijn miradj de hemelse Kaaba te zien, 

Dit gebouw heet in het Arabisch bait al-ma'moer en 

hemel, pal boven de Kaaba 

De Kaaba is een exacte 

Moslims hebben geen wetenschappelijke verklaring hoe het kan dat de hemelse Kaaba zich 

ar as en om de zon draait. Als 

moslim ga je ervan uit dat de Koran het onveranderlijke woord van God is dus accepteer je 

En dit moet u tegen 

het hele volk Israël zeggen: Zo zegt de Oppermachtige HERE: Ik heb Jeruzalem temidden van 

), en 'Want dit volk 

38:12). Deze passages 

eligieuze zin. 

In politieke zin is Israel een van de meest omstreden en belangrijkste gebieden op aarde. Er 

nd of stad op aarde dat meer belangstelling geniet in de nieuwsberichten 

wereldwijd. Daarbij gaat Jeruzalem het centrum van een enorm conflict worden, waar alle 

de Oudtestamentische 

Zacharia 14:2 'Die dag zal de HERE alle volken bij elkaar brengen 
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om te vechten tegen Jeruzalem' en Zacharia 14:12 'De HERE zal alle volken die tegen 

Jeruzalem vechten, treffen met een vreselijke plaag.'

Ook in economische zin neemt Jeruzalem een bijzondere plaats in. Vele eeuwen heeft het 

een centrale plaats ingenomen op 

Assyrië (Afrika naar Azië) en van Turkije naar Arabië (Europa naar het Arabisch Schiereiland). 

Tot slot is Jeruzalem de plaats waa

aarde. Zacharia 14:4 'Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, ten oosten van 

Jeruzalem' en Handelingen 1:9

 

Moslims beweren dat Mekka, en met name de Kaaba, het centrum van de wereld vo

Velen claimen dat dit niet alleen in geestelijke maar ook in geografische zin waar is. Helaas 

voor hen is dat laatste niet te onderbouwen, want de aarde is rond en het centrum van de 

planeet ligt in het hart ervan. 

 

3. De Koran en de Bijbel in het algem

 

Bij het maken van afspraken zeggen: 'Zo God het wil'

Spreuken 27:1 'Beroem u niet op de dag van morgen, want u weet niet wat een dag kan 

baren.  

Jakobus 4:13-15 'Er zijn mensen onder u die zeggen: "Vandaag of morgen gaan we naar die 

en die stad om zaken te doen. Wij zullen er een jaar blijven en goed winst maken." Hoe weet 

u wat er morgen met u zal gebeuren? Uw leven lijkt op een damp, die er nu is en straks weer 

verdwijnt. U kunt beter zeggen: "

(cursief toegevoegd). 

Soera 18:23 'En zeg niet van iets: "Ik zal dat morgen doen" zonder: "als God wil." 

 

Bismillah ('in de naam van God') zeggen voordat je iets doet

Hoewel niet specifiek in de Koran geboden, wordt 

Allah' te zeggen voor veel acties. 

website http://www.islamictreasure.com

welke halaal (toegestaan volgens de Islamitische Sharia) daad of actie begint.'

Op de website ontdekislam.nu

hoort te zeggen:  

'1. Wanneer jij Bismillah zegt voordat je iets onderneemt dan krijg je de zegeningen van 

Allah, dan volmaakt Hij jou daad (mits het een goede daad is dus slechte daden is het 

verboden om Bismillah te zeggen), Allah zal jou handeling bij het zeggen van Bismillah 

zegenen, insha'Allah. 

2. Wanneer jij geen Bismillah zegt, bijv. bij het eten,of drinken, of 

zal de Satan bij jou aanwezig zijn, mee eten of mee drinken, jij voed de duivel, je geeft hem 

te drinken, je laat hem bij je slapen, je kleed hem etc.'

'Het woord “Bismillah”is een grote, onuitputtelijke kracht en een oneindige, o

zegening.' 
32

  

Deze leer lijkt haar oorsprong te hebben in de instructie van de apostel Paulus aan de 

gelovigen in Kolosse, aan wie hij schreef: '

Here Jezus en dank ook God, de Vader, in Zijn n
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om te vechten tegen Jeruzalem' en Zacharia 14:12 'De HERE zal alle volken die tegen 

Jeruzalem vechten, treffen met een vreselijke plaag.' 

Ook in economische zin neemt Jeruzalem een bijzondere plaats in. Vele eeuwen heeft het 

en op het kruispunt van de handelsroutes van Egypte naar 

Assyrië (Afrika naar Azië) en van Turkije naar Arabië (Europa naar het Arabisch Schiereiland). 

Tot slot is Jeruzalem de plaats waar de Heer Jezus vanuit de hemel zal neerdalen op de 

:4 'Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, ten oosten van 

Handelingen 1:9-12. 

Moslims beweren dat Mekka, en met name de Kaaba, het centrum van de wereld vo

Velen claimen dat dit niet alleen in geestelijke maar ook in geografische zin waar is. Helaas 

voor hen is dat laatste niet te onderbouwen, want de aarde is rond en het centrum van de 

 

de Bijbel in het algemeen 

Bij het maken van afspraken zeggen: 'Zo God het wil' 

Spreuken 27:1 'Beroem u niet op de dag van morgen, want u weet niet wat een dag kan 

Er zijn mensen onder u die zeggen: "Vandaag of morgen gaan we naar die 

en te doen. Wij zullen er een jaar blijven en goed winst maken." Hoe weet 

u wat er morgen met u zal gebeuren? Uw leven lijkt op een damp, die er nu is en straks weer 

verdwijnt. U kunt beter zeggen: "Als de Here het wil, zullen wij leven en dit of dat doen.

'En zeg niet van iets: "Ik zal dat morgen doen" zonder: "als God wil." 

illah ('in de naam van God') zeggen voordat je iets doet 

Hoewel niet specifiek in de Koran geboden, wordt Moslims geleerd om 'in de naam van 

Allah' te zeggen voor veel acties. Verder begint iedere Soera, op een na, met Bismillah.

http://www.islamictreasure.com stelt: 'Bismillah wordt aanbevolen voordat je aan  

olgens de Islamitische Sharia) daad of actie begint.'

ontdekislam.nu worden de volgende twee redenen gegeven waarom je het 

'1. Wanneer jij Bismillah zegt voordat je iets onderneemt dan krijg je de zegeningen van 

n volmaakt Hij jou daad (mits het een goede daad is dus slechte daden is het 

verboden om Bismillah te zeggen), Allah zal jou handeling bij het zeggen van Bismillah 

2. Wanneer jij geen Bismillah zegt, bijv. bij het eten,of drinken, of leren,of werken etc. dan 

zal de Satan bij jou aanwezig zijn, mee eten of mee drinken, jij voed de duivel, je geeft hem 

te drinken, je laat hem bij je slapen, je kleed hem etc.'
31

 

'Het woord “Bismillah”is een grote, onuitputtelijke kracht en een oneindige, o

Deze leer lijkt haar oorsprong te hebben in de instructie van de apostel Paulus aan de 

gelovigen in Kolosse, aan wie hij schreef: 'Wat u ook zegt of doet, doe het 

en dank ook God, de Vader, in Zijn naam..' Kolossenzen 3:17 (cursief toegevoegd).
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om te vechten tegen Jeruzalem' en Zacharia 14:12 'De HERE zal alle volken die tegen 

Ook in economische zin neemt Jeruzalem een bijzondere plaats in. Vele eeuwen heeft het 

de handelsroutes van Egypte naar 

Assyrië (Afrika naar Azië) en van Turkije naar Arabië (Europa naar het Arabisch Schiereiland).  

erdalen op de 

:4 'Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, ten oosten van 

Moslims beweren dat Mekka, en met name de Kaaba, het centrum van de wereld vormt.
28

 

Velen claimen dat dit niet alleen in geestelijke maar ook in geografische zin waar is. Helaas 

voor hen is dat laatste niet te onderbouwen, want de aarde is rond en het centrum van de 

Spreuken 27:1 'Beroem u niet op de dag van morgen, want u weet niet wat een dag kan 

Er zijn mensen onder u die zeggen: "Vandaag of morgen gaan we naar die 

en te doen. Wij zullen er een jaar blijven en goed winst maken." Hoe weet 

u wat er morgen met u zal gebeuren? Uw leven lijkt op een damp, die er nu is en straks weer 

, zullen wij leven en dit of dat doen." 

'En zeg niet van iets: "Ik zal dat morgen doen" zonder: "als God wil." ' 

Moslims geleerd om 'in de naam van 

Verder begint iedere Soera, op een na, met Bismillah. 29
  De 

stelt: 'Bismillah wordt aanbevolen voordat je aan  

olgens de Islamitische Sharia) daad of actie begint.'
30

   

worden de volgende twee redenen gegeven waarom je het 

'1. Wanneer jij Bismillah zegt voordat je iets onderneemt dan krijg je de zegeningen van 

n volmaakt Hij jou daad (mits het een goede daad is dus slechte daden is het 

verboden om Bismillah te zeggen), Allah zal jou handeling bij het zeggen van Bismillah 

leren,of werken etc. dan 

zal de Satan bij jou aanwezig zijn, mee eten of mee drinken, jij voed de duivel, je geeft hem 

'Het woord “Bismillah”is een grote, onuitputtelijke kracht en een oneindige, onophoudelijke 

Deze leer lijkt haar oorsprong te hebben in de instructie van de apostel Paulus aan de 

Wat u ook zegt of doet, doe het in de naam van de 

.' Kolossenzen 3:17 (cursief toegevoegd). 
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Alle vlees dat níet aan God gewijd is, is verboden (haram)

In de vroege kerk waren er gelovigen die gewetensbezwaar hadden bij het eten van vlees, 

dat aan afgoden geofferd was. Paulus schreef daarover in de bri

Korintiërs (Romeinen 14 en 1 Korintiërs 8 en 10). Zie met name 1Kor 10:20, waar staat:

ik wil zeggen, is dat de mensen die zo'n afgod een offer brengen, in feite een offer aan boze 

geesten brengen en niet aan God. En ik wil niet 

hebt.' 

Moslims mogen alleen vlees eten waarover de naam van God is uitgeroepen. Alleen als dit 

bij de slacht gebeurt, is het halaal vlees.

Soera 6:145 'Zeg: "Ik vind in wat mij is geopenbaard niets wat voor een eter 

voedt verboden is, behalve wat vanzelf dood gegaan is of uitgestroomd bloed of 

varkensvlees - dat is een gruwel 

uitgeroepen, maar als iemand ertoe gedwongen wordt, niet uit begeert

dan is jouw Heer vergevend en barmhartig." ' (cursief toegevoegd)

Soera 22:36 ' En de offerkamelen hebben Wij voor jullie tot Gods gewijde symbolen laten 

behoren. Daarin is [allerlei] goeds voor jullie. En vermeldt Gods naam erover als 

gekluisterd klaar staan. En als ze op hun zij gevallen zijn, eet er dan van …'

 

Reis naar de hemel  

2 Korintiërs 12:2-4 'Ik ken namelijk een mens in Christus, veertien jaar is het geleden 

in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lic

dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens 

het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het 

opgenomen in het paradijs en onuitsprekeli

niet is geoorloofd uit te spreken.'

De apostel Paulus beschrijft hier een reis naar de hemel, waarvan de Bijbelcommentaren op 

grond van vers 7 aangeven dat hij zelf degene was die dat meemaakte.

Soera 17:1 'Geprezen zij Hij die Zijn dienaar bij nacht een reis liet maken van de heilige 

moskee naar de verste moskee

van Onze tekenen te tonen. Hij is de horende, de doorziende.'

Volgens deze Soera maakte Mohammed ee

de Aqsa moskee in Jeruzalem, vanwaar hij naar de derde hemel opsteeg. De reis naar de 

hemel wordt de Miradj genoemd.

 

Hoeksteen 

In Psalm 118:22 wordt de steen genoemd die door de bouwers afgekeurd werd maar t

hoeksteen werd. Jezus de Messias citeerde dit vers en paste het op profetische wijze toe op 

zichzelf en de Farizeeërs, die Hem afwezen 

Paulus schrijft later aan de gelovigen in Efeze: '

van de apostelen en profeten. Maar de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus 

Zelf' (Efeze 2:20). 

In de Islam bestaat de zwarte steen

die genoemd wordt in Daniel 2:45

schepping. De afgewezen steen in Psalm 118 wordt uitgelegd als verwijzing naar Ismaël, die 

volgens de Israëlieten afgewezen was door God. De profeet Mohammed is dan de hoeksteen 

die uit de lijn van Ismaël is voortgekomen.

De zwarte steen is als een hoeksteen in de oostelijke buitenhoek van de Kaaba geplaatst.
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Alle vlees dat níet aan God gewijd is, is verboden (haram) 

In de vroege kerk waren er gelovigen die gewetensbezwaar hadden bij het eten van vlees, 

dat aan afgoden geofferd was. Paulus schreef daarover in de brief aan de Romeinen en 

Korintiërs (Romeinen 14 en 1 Korintiërs 8 en 10). Zie met name 1Kor 10:20, waar staat:

ik wil zeggen, is dat de mensen die zo'n afgod een offer brengen, in feite een offer aan boze 

geesten brengen en niet aan God. En ik wil niet dat u iets met de boze geesten te maken 

Moslims mogen alleen vlees eten waarover de naam van God is uitgeroepen. Alleen als dit 

bij de slacht gebeurt, is het halaal vlees. 

Soera 6:145 'Zeg: "Ik vind in wat mij is geopenbaard niets wat voor een eter 

voedt verboden is, behalve wat vanzelf dood gegaan is of uitgestroomd bloed of 

dat is een gruwel - of iets schandelijks waarover iets anders dan Gods naam is 

, maar als iemand ertoe gedwongen wordt, niet uit begeerte om te overtreden, 

dan is jouw Heer vergevend en barmhartig." ' (cursief toegevoegd) 

Soera 22:36 ' En de offerkamelen hebben Wij voor jullie tot Gods gewijde symbolen laten 

behoren. Daarin is [allerlei] goeds voor jullie. En vermeldt Gods naam erover als 

gekluisterd klaar staan. En als ze op hun zij gevallen zijn, eet er dan van …' 

4 'Ik ken namelijk een mens in Christus, veertien jaar is het geleden 

in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, ik weet het niet; God weet het 

dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens 

het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het - dat hij werd 

opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens 

niet is geoorloofd uit te spreken.' 

De apostel Paulus beschrijft hier een reis naar de hemel, waarvan de Bijbelcommentaren op 

grond van vers 7 aangeven dat hij zelf degene was die dat meemaakte.
33

 

ezen zij Hij die Zijn dienaar bij nacht een reis liet maken van de heilige 

moskee naar de verste moskee
34

 waarvan Wij de omgeving gezegend hebben om hem iets 

van Onze tekenen te tonen. Hij is de horende, de doorziende.' 

Volgens deze Soera maakte Mohammed een nachtelijke reis van de moskee in Mekka naar 

de Aqsa moskee in Jeruzalem, vanwaar hij naar de derde hemel opsteeg. De reis naar de 

hemel wordt de Miradj genoemd.
35

 

In Psalm 118:22 wordt de steen genoemd die door de bouwers afgekeurd werd maar t

Jezus de Messias citeerde dit vers en paste het op profetische wijze toe op 

zichzelf en de Farizeeërs, die Hem afwezen (Mattheüs 21:42, Markus 12:10, Lukas 20:17)

Paulus schrijft later aan de gelovigen in Efeze: '
 
U staat zo vast als een huis op de fundering 

van de apostelen en profeten. Maar de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus 

In de Islam bestaat de zwarte steen in de Kaaba, waarvan moslims menen dat dit de steen is 

die genoemd wordt in Daniel 2:45. De steen staat voor het verbond tussen God en de 

schepping. De afgewezen steen in Psalm 118 wordt uitgelegd als verwijzing naar Ismaël, die 

volgens de Israëlieten afgewezen was door God. De profeet Mohammed is dan de hoeksteen 

is voortgekomen.
36

 

De zwarte steen is als een hoeksteen in de oostelijke buitenhoek van de Kaaba geplaatst.
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In de vroege kerk waren er gelovigen die gewetensbezwaar hadden bij het eten van vlees, 

ef aan de Romeinen en 

Korintiërs (Romeinen 14 en 1 Korintiërs 8 en 10). Zie met name 1Kor 10:20, waar staat: 'Wat 

ik wil zeggen, is dat de mensen die zo'n afgod een offer brengen, in feite een offer aan boze 

dat u iets met de boze geesten te maken 

Moslims mogen alleen vlees eten waarover de naam van God is uitgeroepen. Alleen als dit 

Soera 6:145 'Zeg: "Ik vind in wat mij is geopenbaard niets wat voor een eter die zich ermee 

voedt verboden is, behalve wat vanzelf dood gegaan is of uitgestroomd bloed of 

waarover iets anders dan Gods naam is 

e om te overtreden, 

Soera 22:36 ' En de offerkamelen hebben Wij voor jullie tot Gods gewijde symbolen laten 

behoren. Daarin is [allerlei] goeds voor jullie. En vermeldt Gods naam erover als ze 

 

4 'Ik ken namelijk een mens in Christus, veertien jaar is het geleden - of het 

haam, ik weet het niet; God weet het - 

dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens - of het in 

dat hij werd 

jke woorden heeft gehoord, die het een mens 

De apostel Paulus beschrijft hier een reis naar de hemel, waarvan de Bijbelcommentaren op 

 

ezen zij Hij die Zijn dienaar bij nacht een reis liet maken van de heilige 

waarvan Wij de omgeving gezegend hebben om hem iets 

n nachtelijke reis van de moskee in Mekka naar 

de Aqsa moskee in Jeruzalem, vanwaar hij naar de derde hemel opsteeg. De reis naar de 

In Psalm 118:22 wordt de steen genoemd die door de bouwers afgekeurd werd maar tot 

Jezus de Messias citeerde dit vers en paste het op profetische wijze toe op 

Mattheüs 21:42, Markus 12:10, Lukas 20:17) 

huis op de fundering 

van de apostelen en profeten. Maar de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus 

, waarvan moslims menen dat dit de steen is 

. De steen staat voor het verbond tussen God en de 

schepping. De afgewezen steen in Psalm 118 wordt uitgelegd als verwijzing naar Ismaël, die 

volgens de Israëlieten afgewezen was door God. De profeet Mohammed is dan de hoeksteen 

De zwarte steen is als een hoeksteen in de oostelijke buitenhoek van de Kaaba geplaatst.
37 
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4. Algemene theologische 

 

Een aantal belangrijke leerstellingen van het joodse (en christelijke) geloof, bestaan ook in 

de islam. 

• Schepping van de wereld in zes dagen

• Het bestaan van de hemel en de hel en Satan

• Engelen, waaronder Gabriel en Michael, en demonen

• De eenheid van God
38

 

• Adam en Eva de eerste mensen op aarde, in het paradijs geplaatst

• De Dag des Oordeels 

 

Islamitische leerstellingen die meer 

Testament te vinden: 

• Maagdelijke geboorte van Jezus Christus

• Terugkomst van Jezus aan het eind der tijden

• De komst van de Antichrist

 

Ofschoon de precieze details van deze leerstellingen vaak verschillen, kan men concluderen 

dat de moslims veel meer gemeenschappelijk hebben met het joodse (en christelijke) geloof 

dan met welke andere geloofsrichting ook.

 

5. Verhalen en legendes

 

Veel Bijbelse personen worden in de Koran genoemd

tussen haakjes)
40

: 

Adam (Adam), Enoch (Idries), Noa

Ismaël (Isma'iel), Izak (Ishaak), Ja

Mozes (Moesa), Aaron (Haroe

(Djaloet), Salomo (Soelaimaan), Elia 

Zacharia (Zakarijja), Johannes 

 

Bijbelse personen, die niet in de Koran voorkomen maar wel in de Islamitische 

overleveringen, zijn: Eva (Hawa'),

 

Veel Bijbelse verhalen zíjn in de Koran te vinden, 

• Adam die de dieren namen geeft 

• De val van Adam en Eva 

• Kaïn en Abel    

• Jona en de vis    

• Abraham bezocht door engelen

• De geschiedenis van Jozef

• Abraham zonen in oude

• Schepping van de wereld 

• Abraham offert zijn zoon 

• De schepping van de mens

• Noach en de vloed   
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heologische leerstellingen 

Een aantal belangrijke leerstellingen van het joodse (en christelijke) geloof, bestaan ook in 

ping van de wereld in zes dagen 

Het bestaan van de hemel en de hel en Satan 

Engelen, waaronder Gabriel en Michael, en demonen 

 

Adam en Eva de eerste mensen op aarde, in het paradijs geplaatst 

 

gen die meer Nieuwtestamentisch zijn, maar ook in het Oude 

Maagdelijke geboorte van Jezus Christus (Jesaja 7:14) 

Terugkomst van Jezus aan het eind der tijden (Zacharia 14:4) 

De komst van de Antichrist (Zacharia 11:17)
39

 

cieze details van deze leerstellingen vaak verschillen, kan men concluderen 

dat de moslims veel meer gemeenschappelijk hebben met het joodse (en christelijke) geloof 

dan met welke andere geloofsrichting ook. 

Verhalen en legendes 

rsonen worden in de Koran genoemd, zoals (de islamitische namen 

s), Noach (Noeh), Terach (Azar), Abraham (Ibrahi

), Jakob (Ja'koeb), Jozef (Joesoef), Job (Ajjoeb), 

es (Moesa), Aaron (Haroen), Korach (Karoen), Saul (Taloet), David (Daw

an), Elia (Iljaas), Eliza (Al-Jasa), Jona (Joenoes), Ezra (Oe

 (Jahja), Maria (Marjam) en Jezus (Isa). 

in de Koran voorkomen maar wel in de Islamitische 

Eva (Hawa'), Abel (Habiel), Kaïn (Qabiel) en Elizabeth (Al

de Koran te vinden, Een aantal voorbeelden z

die de dieren namen geeft  Soera 2:30-33 

De val van Adam en Eva   Soera 2:35-39, 7:18-23, 20:120

  Soera 5:27-31 

  Soera 10:98 (=Soerat Joenoes), 37:139

ocht door engelen  Soera 11:72, 15:51 

De geschiedenis van Jozef   Soera 12:4-102 (=Soerat Joesoef)

zonen in ouderdom  Soera 14:39 (=Soerat Ibrahiem)

Schepping van de wereld   Soera 28:76, 29:38, 40:25 

Abraham offert zijn zoon   Soera 37:102-111 

De schepping van de mens  Soera 32:6-9, 3:59 

  Soera 71:1-28 (=Soerat Noeh), 
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Een aantal belangrijke leerstellingen van het joodse (en christelijke) geloof, bestaan ook in 

 

maar ook in het Oude 

cieze details van deze leerstellingen vaak verschillen, kan men concluderen 

dat de moslims veel meer gemeenschappelijk hebben met het joodse (en christelijke) geloof 

e islamitische namen staan 

h (Azar), Abraham (Ibrahiem), Lot (Loet), 

b), Farao (Fir'aun), 

t), David (Dawoed), Goliath 

), Ezra (Oezair) en 

in de Koran voorkomen maar wel in de Islamitische 

en Elizabeth (Al-Oesabat). 

zijn:
 41 

23, 20:120-123 

Soera 10:98 (=Soerat Joenoes), 37:139–148 

(=Soerat Joesoef) 

(=Soerat Ibrahiem)  

28 (=Soerat Noeh), 11:25–48 
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Daarbij dient opgemerkt te worden dat

volgorde voorkomen,
42

 veelal 

tegenstrijdig.
45

  

 

1. Hebreeuwse woorden in de Koran

 

In 1833 schreef de Duitse rabbi Abraham Geiger he

beschrijft de islamitische leerstellingen en verhalen in de Koran die uit het Oude Testament 

en van de rabbijnse bronnen komen. Hij geeft een lijst van 14 Hebreeuwse woorden in de 

Koran. Deze geven joodse ideeën

 

1. Tabut (ark) 

2. Torah (Pentateuch) 

3. Jannatu Adn (paradijs, 

4. Jahannam (Gehinnom)

5. Ahbar (teacher) 

6. Darasa (een diepe betekenis vinden door nauwkeurige studie

7. Rabbani (leraar) 

8. Sabt (rustdag) 

9. Sakinat (aanwezigheid van

10. Taghut (fout) 

11. Furqan (bevrijding, redding

12. Ma'un (schuilplaats) 

13. Masani (herhaling) 

14. Malakut (regering; God

 

'Deze 14 woorden, die duidelijk afgeleid zijn van het latere of Rabbijnse Hebreeuws

zien welke belangrijke religieuze 

zíjn.
46

  

De Engelse vertaling van Geigers bo

islam.org/Books/Geiger/Judaism/

 

2. Conclusie 

 

Er zíjn veel overeenkomsten tussen de 

Islamitische leerstellingen en de Bijbelse leer en verhalen

De moslims zien in de Koran de volmaakte openbaring van God die nodig was

joden en de christenen de eerdere openbaringen gewijzigd 

Voor de niet-moslim is de voor de hand liggende conclusie 

namelijk dat Mohammed veel van de joden heeft overgenomen. Hij heeft ook enkele 

geloofsovertuigingen van de christenen overgenomen, zoals de maagdelijke geboorte va

Jezus en enkele van Zijn namen, zoals 'W
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dient opgemerkt te worden dat de verhalen in de Koran niet in chronologische 

veelal minder uitgebreid zijn
43

 en vaak verwarrend

Hebreeuwse woorden in de Koran 

rabbi Abraham Geiger het boek 'Judaism and Islam.' Geiger 

beschrijft de islamitische leerstellingen en verhalen in de Koran die uit het Oude Testament 

en van de rabbijnse bronnen komen. Hij geeft een lijst van 14 Hebreeuwse woorden in de 

ideeën weer die niet bekend waren bij de heidense Arabieren.

s, Hof van Eden) 

Jahannam (Gehinnom) 

een diepe betekenis vinden door nauwkeurige studie) 

aanwezigheid van God) 

bevrijding, redding) 

; Gods heerschappij) 

Deze 14 woorden, die duidelijk afgeleid zijn van het latere of Rabbijnse Hebreeuws

zien welke belangrijke religieuze concepten vanuit het Jodendom in de islam 

Geigers boek kan worden gedownload op http://answering

islam.org/Books/Geiger/Judaism/ 

Er zíjn veel overeenkomsten tussen de Koran en de Tora en duidelijk verbanden tussen de 

Islamitische leerstellingen en de Bijbelse leer en verhalen.  

De moslims zien in de Koran de volmaakte openbaring van God die nodig was

joden en de christenen de eerdere openbaringen gewijzigd zouden hebben. 

moslim is de voor de hand liggende conclusie dezelfde als van Zwemer, 

dat Mohammed veel van de joden heeft overgenomen. Hij heeft ook enkele 

gingen van de christenen overgenomen, zoals de maagdelijke geboorte va

enkele van Zijn namen, zoals 'Woord van God' en 'Geest van God' en 
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niet in chronologische 

verwarrend
44

 of zelfs 

k 'Judaism and Islam.' Geiger 

beschrijft de islamitische leerstellingen en verhalen in de Koran die uit het Oude Testament 

en van de rabbijnse bronnen komen. Hij geeft een lijst van 14 Hebreeuwse woorden in de 

weer die niet bekend waren bij de heidense Arabieren. 

Deze 14 woorden, die duidelijk afgeleid zijn van het latere of Rabbijnse Hebreeuws, laten 

in de islam geïntegreerd 

http://answering-

en duidelijk verbanden tussen de 

De moslims zien in de Koran de volmaakte openbaring van God die nodig was, omdat de 

n.  

dezelfde als van Zwemer, 

dat Mohammed veel van de joden heeft overgenomen. Hij heeft ook enkele 

gingen van de christenen overgenomen, zoals de maagdelijke geboorte van 

'Geest van God' en 'Messias.'  
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Er zijn ook duidelijke verschillen en daarom 

Schirrmacher:  

 

'Om alleen de overeenkomsten te benadrukken zou een oppervl

weerspiegelen. Met name waar het Jezus Christus betreft, worden de belangrijkste 

verschillen tussen de Bijbel en de Koran duidelijk.

 

 

 

 

 

 

Nawoord: 

Zoals het Oude Testament vol godsdienstige instellingen was, zo is de Koran da

Hebreeën 9:9-10 staat: 'Hieruit [de wet van Mozes] kunnen wij een belangrijke les leren. Ook 

al werden al deze gaven en offers gebracht, ze konden het geweten van de mensen toch niet 

zuiveren. Het ging alleen om bepaalde gebruiken: 

drinken, waarom en hoe men zich moest wassen.

zolang Christus nog niet met Gods nieuwe, betere verbond was gekomen.' (cursief 

toegevoegd). De wetten van Mozes, en zoals terug te vinden in de Islam, ge

om de mensen tot Christus te leiden.

In Galaten 3 wordt dit helder uitgelegd. D

was, dat de mensheid zou weten wat zonde is (vers 19). Daarbij stel

niemand in de hemel kan komen door het houden van de wet.

met God in orde te maken door de wet te houden, valt onder de vloek van God. Want er 

staat in de Boeken: "Wie niet precies doet wat e

Omdat niemand in staat is om de wet zijn leven lang volledig te houden

andere weg gegeven tot behoud. 

Abraham, die door zowel de joden als christenen als moslims gezien wordt als de vader van 

de gelovigen, vertrouwde op God en daarom was het goed tussen G

Ieder die net als Abraham op God vertrouwt, zal net zo worden gezegend als hij' (vers9). Dit 

roept de mogelijk de vraag op of Gods wet en Gods beloften met elkaar in tegenspraak zijn. 

Paulus legt uit: 'Nee, natuurlijk niet. Als wij he

konden maken, zou Hij ons niet een andere weg hebben gegeven om uit de greep van de 

zonde vrij te komen. Want volgens de Boeken zitten alle mensen in de macht van de zonde. 

De enige manier om aan de macht van de zon

vertrouwen' (vers 21-22). 

Dit vertrouwen houdt in dat we geloven dat 

heeft gedragen, zoals genoemd in vers 13: 'Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de 

wet over ons bracht, door voor ons die vloek op Zich te nemen. Er staat immers: "Wie aan 

een paal is opgehangen, is vervloekt." ' 
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Er zijn ook duidelijke verschillen en daarom sluiten we af met een citaat van 

Om alleen de overeenkomsten te benadrukken zou een oppervlakkig begrip van de geloven 

weerspiegelen. Met name waar het Jezus Christus betreft, worden de belangrijkste 

verschillen tussen de Bijbel en de Koran duidelijk.'
47

 

Zoals het Oude Testament vol godsdienstige instellingen was, zo is de Koran da

Hieruit [de wet van Mozes] kunnen wij een belangrijke les leren. Ook 

al werden al deze gaven en offers gebracht, ze konden het geweten van de mensen toch niet 

zuiveren. Het ging alleen om bepaalde gebruiken: Wat men wel en niet mocht eten en 

drinken, waarom en hoe men zich moest wassen. De mensen moesten zich eraan houden 

zolang Christus nog niet met Gods nieuwe, betere verbond was gekomen.' (cursief 

De wetten van Mozes, en zoals terug te vinden in de Islam, ge

om de mensen tot Christus te leiden. 

wordt dit helder uitgelegd. De apostel Paulus schreef dat het doel van de wet 

was, dat de mensheid zou weten wat zonde is (vers 19). Daarbij stelde hij duidelijk dat 

omen door het houden van de wet. 'Maar ieder die probeert het 

met God in orde te maken door de wet te houden, valt onder de vloek van God. Want er 

staat in de Boeken: "Wie niet precies doet wat er in de wet staat, is vervloekt

om de wet zijn leven lang volledig te houden, heeft God een 

andere weg gegeven tot behoud.  

Abraham, die door zowel de joden als christenen als moslims gezien wordt als de vader van 

de gelovigen, vertrouwde op God en daarom was het goed tussen God en hem (vers 6). 

Ieder die net als Abraham op God vertrouwt, zal net zo worden gezegend als hij' (vers9). Dit 

roept de mogelijk de vraag op of Gods wet en Gods beloften met elkaar in tegenspraak zijn. 

Paulus legt uit: 'Nee, natuurlijk niet. Als wij het door een wet te houden met God in orde 

konden maken, zou Hij ons niet een andere weg hebben gegeven om uit de greep van de 

zonde vrij te komen. Want volgens de Boeken zitten alle mensen in de macht van de zonde. 

De enige manier om aan de macht van de zonde te ontkomen is: op Jezus Christus te 

houdt in dat we geloven dat Jezus Christus de vloek van de wet voor ons 

, zoals genoemd in vers 13: 'Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de 

ons bracht, door voor ons die vloek op Zich te nemen. Er staat immers: "Wie aan 

een paal is opgehangen, is vervloekt." '  
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af met een citaat van Christina 

akkig begrip van de geloven 

weerspiegelen. Met name waar het Jezus Christus betreft, worden de belangrijkste 

Zoals het Oude Testament vol godsdienstige instellingen was, zo is de Koran dat ook. In 

Hieruit [de wet van Mozes] kunnen wij een belangrijke les leren. Ook 

al werden al deze gaven en offers gebracht, ze konden het geweten van de mensen toch niet 

niet mocht eten en 

De mensen moesten zich eraan houden 

zolang Christus nog niet met Gods nieuwe, betere verbond was gekomen.' (cursief 

De wetten van Mozes, en zoals terug te vinden in de Islam, gebruikt God dus 

het doel van de wet 

hij duidelijk dat 

'Maar ieder die probeert het 

met God in orde te maken door de wet te houden, valt onder de vloek van God. Want er 

r in de wet staat, is vervloekt" ' (vers 10). 

heeft God een 

Abraham, die door zowel de joden als christenen als moslims gezien wordt als de vader van 

od en hem (vers 6). ' 

Ieder die net als Abraham op God vertrouwt, zal net zo worden gezegend als hij' (vers9). Dit 

roept de mogelijk de vraag op of Gods wet en Gods beloften met elkaar in tegenspraak zijn. 

t door een wet te houden met God in orde 

konden maken, zou Hij ons niet een andere weg hebben gegeven om uit de greep van de 

zonde vrij te komen. Want volgens de Boeken zitten alle mensen in de macht van de zonde. 

de te ontkomen is: op Jezus Christus te 

Jezus Christus de vloek van de wet voor ons 

, zoals genoemd in vers 13: 'Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de 

ons bracht, door voor ons die vloek op Zich te nemen. Er staat immers: "Wie aan 
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God gaf dus de wet opdat we zouden weten wat Zijn wil is. God wist dat niemand in staat is 

om de hele wet te houden. Jezus Christus w

van veroordeling door de wet op zich nemen, door aan het houten kruis te sterven. Ieder die 

daarop vertrouwt, net zoals Abraham op God vertrouwde, wordt daardoor een kind van God 

en mag voor eeuwig bij Hem z
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God gaf dus de wet opdat we zouden weten wat Zijn wil is. God wist dat niemand in staat is 

as vanaf zijn geboorte zondeloos en kon de vloek 
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