
Antichrist - de Islamitische Messias

Nederlandstalige  samenvatting van het Engelstalige "Antichrist - Islam's awaited 
Messiah", Joel Richardson, 2006, ISBN 1-4141-0440-5, 276 blz.

In het boek staat veel onderbouwing met citaten uit de  Bijbel, de Koran, de 
Hadithliteratuur en van Islamitische theologen. Die is eigenlijk de  ruggengraat van dit 
boek, maar is in deze samenvatting weggelaten. Wie het Engels machtig is wordt daarom 
aangeraden het oorspronkelijke boek te lezen.
Het hele boek is onder een andere  titel, namelijk "Will Islam Be Our Future?" online te 
lezen in het Engels op: http://www.answering-islam.org/Authors/JR/Future/index.htm

Weblog van de schrijver (Engels): http://www.joelstrumpet.com/

Inleiding

Joel Richardson heeft veel contacten en ook  vriendschappen met moslims. Maar hij heeft 
ook een zeer concrete doodsbedreiging van een moslim gehad, gericht op zijn gezin, die 
uit de VS zelf afkomstig leek te zijn. Daarom is Joel Richardson een pseudoniem.

Deel 1: Inleiding tot de Islamitische eindtijdleer

1. Waarom dit boek? Oog krijgen voor de Islamitische opwekking

Wijdverbreide onwetendheid

Christenen horen nogal eens van Moslims dat ook Moslims de terugkeer van Jezus 
verwachten, en zien dat dan als een welkom punt van overeenstemming. Maar ze 
onderzoeken meestal niet wie die Moslim-Jezus is.

De Islamitische opwekking

Een vijfde deel van de wereldbevolking is nu Moslim. De Islam groeit viermaal zo snel als 
het christendom. Volgens de meeste statistieken zal de Islam vanaf 2025 (over maar 15 
jaar) de grootste godsdienst ter wereld zijn. De meesten van ons zullen dit meemaken.

Na de aanslagen op 11 september 2001 is  de groei van het aantal bekeringen tot de 
Islam ook in Amerika  en Europa sterk toegenomen. In Amerika  is 80% van de 
bekeerlingen tot de Islam opgevoed in een christelijke gemeente. Er zijn 
theologiestudenten, voorgangers en zendelingen bij, en mensen die  zich eerst "Geest-
vervuld christen" noemden. 85% van deze bekeerlingen is zwart en woont in de grote 
steden. In 2020 zullen door deze trend de  grote stedelijke centra in Amerika overwegend 
Islamitisch zijn.

Een nieuwe monotheïstische keuze

In het verleden werd een westerling die tot de conclusie kwam dat er een persoonlijke 
god moest zijn, meestal christen. Maar nu is de Islam er als alternatief. De Islam heeft 
als "voordeel" dat je  niet hoeft te geloven dat er iemand anders nodig was om je zonden 
te dragen en er voor gestraft te worden, iets dat veel mensen niet aanvaardbaar vinden.
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Een waarschuwing voor Engeland

De bekende Engelse Bijbelleraar David Pawson heeft in Engeland gewaarschuwd dat de 
Islam het land over zal nemen. Vele christenen daar geloven hem niet.

De feiten afwegen

Gelukkig zijn er in de moslimwereld ook velen die  zich tot het christendom bekeren. 
Alleen al in Afrika zijn dat er al ongeveer zes miljoen per jaar. Maar ondanks dat is de 
groei van de Islam altijd nog groter. Nu nog hoofdzakelijk door geboorte.

Moslims worstelen nu al eeuwen met de vraag hoe het komt dat Allah heeft toegelaten 
dat het christendom altijd groter bleef dan de  Islam, en waarom het christelijke westen 
de wereld beheerst in plaats van hun Ware Geloof. Maar als het omslagpunt daar is en de 
Islam de grootste religie wordt, zal het zelfvertrouwen van de Moslims sterk toenemen, 
en zal de groei van de Islam waarschijnlijk nog veel harder gaan.

De bekende bijbelsmokkelaar Anne van der Bijl van Open Doors zei al in 1994: "Wat het 
communisme was voor de 20e eeuw, zal de Islam zijn voor de 21e eeuw."

Conclusie

Het is dus erg belangrijk voor Christenen om iets van de Islam te weten. Maar waarom 
zou je iets van de Islamitische eindtijdleer moeten weten?

Satan zal wanneer God het toelaat twee mensen laten komen, het beest en de valse 
profeet, als zijn werktuigen om de wereld te misleiden.

Zullen alle drie de monotheïstische godsdiensten, Jodendom, christendom en Islam, 
samen lijden onder de duivel en zijn twee vertegenwoordigers? Of zal de Islam zich aan 
hen onderwerpen en hun krachtigste  wapen zijn? Ik die dit boek schreef en al die  dingen 
jaren heb bestudeerd, geloof dit laatste.

2. De Heilige Teksten van de Islam

De Koran

De koran werd gegeven door Mohammed na visioenen die  hij had, en wordt geacht 
letterlijk  door Allah te zijn geïnspireerd. "Koran" betekent zoiets als "voorlezing". Maar 
daarnaast is de Soenna even belangrijk.

De Soenna

"Soenna" betekent zoiets als  "het welbetreden pad". Het is  het geheel van wat 
Mohammed zei, deed, gebood en verbood. Volgens de Koran moeten moslims 
Mohammed zo  veel mogelijk  navolgen. Zonder de Soenna kan de  Koran niet worden 
begrepen. Koran en Soenna samen zijn geïnspireerd en gezaghebbend.

Bronnen van de Soenna

Er zijn drie bronnen voor de Soenna:
1. Hadith literatuur. Dat zijn uitspraken van Mohammed.



2. Sirat literatuur. Biografieën van de profeet Mohammed, oude en moderne.
3. Tafsir: Geschiedenissen van de Islam.

Hadith literatuur

Voor de huidige studie  is de Hadith het belangrijkst, om  dat daar het meeste in staat 
over de Islamitische  eindtijdverwachting. Deze uitspraken en daden van Mohammed 
werden na zijn dood eerst mondeling overgeleverd en later opgeschreven.

De Isnad en de Matn

Elke Hadith bestaat uit twee delen:
1. Isnad: de lijst van namen van mannen die het overgeleverd hebben tot het werd 
opgeschreven
2. Matn: de uitspraak of daad van Mohammed.

3. Islamitische eindtijdleer

Islamitische eindtijdstudies zijn verdeeld in Kleine Tekenen en Grote  Tekenen. In dit boek 
gaan we alleen in op de Grote Tekenen.

De Grote Tekenen

1. De komst van de Moslim verlosser: Al-Mahdi
2. De terugkeer van de Moslim Jezus: Isa Al-Maseeh
3. De komst van de Moslim antichrist: Ad-Dajjal, die de vijand van Al Mahdi en Isa Al-
Maseeh zal zijn

Belang van de laatste dagen in de Islam

Volgens de Koran moet een Moslim vijf dingen geloven om een Moslim te zijn.
In volgorde:

1. Geloof in Allah
2. Geloof in de Laatste Dag
3. Geloof in engelen
4. Geloof in de schrift
5. Geloof in de profeten

In de Islam is het geloof in eindtijdprofetieën veel wijder verbreid en veel belangrijker 
dan het in het christendom is geworden.

4. De Mahdi: De verwachte Messias van de Islam

De Messias van de Islam

De Mahdi is de  voornaamste Messiaanse figuur van de  Islam. Al-Mahdi = "Hij die geleid 
wordt". Hij wordt ook genoemd "de heer van de  eeuw" of "de langverwachte". De meeste 
moslims wereldwijd verwachten hem, zowel onder de  Soennieten als onder de Sjiieten. 



De opkomst van de Mahdi is voor de Moslims even belangrijk als  de  terugkomst van 
Jezus voor christenen. De Mahdi is de Messias van de Islam.

Een man uit de familie van Mohammed

De Mahdi zal een nakomeling zijn van Mohammed en zijn vrouw Fatima, en dezelfde 
naam dragen, Mohammed bin Abdullah. Hij zal verschijnen na een periode van grote 
onrust en lijden op aarde.

Een universele leider voor alle Moslims

Hij zal een zeer toegewijde Moslim zijn. Hij zal het kalifaat opnieuw oprichten, het 
Islamitische rijk dat door Mohammed is gesticht. Hij zal Kalief zijn, dat is de onderkoning 
van Allah op aarde, en Imam, dat is leider. Elke Moslim moet hem steunen.

De heerser van de wereld

Hij zal een weergaloze geestelijke, politieke en militaire wereldleider zijn. De Mahdi en 
Kalief zal de  moslims aanvoeren in een reeks heilige oorlogen en de hele  wereld 
veroveren. Hij zal alle staten en alle religies overwinnen. Hij zal zorgen dat de  Islam de 
enige religie is  die  op aarde  wordt uitgeoefend. Hij zal rechtvaardigheid en gerechtigheid 
op aarde vestigen en tirannie en onderdrukking uitroeien.

Het leger van zwarte vlaggen

Net zoals Mohammed vanuit Medina Mekka heeft veroverd met een leger met zwarte 
vlaggen, zo zal er een leger met zwarte vlaggen uit Khorasan komen, een Iraanse 
provincie, vlak voor de Mahdi komt.

De verovering van Israel

De Mahdi zal zich bij dit leger met zwarte vlaggen aansluiten en met dit leger naar Israel 
trekken en het heroveren voor de  Islam. De Joden zullen afgeslacht worden en er zullen 
er maar weinig over blijven. Jeruzalem zal de hoofdstad worden van waaruit de Mahdi de 
wereld regeert.

Mohammed zei volgens een Hadith: Het laatste uur zal niet komen tenzij de Moslims de 
Joden zullen bevechten en doden tot ze zichzelf verbergen achter een steen of een boom, 
en een steen of een boom zal zeggen: "Moslim, of dienaar van Allah, er is een Jood 
achter mij, kom en dood hem!"

De wonderdoener die door iedereen geliefd zal zijn

De Mahdi zal bovennatuurlijke macht hebben om  de wind, de regen en de oogst te 
beheersen. Onder zijn regering zal de wereld in welvaart leven. Hij zal enorme 
hoeveelheden geld en goed hebben en die  als beloningen uitdelen. Iedereen op aarde  zal 
hem liefhebben.

De tijd van zijn regering



Er is een Hadith die  zegt dat dit zal gebeuren wanneer de Islam een vrede  van zeven jaar 
zal hebben gesloten door tussenkomst van een Jood die van Aaron afstamt, uit de 
priesterfamilies dus. Volgens de  meeste tradities zal de Mahdi zeven jaar regeren en dan 
sterven. Volgens sommige tradities acht of negen jaar.

Al-Mahdi, de ruiter op een wit paard

Moslims geloven dat de Bijbel door Joden en Christenen is gecorrumpeerd, maar ook dat 
sommige stukken nog kloppen. Zo geloven ze dat de ruiter op het witte  paard in 
Openbaringen, bij het eerste zegel, op de Mahdi slaat. Daarom liet Saddam Hoessein zich 
meestal afbeelden op een wit paard.

Al-Mahdi de wonderbaarlijke archeoloog

Volgens een interessante traditie zal de Mahdi de Ark van het verbond vinden in het meer 
van Galilea, en deze naar Jeruzalem brengen. Ook zal hij onontdekte Bijbelhandschriften 
vinden die zullen bevestigen dat de Bijbel verminkt is en dat de Islamitische visie juist is.
Waarschijnlijk zullen heel wat Joden en Christenen hierdoor de Mahdi gaan volgen.

5. Vergelijking van de Bijbelse Antichrist en de Mahdi

De antichrist

De antichrist wordt in de Bijbel maar eenmaal bij die naam genoemd, in 1 Joh. 2:18. 
Andere  namen voor hem zijn het beest, de  verwoester, de  man van zonde, de kleine 
hoorn, de Assyriër, de onderdrukker, de koning van Babylon.

Een machtige politieke en militaire wereldleider

Uit de Bijbel, vooral Daniel en Openbaringen, leren we dat de Antichrist het machtigste 
wereldrijk  aller tijden zal leiden. Het zal eerst tien leiders hebben, over tien staten, die 
dan al hun macht aan een elfde geven. Die  zal elke oorlog winnen, en zijn rijk zal de 
aarde  verslinden, vermorzelen en vertrappen zoals geen rijk ooit eerder gedaan heeft. De 
leider zal gedurende drie  en een half jaar van God de macht krijgen om de Heiligen te 
verslaan, te vervolgen en te doden.

De Mahdi als wereldleider

Dit klopt goed met de Mahdi, die de wereld zal veroveren voor de Islam, alle andere 
godsdiensten zal overwinnen en de hele wereld zal leiden als de laatste Kalief.

De antichrist als geestelijke leider

De antichrist zal een godsdienst leiden die zich over de hele  wereld uitstrekt. Hij zal 
aanbeden worden en ook aanbidding van zijn meester, de satan, stimuleren. Hij zal 
geassisteerd worden door een valse  profeet die wonderen doet opdat de  mensen de 
antichrist en de satan zullen aanbidden.

De Mahdi als een geestelijke wereldleider



De Mahdi zal de Islam verbreiden als de enige toegestane religie. 

De campagne van de antichrist tegen Joden en Christenen

Volgens Daniel en Openbaringen zullen de satan en de antichrist het gemunt hebben op 
de Heiligen, zowel Joden als Christenen. God zal hen drie en een half jaar lang in hun 
macht geven en velen zullen sterven.

De campagne van de Mahdi tegen Joden en Christenen

De Islam heeft het veel over de speciale roeping van de Mahdi om Christenen en Joden 
tot de Islam te bekeren, maar heeft het heel weinig over bekeringen uit andere geloven. 
Iedere Christen en Jood die dit niet aanvaardt zal worden gedood.

Mohammed zei volgens een Hadith: Het laatste uur zal niet komen tenzij de Moslims de 
Joden zullen bevechten en doden tot ze zichzelf verbergen achter een steen of een boom, 
en een steen of een boom zal zeggen: "Moslim, of dienaar van Allah, er is een Jood 
achter mij, kom en dood hem!" Alleen de boksdoorn boom zal het niet zeggen, want dat 
is de boom van de Joden.

Moslims verwachten dat de grootste slachting van Joden in Israel zal plaatsvinden.

Een militaire aanval tegen Israel, en de tempelberg als troon

De Bijbel leert dat de  antichrist met zijn coalitie  van volken Israel zal aanvallen, 
Jeruzalem zal veroveren, zijn troon in Gods tempel zal zetten, en zich tot God zal 
uitroepen. Daniel verwees er al naar, en Jezus noemt dit "de gruwel der verwoesting". Er 
zal dan een vreselijke vervolging tegen de Joden losbarsten.

De Mahdi's aanval op Jeruzalem en de oprichting van het Kalifaat in Jeruzalem

De Mahdi met zijn leger met zwarte vlaggen uit Khorasan zal De Dom van de Rots op de 
tempelberg in Jeruzalem bereiken en daar zijn vlaggen plaatsen. Jeruzalem zal het 
centrum worden van het Kalifaat, geleid door Imam Al-Mahdi. Hij zal de Joden die zich 
niet tot de Islam willen bekeren uitroeien.

Het zevenjarig verdrag tussen de Antichrist en Israel

De antichrist zal volgens de Bijbel een verdrag met velen sluiten voor een periode van 
"zeven". Halverwege deze periode zal hij de gruwel der verwoesting oprichten. Ook  Israel 
zal een van de "velen" zijn, en zal zich veilig voelen. Maar Jesaja noemt het een "verbond 
met de dood".

Het zevenjarig verdrag van de Mahdi

De Islam zal een vrede van zeven jaar sluiten met "de Romeinen". Ook nu worden 
christenen en westerlingen door Moslims nog wel Romeinen genoemd. (In Mohammeds 
tijd was het Romeinse rijk synoniem met het Christelijke Byzantijnse rijk.) Dit zal 
gebeuren door tussenkomst van een Jood die van Aaron afstamt, uit de priesterfamilies 
dus. Alleen zij mochten de tempel betreden. Dit kan kloppen met de speculatie dat het 
verdrag met de Mahdi de herbouw van de tempel zal omvatten.



Tijden en wet veranderen

Volgens Daniel zal de Antichrist "tijden en wet veranderen". 

Sharia en Moslimkalender

De Mahdi zal de wet veranderen - hij zal de Sharia invoeren over de hele aarde. Er zijn in 
de Islamitische eindtijdleer geen voorzeggingen dat hij ook "tijden" zal veranderen, maar 
toch is het logisch dat hij dat wel zal doen. Het is namelijk ook een Islamitisch gebod om 
de Islamitische kalender te gebruiken, die gebaseerd is op de carrière van Mohammed. 
Die kalender is in alles anders dan de onze: ander begin van de jaartelling, ander begin 
van de maanden, ander begin van de week.

De ruiter op een wit paard

In openbaringen worden de zeven zegels  beschreven; het eerste zegel is  een wit paard 
met een ruiter, die een boog draagt. Hij krijgt een zegekrans en trekt op als een 
overwinnaar, de overwinning tegemoet. De Islam leert dat deze Bijbeltekst over de Mahdi 
gaat, net zoals wij meestal aannemen dat het hier om de antichrist gaat. Hij wordt 
gevolgd door het verdwijnen van vrede, hongersnood, ziekten, dood, vervolging en dood 
van de heiligen, een grote aardbeving en uiteindelijk Gods toorn. Dat de  Islam het niet 
over de  context heeft, is er een voorbeeld van hoe willekeurig een Bijbeltekst uit zijn 
verband kan worden gerukt.

6. De Moslim-Jezus

Na de opkomst van de  Mahdi is het tweede grote Islamitische teken van de eindtijd de 
terugkeer van Jezus. Maar wat Moslims over hem en zijn terugkomst geloven is zeer 
verschillend van wat christenen daarover geloven.
Moslims verwerpen dat Jezus de zoon van God is, of dat hij God is die in het vlees 
gekomen is. Ook verwerpen ze dat Jezus aan gekruisigd is en dat hij gestorven is. Hij zou 
levend in de hemel zijn opgenomen. Moslims verwerpen dat Jezus verlosser of redder is. 
Voor hen is Jezus een profeet die  op aarde zal terugkomen om zijn taak  te  voltooien en 
die dan gewoon zal sterven, net als Mohammed, de Mahdi en elk ander mens.
Moslims verwachten dat Jezus, die  ze Isa noemen, zal terugkomen als een radicale 
Moslim. 

De terugkeer van de Moslim-Jezus

Hij wordt verwacht net ten Oosten van Damascus, gedragen door twee engelen, en zal 
worden neergezet op een minaret bij een moskee. 

De ondergeschikte van de Mahdi

Jezus zal neerdalen op het moment dat de Mahdi en zijn leger aankomen, de Mahdi zal 
hem vragen het gebed te leiden maar Jezus zal dit weigeren; hij zal de Mahdi als zijn 
meester en als leider van alle Moslims erkennen en uit onderdanigheid achter de Mahdi 
bidden, als een ondergeschikte.
Jezus de gelovige Moslim



Jezus zal een gelovige Moslim  blijken te zijn en zal de  voor Moslims verplichte rituele 
pelgrimstocht naar Mekka ondernemen. Mohammed zal een teken doen en Jezus vanuit 
zijn graf erkennen.

Jezus zal de Islamitische wet invoeren

Hoewel de Mahdi zowel Kalief (viceregent) als Imam (leider) zal zijn, en boven Jezus zal 
staan, zal Jezus wel een leider onder hem zijn. Jezus' eerste doel zal zijn het invoeren 
van de Sharia, de Islamitische wet, overal in de wereld.

Jezus: de grootste Moslimevangelist

Volgens de Islam zullen veel Joden en Christenen zich tot de Islam bekeren. Jezus zal 
getuigen tegen iedereen die  beweerde dat hij de zoon van God was, en verklaren dat hij 
alleen een profeet was.

Jezus zal het christendom afschaffen

Volgens de  Islamitische traditie zal Jezus niet alleen veel christenen bekeren tot de 
Islam, maar zal hij het christendom volledig afschaffen. Jezus zal alle kruisen breken, alle 
varkens doden en de Jizyah belasting afschaffen. Dat laatste wil zeggen dat dan alleen 
nog de  keuze Islam of de dood bestaat. Nu is het nog zo dat Joden en Christenen zich 
niet per sé tot de Islam hoeven te bekeren, mits ze  zich onderwerpen aan de Islamitische 
wet en bestuur, en ze aanvaarden tweederangs burgers te  worden. Jezus zal deze 
tussenoptie afschaffen.

Jezus de Jodenslachter

Naast het wereldwijd afschaffen van het christendom zal Jezus ook de  Dajjal doden, dat 
is de Moslimversie van de Antichrist. Maar ook zal hij alle  volgelingen van de Dajjal 
doden in een grote veldslag in de vallei van Ifiq. Dat zullen hoofdzakelijk Joden en 
vrouwen zijn.

Jezus: een goede moslim huisvader

Nadat Jezus zo al zijn taken op aarde vervuld heeft, zal hij nog veertig jaar op aarde 
leven. Hij zal trouwen, kinderen krijgen en dan sterven, en naast Mohammed begraven 
worden.

Alles bij elkaar is deze Jezus dus een totaal andere dan de Bijbelse Jezus.

7. Vergelijking van de Valse Profeet en de Moslim-Jezus

Niet alleen de antichrist en de Mahdi lijken op elkaar. Dat zou nog toeval kunnen zijn. 
Maar ook lijkt Isa, de Moslim-Jezus, veel op de valse profeet.

Het onheilige partnerschap van de antichrist en de valse profeet



Johannes noemt de partner van het beest met de tien hoorns, de antichrist, eerst ook 
een beest, met twee hoorns. Met macht en autoriteit dus, maar minder dan het eerste 
beest. Later noemt Johannes hem de valse  profeet. Deze doet wonderen, waaronder zelfs 
het laten neerdalen van vuur uit de hemel. Het doel hiervan is niet dat de mensen de 
valse profeet zelf zullen aanbidden, maar de antichrist.

Het onheilige partnerschap van de Mahdi en de Moslim-Jezus

Ook in de Islam is het een team van twee dat de wereld komt redden, de Mahdi en de 
Moslim-Jezus. De Mahdi is Allah's onderkoning op aarde, de Moslim-Jezus steunt hem. De 
Bijbelse Jezus echter doet de wil van zijn Vader en redt zijn volgelingen. De Moslim-Jezus 
slacht de volgelingen van de Bijbelse Jezus af.

De valse profeet als de toeverlaat van de Antichrist

De tekenen en wonderen van de  valse  profeet zullen velen misleiden. Velen zullen de 
antichrist gaan volgen. Maar niet iedereen. Voor hen gaat de valse profeet een stap 
verder: iedereen die het beeld van de antichrist niet aanbidt zal worden gedood. Ook zal 
de valse profeet iedereen de naam of het nummer van de naam van de antichrist geven, 
en wie het weigert kan niets meer kopen of verkopen.
De valse  profeet is de aanvoerder van de wereldwijde aanbiddingsbeweging voor de 
antichrist. Hij is een wonderdoende evangelist, bezeten door satan, die  iedereen wil 
doden die hem niet gelooft.

De Moslim-Jezus als de toeverlaat van de Mahdi

De Moslim-Jezus zal verklaren dat hij op aarde nooit heeft beweerd dat hij de zoon van 
God was, en volgens de islam zullen vele christenen hem hierin geloven en zich tot de 
Islam bekeren. Hij zal de grootse evangelist voor de Islam en voor de Mahdi zijn. Hij 
voert wereldwijd de Islamitische wet in.

De valse profeet als beul

Het doel van het oprichten van het beeld van de antichrist is: Wie weigert het beeld te 
aanbidden, en wie weigert het naamteken te dragen, zal worden gedood. Dit zal door 
onthoofding gebeuren. De valse profeet zal zo de grootste  beul uit de wereldgeschiedenis 
worden.

De Moslim-Jezus als beul

De Moslim-Jezus zal de Islamitische wet toepassen en de Yizha-belasting afschaffen. Dit 
zal heel wat executies opleveren. Ook zal hij de volgelingen van de Dajjal, de Joden, 
verslaan en uitroeien.

Een draak in schaapskleren

In Matt 7:15 beschrijft Jezus valse profeten als wolven in schaapskleren. "De" valse 
profeet zal de ergste  zijn, een draak in schaapskleren. Van buiten mild, vredelievend en 
vriendelijk, van binnen bedrieglijk en moordzuchtig. Zijn "twee horens als die  van het 
lam" kunnen er op slaan dat hij beweert het lam Jezus zelf te zijn. Jezus voorzei al dat er 
velen zouden komen die zouden beweren hem te zijn. Het lijkt erop dat dit satans plan 
met de Moslim-Jezus is.



Conclusie

Moslims gebruiken nu al Jezus als een lokaas om Christenen naar binnen te lokken. Ze 
praten soms over hun grote liefde  voor hem, maar vertellen minder over wat ze zelf van 
Jezus verwachten als hij terugkomt. Vergeleken met deze Isa  zal Osama Bin Laden een 
amateurtje  blijken te zijn. Hij zal iedereen executeren die geen Moslim wil worden. Als er 
iemand het waard is om een beest genoemd te worden is het deze man. Hij zal weten 
dat hij liegt wanneer hij beweert Jezus Christus te zijn, die tweeduizend jaar in de hemel 
heeft gewacht om zijn taak op aarde te mogen komen voltooien.

8. De Dajjal: de antichrist van de Islam

Het derde grote eindtijdteken van de Islam  en het derde  karakter dat de Islamitische 
eindtijdleer domineert is Al-Maseeh Ad-Dajjal, de Messias Bedrieger. Er zijn veel Hadith 
over hem.

De grote bedrieger

Mohammed waarschuwde dat de Dajjal wonderen zal doen en tijdelijk  de hele aarde  in 
zijn macht zal hebben. Hij zal zieken genezen door handoplegging zoals Jezus deed en 
zal zeggen dat hij de Messias is.

Hij heeft een oog

Volgens de Hadith is  de  Dajjal blind aan een oog, maar ze  spreken elkaar tegen of dit het 
linker of rechter oog is.

Ongelovige

De Dajjal zal het woord "ongelovige" (kaafir, kfr) op zijn voorhoofd hebben, maar alleen 
ware Moslims zullen dit kunnen zien, zelfs analfabeten.

Een valse wonderdoener

De Dajjal zal zeggen dat hij menen uit de dood kan opwekken, en dat hij mensen kan 
laten zien en spreken die  in de hemel of in de hel zijn. Maar dit zullen dan duivels zijn die 
doen alsof ze uit de dood opgewekte mensen zijn.

De Dajjal zal zeggen Jezus Christus te zijn en dat hij Goddelijk is

Hoewel het niet direct in de Hadith staat, wordt door Moslimgeleerden wel uit alle 
kenmerken geconcludeerd dat de  Dajjal zal claimen God te zijn en dat hij Jezus Christus 
is.

De Dajjal en zijn magische muildier

De Dajjal zal een groot en magisch muildier berijden, dat hem snel over de hele  wereld 
zal voeren. Doet wat denken aan Jezus die op een muildier Jeruzalem binnen reed.



Vluchtsteden

Er zullen maar drie  steden zijn waar de Dajjal niet binnen zal kunnen komen: Mekka, 
Medina en Damascus, omdat engelen die steden zullen bewaken. Verder zal de  Dajjal 
overal ter wereld proberen mensen te misleiden.

Een beschermende Soera

Moslims geloven dat als ze een bepaalde tekst uit de Koran uit het hoofd leren, dat dit 
hen zal beschermen tegen de Dajjal. 

Hij zal Joods zijn en worden gevolgd door Joden en vrouwen

De Dajjal zal zeggen de Messias van de Joden te zijn, de vervulling van hun hoop, en hun 
koning. Veel Joden en vrouwen zullen hem volgen.

Gedood door de Moslim-Jezus

De Dajjal en zijn volgelingen zullen worden gedood door de Moslim-Jezus.

9. Vergelijking van de Bijbelse Jezus en de Dajjal

De derde verbazingwekkende parallel tussen de Bijbelse en de Islamitische eindtijdleer is 
de persoon van de Dajjal, de Islamitische antichrist en Jezus Christus. Ik geloof niet dat 
er een eenogige bedrieger op een enorme muilezel over de wereld zal vliegen, maar er 
zijn cruciale overeenkomsten.

De terugkeer van Jezus Christus

De echte Jezus zal komen als een goddelijke verdediger van Israel en haar geestelijke 
kinderen, de Christenen. Hij zal komen terwijl er al een andere  religieuze wereldleider is 
die beweert Jezus te zijn, namelijk  Isa, de valse profeet. Moslims zullen dan de echte 
Jezus voor de Dajjal aanzien, en hem de antichrist en grote bedrieger noemen. Het feit 
dat de overlevende Joden de echte Jezus zullen aanvaarden en volgen, is een bewijs voor 
de Moslims dat hij de Dajjal is.

De Islamitische tradities

Zo zal satan de  Moslims voorbereiden op de komst van de echte Jezus, en hen inspireren 
om Jezus aan te  vallen als hij komt. Ze  geloven dat hun Moslim-Jezus hen de 
overwinning zal schenken tegen de Dajjal en zijn volgelingen, en dat ze de  Dajjal en de 
Joden zullen afslachten. Zowel de Moslims als de christenen verwachten deze slag bij 
Armageddon. 

10. Het herleefde Islamitische Rijk van de Antichrist

Wat zegt de Bijbel over het rijk van de antichrist?



Alle naties die in de Bijbel genoemd worden als delen van het rijk van de antichrist zijn 
nu Islamitisch, en zijn dat al eeuwen. Er zijn wel individuele Moslims die  Christen 
worden, maar beslist niet hele naties. Die  worden juist steeds fanatieker Islamitisch. De 
Islam is niet bezig uit te doven, maar wordt steeds krachtiger.

Ezechiëls identificatie

In Ezechiël 38 valt Gog Israel aan, dat uit vele volken terug gekomen is en hersteld is 
van oorlog. God leidt de volken: Magog, Mesek, Tubal, Perzië, Kus, Put, Gomer en beth 
Togarmah.

Is Gog de Antichrist?

Er zijn veel interpretaties over wie Gog is. De meesten gaan er niet van uit dat hij de 
Antichrist is. Ik wel.

Gij zult geen andere Gog hebben

Gog met Magog valt ook Israel aan in Openbaringen 20, aan het eind van Jezus' 
duizendjarige regering vanuit Jeruzalem. De Gog uit openbaringen wordt door Satan zelf 
geleid - net als de antichrist. Beide zijn satans werktuigen om Jeruzalem aan te  vallen. 
Geldt ook voor Gog en Magog uit Ezechiël.
Ezechiël 38:17 zegt dat God het al eerder bij monde van profeten over Gog gehad heeft. 
Gog wordt niet eerder bij die naam genoemd, maar als hij de antichrist is, dan is hij wel 
genoemd, in Micha en Jesaja, als de Assyriër en de verwoester.

Rosh?

In sommige vertalingen wordt Gog de grootvorst of hoofdvorst van Mesek en Tubal 
genoemd; in andere de vorst van Ros, Mesek en Tubal. "Rosh" betekent groot of hoofd. 
Men leest daar vaak  Rusland in, maar die naam is pas anderhalf duizend jaar later door 
de Vikingen bedacht. 
Grote aandacht voor de Sovjet-Unie gaf aanleiding tot deze  speculatie, die taalkundig 
niet klopt.

Satans coalitie van bereidwilligen

Zeven van de naties die God volgen zijn nakomelingen van Noach en zijn zonen. In het 
algemeen zijn het volken waarvan de locatie te traceren is.

Mesek en Tubal

Deze worden nogal eens gelijkgesteld met Moskou en Tobolsk, maar ook  die  plaatsen en 
hun namen kwamen pas anderhalf duizend jaar na Ezechiël.
Volgens Ezechiël 27:13 waren Mesek en Tubal handelspartners van Tyrus, in Libanon. Dat 
Tyrus toen handeldreef met woeste nomaden in de zeer verre wouden van waar later 
Moskou en Tobolsk zouden ontstaan in niet zinnig. Wel woonden toen ten zuiden van de 
Kaukasus de Moschi en de  Tubalu volken, in gebieden die nu meest tot Turkije behoren. 
Turkije is formeel nog een seculiere  staat, maar ontwikkelt zich de laatste jaren snel tot 
een Islamitische staat.



Magog

Magog kan Turkestan betekenen, dat zijn de landen waar de  Turken oorspronkelijk 
vandaan komen, de  "stan" landen, en/of het gebied ten zuiden van de Kaukasus. Magog 
is het hoofd van Mesek en Tubal en kan daar dus niet al te ver vandaan liggen. Vrijwel al 
die gebieden zijn Islamitisch.

Perzië

Perzië is het tegenwoordige Iran. Het is een modern land met een Islamitische bevolking 
en een streng Islamitische regering.

Kus

Kus was een grensland van Egypte, en heeft veel rivieren (Jes. 18:1). Het is het huidige 
Soedan, waarin vijf rivieren zich bij de Nijl voegen. Het Noorden hiervan is  een militante 
Islamitische staat die christenen zwaar vervolgt en terroristen steunt, en een grote vijand 
van Israel is.

Put

Ligt westelijk van Egypte. Dit is Libië, volgens de Septuaginta Libue. Is Islamitisch en al 
lang een grote vijand van Israel.

Gomer

Gomer slaat op het volk van de Gimirru oftewel de Kimmeriërs. Leefden in Ezechiëls tijd 
in Noord Klein Azië, nu in Noord Turkije, in Cappadocië.

Togarma

Wordt door de Assyriërs Tilgarimmu genoemd, in Anatolië, dat is nu zuidoost Turkije.

De acht naties samen

Vijf van de acht Gog-naties liggen in het huidige Turkije, en aangrenzende gebieden ten 
zuiden van de Kaukasus en in Centraal Azië. Samen met Libië, Soedan en Iran een wijde 
cirkel om  Israel heen. Dat wordt dus geen Russische invasie van Israel, maar een 
Islamitische invasie  onder leiding van Turkije of een land in dat gebied of vlak ten oosten 
ervan.

Wat is het zevende en achtste rijk?

In openbaringen rijdt de grote hoer op het beest met de  zeven koppen en de tien hoorns, 
het rijk  van de antichrist. De zeven koppen zijn zeven koningen, waarvan er vijf gevallen 
zijn, een is, en een moet nog komen. Het beest zelf, dat eens was maar nu niet, is  een 
achtste koning. Hij behoort tot de zeven en is een verwoester. 
De Bijbel is Israel-en-Jeruzalem gecentreerd. Als we aannemen dat het hier om de rijken 
gaat die Israel hebben beheerst, zijn dat:
- Vijf gevallen:
1. Egypte



2. Assyrië
3. Babylonië
4. Perzië
5. Griekenland
- Een is:
6. Rome

Wat is dan de zevende? Welk  rijk volgde op Rome? Het Romeinse rijk  bestond meer dan 
duizend jaar nadat de  stad Rome door de Germanen was veroverd. Constantinopel viel in 
1453 aan de Islamitische  Turken. Maar in 637 was Jeruzalem  al veroverd door het 
Kalifaat. Dat veroverde uiteindelijk het hele oosten en zuiden van het voormalige 
Romeinse rijk, het deel dat binnen de Bijbelse horizon valt, het wijde gebied rond Israel.
Dus:
7. Het Kalifaat, het Islamitische rijk

Het komende herstel van het Kalifaat

Het Turkse Ottomaanse Rijk was de zetel van het Kalifaat tot 1923, toen het Kalifaat 
afgeschaft werd. Dit zal een keer herrijzen, en zal toevallen aan de Mahdi, de Antichrist.

11. De duistere aard van Mohammeds openbaringen

De geboorte van de Koran

De Koran wordt verondersteld het letterlijke  woord van Allah te zijn, waarbij Mohammed 
alleen een puur passieve spreekbuis was. De Koran is Allah sprekend in de eerste 
persoon, en Mohammed had geen invloed op de vorm of de inhoud.
Dit is heel anders dan de inspiratie van de Bijbel, waar de  schrijvers wel een eigen 
inbreng hadden. God gebruikte wel mensen, maar "walste niet over hen heen".
Mohammed werd in een grot overweldigd door een engel die hem vastklemde tot hij 
bijna niet kon ademen en die hem beval te  reciteren. Mohammed dacht dat hij door een 
boze geest werd aangevallen, en gehoorzaamde tot tweemaal toe  niet. Hij werd er wel 
suïcidaal van. Maar Allah zou uit de hemel hebben geroepen dat hij door de engel Gabriel 
was bezocht. De derde maal gehoorzaamde Mohammed en ging hij reciteren wat er in 
hem opkwam. Mohammeds tegenstanders toen noemden hem ook bezeten.
Alles wijst erop dat Mohammed inderdaad bezeten raakte.

Andere vreemde verschijnselen

Een jaar lang heeft Mohammed ook verondersteld dat hij regelmatig gemeenschap met 
zijn vrouwen had, terwijl dat volgens die vrouwen niet het geval was. Het waren een 
soort visioenen. Zij veronderstelden dat het iets magisch was.

Conclusie

De demonische en anti-Bijbelse openbaringen die  begonnen in de grot van Hijra zullen 
eindigen met het doden van elke Christen, Jood en niet-moslim.



12. De antichrist geest van de Islam

De geest van de Antichrist

De antichrist als persoon wordt in de Bijbel maar eenmaal bij die naam genoemd. Maar 
de "Geest van de antichrist" wordt viermaal genoemd. Die geest is te  herkennen aan zijn 
verwerping van bepaalde aspecten van Jezus en zijn relatie tot God de vader.

1 Joh 4:
2  De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus  Christus  als  mens 

gekomen is, komt van God.
3  Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is  de geest van de antichrist, waarvan u 
hebt gehoord dat hij zal komen–nu al is hij in de wereld.

1 Joh 2:
22  Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus  de christus  is? De antichrist 

is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent.
23  Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.

2 Joh 1:
7  Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus  als  mens  niet 

belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist!

De geest van de antichrist is dus een leugenaar en verleider die in het bijzonder het 
volgende ontkent:
1. Dat Jezus de christus is, de Messias, de redder van Israel en de wereld
2. De vader en de zoon; de drie-eenheid of dat Jezus de zoon van God is
3. Dat Jezus in het vlees gekomen is; de vleeswording, dat God mens geworden is.

De antichrist geest van de Islam

Meer dan welke andere religie, filosofie  of geloofssysteem dan ook voldoet de Islam aan 
de beschrijving van de antichristgeest. Het ontkennen van deze zaken hoort bij de 
hoogste prioriteiten van de Islam. De Islam is het directe  polemische antwoord op het 
hart van het Christendom.
Moslims beweren dat ook zij geloven dat Jezus de Messias is, maar wat zij met Messias 
bedoelen lijkt niet op wat wij daaronder verstaan, is er zelfs tegengesteld aan.

Tawhid en Shirk

Tawhid is  de meest essentiële  leerstelling en bevel van de Islam: God is één en is 
absoluut alleen. 
Shirk is de zonde hiertegen. Die zonde is erger dan moord, verkrachting, 
kindermishandeling en genocide. Dus geloof in Jezus als God of zoon van God is de 
allerergst mogelijke misdaad. Net als polytheïsme.

De Islam ontkent het zoonschap van Christus

In de Koran staan meerdere ontkenningen van het zoonschap van Christus, en: vervloekt 
wie er in geloven. In de Dom van de Rots, het Islamitische heiligdom  dat op de 
tempelberg zelf staat, staat in grote Arabische letters: "Het is ver van God dat hij een 
zoon zou hebben!" 



Dit is aantrekkelijk voor wie in een God wil geloven zonder dat hij in Jezus en zijn offer 
wil geloven.

De Islam ontkent de drie-eenheid

Ook het geloof in de drie-eenheid wordt in de  Islam  godslastering genoemd. Wie  dit 
beweert zal zwaar worden gestraft. Welke straf dat is, is  duidelijk  uit de voorzeggingen 
over de Moslim-Jezus: de dood.

De Islam ontkent het kruis

Met tranen in de ogen waarschuwde de apostel Paulus de Tessalonicenzen dat velen 
leven als  vijanden van het kruis van Christus. In de  Koran wordt ontkend dat Jezus 
gekruisigd of gestorven is, het leek alleen maar zo.
Wat er wel met Jezus gebeurd is, daarover bestaat onder de  Moslims verschil van 
mening.

Hoe beïnvloedt de antichrist geest van de Islam Moslims?

Ik (Joel Richardson) heb het met mensen uit allerlei religies over het evangelie gehad, 
maar degenen met de meeste  haat ertegen waren satanisten en moslims. Dat wil niet 
zeggen dat alle moslims als satanisten zijn, maar alleen deze twee groepen uitten zulke 
extreme walging van het evangelie. De christelijke voorstellingen van God en Jezus 
worden ook heftig bespot. Lang niet alle moslims doen dit, maar dit gedrag is in 
overeenstemming met de antichrist geest van de Koran.
Ook volgens Daniel 11:36 en 7:25 zal de antichrist ongehoorde godslasteringen uiten.
Dus juist de  snelst groeiende en de op een na grootse wereldreligie  is vanaf zijn begin 
gebaseerd op de geest van de antichrist waar Johannes ons tegen waarschuwde.

13. De oude Jodenhaat van de Islam

Door de Koran en de tradities heen is Jodenhaat een belangrijk aspect van de Islam. Op 
meerdere plaatsen in de Koran worden Joden apen en zwijnen genoemd, die  alle 
geboden overtreden. Ze worden beschouwd als de laagsten van alle mensen.
Er staan ook positieve teksten over de Joden in de Koran, maar dat zijn oudere teksten 
die ongeldig werden na de latere hatelijke openbaringen die in de  Koran staan. Bij 
tegenstrijdigheden in de Koran zijn de laatste uitgesproken teksten geldig.
Al die  Jodenhaat in de Islam is al meer dan duizend jaar oud, uit de tijd dat er geen 
Joodse staat was en er maar weinig Joden in Israel woonden. Deze Jodenhaat is dus niet 
het gevolg van problemen met de  staat Israel. Het is er eerder de  oorzaak  van. Ook de 
radicale Palestijnen zien zichzelf vaak als het begin van de grote vernietigingsoorlog 
tegen de Joden.

Satans oude haat tegen de Joden

Satan heeft altijd al wereldrijken tegen de Joden ingezet:
1. Farao onderdrukte de Joden en wilde alle pasgeboren jongetjes doden
2. Salmaneser van Assur voerde het Noordelijke Koninkrijk Israel weg
3. Nebukadnezar van Babylon deed hetzelfde met het zuidelijke koninkrijk Juda
4. Haman, de onderkoning van Perzië, wilde de Joden uitroeien
5. Antiochus Epifanes de Griekse  heerser van Syrië richtte  een slachting aan onder de 
Joden en verbood hun elke godsdienstige uiting



6. Onder de  Romeinse veldheer en latere keizer Titus werden meer dan een miljoen 
Joden gedood en honderdduizend tot slaaf gemaakt
7. Verschillende Islamitische  en christelijke  rijken hebben grote aantallen Joden 
afgeslacht
8. Onder Adolf Hitler van Duitsland werden zes miljoen Joden vermoord
9. Onder de Antichrist en de Valse Profeet en hun rijk  zullen tweederde van de inwoners 
van Israel worden gedood.
Waar ze ook wonen, overal werden en worden Joden aangevallen door Satan.

Conclusie

De geest van de Islam is een onverzadigbare antisemiet. De Mahdi en de Moslim  Jezus 
zullen samen met "trouwe moslims" de Joden proberen uit te roeien.

14. Martelaarschap in de eindtijd en de Islamitische gewoonte van 
onthoofden

Onthoofding in de laatste dagen

Johannes beschrijft in openbaringen 20 dat mensen die het beest en zijn beeld niet 
aanbidden en het teken niet op hun voorhoofd of hand ontvangen hebben, onthoofd 
worden, vanwege hun getuigenis voor Jezus en het woord van God.
Jezus vertelt dat zijn volgelingen door alle  volken gehaat zullen worden. Ook dat 
iedereen die  hen doodt denkt daarmee God een dienst te bewijzen. Maar dat doen ze 
omdat ze Jezus en de vader niet kennen.
Dit slaat duidelijk niet op een atheïstisch totalitair regime. Dit is al bewaarheid door de 
Jihad, de Heilige  oorlog van de Moslims, door de kruistochten, en door de Inquisitie. Wie 
gelooft dat God aan zijn kant staat en dat God executies beveelt, zal ze uitvoeren. 

Onthoofding in  het nieuws

Regelmatig is in het nieuws dat vreemdelingen en christenen worden onthoofd door 
radicale moslims. Vaak wordt beweerd dat dit alleen maar radicalen zijn, en dat het niets 
met de Islam te maken heeft.
Maar het zit diep in de Islam. De meeste moslims op Engelstalige webforums, velen van 
het zijn tot de Islam bekeerde christenen, hebben geen moeite  met onthoofdingen op 
zich, discussiëren alleen of het op de juiste manier is  uitgevoerd, of dat het slachtoffer 
schuldig of onschuldig was. Bijvoorbeeld: "Die  idioten op TV doen het fout. Je moet de 
keel doorsnijden, niet het hele hoofd afhakken."

Onthoofding in de Islam: Mohammeds voorbeeld

Veel verdedigers van de Islam beweren dat onthoofding niet bij de Islam hoort. Dat is 
onwetendheid of bewuste misleiding. Want onthoofding is het duidelijkste erfgoed van de 
Islam. Het is een bevel en de favoriete executiemethode van Mohammed en veel van zijn 
volgelingen.
Toen Mohammed Mekka voor het eerst aanviel werden er al vijanden van hem onthoofd. 
Later onthoofde  hij in Medina 600-900 mannen van een Joods dorp dat zich had 
overgegeven, en kort daarna nog enkele  honderden. Er staat over opgetekend dat de 
beulen en Mohammed dit met groot genoegen deden. Weer wat later toen Mohammed 
Mekka veroverde liet hij de stam van de Quraysh, zijn eigen stam die hem niet volgde, 
massaal onthoofden.



Omdat alles wat Mohammed doet volgens de Koran een voorbeeld is dat door Moslims 
gevolgd moet worden, moeten ook zij hun vijanden onthoofden.

Onthoofding onder Mohammeds volgelingen

Abu Bakr was Mohammeds beste  vriend en opvolger, de eerste Kalief. Diens generaal 
Khalid viel op zijn bevel Perzië binnen. Na de verovering van Ullays aan de Eufraat 
werden er zoveel christenen en Perzen gedood dat het anderhalve dag duurde. Al deze 
mensen hadden zich overgegeven maar wilden geen Moslim  worden. Generaal Khalid 
stond bekend als "het zwaard van Allah".
Maar niet alleen ongelovigen werden onthoofd. Ook Moslims die van mening verschilden 
over de opvolging van Mohammed werden massaal onthoofd. Dit overkwam zelfs 
Mohammeds favoriete kleinzoon Hussein.
Ook Barbur, die  India veroverde en het Mogol rijk vestigde, liet iedereen die  zich had 
overgegeven onthoofden, en liet een heuvel van schedels oprichten in zijn kamp.
In 1842 overweldigden Afghaanse Moslims het Britse garnizoen in Kaboel en onthoofdden 
ze 2000 mannen, vrouwen en kinderen en zetten hun hoofden op stokken om de stad 
heen als versiering.

In de  jaren 1980 werden in hetzelfde Afghanistan ongeveer 3000 Russische soldaten 
onthoofd.
In de Iraanse  revolutie van Khomeiny was onthoofding normaal, en zelfs een voormalige 
premier van Iran werd in een voorstad van Parijs  onthoofd, tot publieke vreugde van 
president Rafsanjani.
Ook in Algerije in de  jaren '90 werden veel mensen onthoofd, eenmaal 86 in een nacht 
door een persoon, inclusief 12 kinderen. Als beloning voor zijn vroomheid werd de  beul 
naar Mekka op pelgrimstocht gestuurd.
Ook in Pakistan onthoofden rivaliserende  stammen hun gevangenen en sturen dan de 
hoofden terug.
In Indonesië onthoofden Moslims regelmatig christenen.
In Saoedi Arabië is onthoofding een veel voorkomende manier van doodstraf; gebeurt 
ongeveer 50 maal per jaar. Bij de onthoofding word standaard door het publiek "Allahu 
Akbar - God is groot!" geschreeuwd.

De waarde van een niet-moslim leven

Volgens het Islamitisch recht wordt een moslim die  een andere moslim doodt 
geëxecuteerd, maar op het doden van een ongelovige staat alleen een boete of 
gevangenisstraf. In praktijk  wordt een moordenaar op een christen vaak niet eens 
vervolgd.

De Koran over het doden van ongelovigen

Verschillende teksten in de Koran bevelen het doden van ongelovigen. Moslims beweren 
nogal eens dat dit tegenwoordig niet meer geldt, maar de geschriften van beroemde 
Islam uitleggers uit het verleden tonen aan dat het wel degelijk nog van toepassing is 
voor krijgsgevangenen e.d.

Dood aan wie de autoriteit van de Kalief in twijfel trekt

Moslims moeten zich uiterlijk en innerlijk aan de Kalief onderwerpen, en wie zijn 
autoriteit ter discussie stelt moet worden onthoofd.
Na Mohammed waren en vier opeenvolgende Kaliefen die door alle Moslims werden 
erkend, maar daarna ontstond de scheuring tussen de Soennieten en de Sjiieten. 
Sindsdien is geen enkele Kalief door alle moslims erkend.



Moslims verwachten dat de  Mahdi het Kalifaat zal herstellen en dat onder hem alle 
Moslims weer verenigd zullen worden.

 
Samenvatting en Conclusie

In de eindtijd zal volgens de Bijbel onthoofding een veel voorkomende vorm van 
martelaarschap zijn. Dit is een executiemethode  die in de  Koran wordt bevolen, die 
Mohammed praktiseerde en die zijn volgelingen moeten nadoen. Dit voorbeeld is in de 
geschiedenis op grote schaal nagevolgd en geprezen.
Als de Mahdi komt en Kalief wordt, staat op ieder weerstreven van hem onthoofding. Als 
die Mahdi dan oorlog voert tegen Joden, Christenen en andere ongelovigen, is elke 
Moslim verplicht om mee te doen en om wie zich niet bekeert te onthoofden.

15. Jihad en het doel van de Islam om de wereld te beheersen

Satans doel van wereldbeheersing

Satan wil dat mensen hem  aanbidden in plaats van God en streeft daarnaar en werkt 
daar naar toe. Hij zal een mens, de antichrist oftewel het beest, zijn macht en autoriteit 
geven over alle  stammen en volken. Alle mensen zullen het beest aanbidden - iedereen 
die niet in het boek van het leven van het lam staat.
Het rijk van het beest zal anders zijn dan alle  rijken ervoor en zal alle andere rijken 
verslinden, vermorzelen en verpletteren.

Islam en het doel van wereldbeheersing

Het doel van de Islam is het vernietigen van elke religie  die het als verkeerd ziet, dat is 
elke  religie  behalve de Islam. Maar de Moslims moeten niet vredelievend afwachten dat 
de Mahdi en de Moslim-Jezus dat voor hen komen doen. Alle  Moslims van alle tijden 
moeten daarnaar streven. Dit verplichte streven is de Jihad. Jihad is Arabisch voor 
streven.

Jihad

Er zijn vijf soorten Jihad:
1. Streven tegen je eigen innerlijke zelf
2. Streven tegen Satan
3. Streven tegen de ongelovigen
4. Streven tegen de hypocrieten
5. Streven tegen corrupte Moslims

Alle vijf zijn verplicht voor alle Moslims. Mohammed verklaarde  dat oorlogvoeren goed is 
voor Moslims, ook als ze het niet prettig vinden. Sommige moslimcommentatoren 
beweren dat het hier alleen om  zelfverdediging gaat, of alleen om de innerlijke  strijd. 
Anderen zeggen het zoals het is: Jihad als aanval is een vorm van aanbidding.
De geleerden over de Jihad

Mohammed en zijn opvolgers de Kaliefen voerden de ene na de andere aanvalsoorlog om 
de Islam  te verbreiden en veroverden landen steeds verder van Arabië. Aanvalsoorlog is 
volgens moslimgeleerden de edelste vorm  van heilige oorlog. De Islam  moet zowel met 
overreding als met kracht verbreid worden, met alle  middelen, ook  als de ongelovigen 
het gevecht niet begonnen zijn.



Wereldbeheersing

Een beroemde Indiase moslimgeleerde uit de 20e eeuw verklaart dat Islam geen normale 
religie  is zoals de andere wereldreligies, en dat Moslimnaties geen normale  naties zijn. Ze 
zijn bijzonder omdat ze een bevel van Allah hebben om de hele wereld te beheersen en 
iedere natie die hen weerstreeft te vernietigen.

Moderne westerse Moslims over het Islamitische doel van wereldbeheersing

De aartsbisschop van Izmir (Smyrna) schreef een keer aan de paus dat op een 
interreligieuze bijeenkomst van Moslims en Christenen, een moslim zei: dankzij jullie 
democratische wetten zullen we jullie overweldigen, en dankzij onze religieuze  wetten 
zullen we jullie overheersen.
In Amerika  verwijst bijna elke website van een moskee in de Verenigde Staten naar de 
CAIR, de Raad voor Amerikaans-Islamitische  Betrekkingen. Die heeft een duidelijke 
aanwezigheid in de Amerikaanse media. De voorzitter van CAIR  zegt dat de Islam in 
Amerika is om  te heersen; de  Koran moet de hoogste autoriteit in Amerika  worden, en de 
Islam de enige religie op aarde.
Deze zelfde voorzitter valt mensen aan die beweren dat Islam een boosaardige religie is. 
Onder Moslims zegt hij dat de Islam de enige religie moet zijn, maar publiekelijk heeft hij 
het over "de drie Abrahamitische religies".
In Engeland is de Islam al veel invloedrijker dan in de Verenigde Staten. In 1990 zei de 
voorzitter van het Moslim parlement van Groot Brittannië dat de Jihad een fundamenteel 
vereiste van de Islam is, en dat Brits staatsburgerschap een Moslim niet ontslaat van zijn 
verplichting om daaraan deel te nemen.
Het is dus geen wonder dat er ook Britse staatsburgers zijn onder gearresteerde 
moslimterroristen. 

Conclusie

Moslims in het westen noemen de  Islam nogal eens de "religie  van vrede", terwijl deze 
religie  verantwoordelijk  is voor meer dan 90% van alle geweld in de wereld. Het meeste 
terrorisme en de meeste  oorlogen van tegenwoordig worden gemotiveerd door de Islam. 
90% van alle bekende terreurgroepen zijn Islamitisch.
Hoewel het zeker zo is dat veel gematigde moslims een grote hekel hebben aan het 
moorddadige gedrag van veel terreurgroepen, doen die  groepen toch niets anders dan 
wat de teksten en de geleerden van de Islam voorschrijven.

16. Het begrijpen van oneerlijkheid en bedrog in de Islam

Volgens de  Bijbel is misleiding iets heel belangrijks in de eindtijd. Ook in de  Islam is 
misleiding heel belangrijk, als een manier om de Islam in het westen te verbreiden. In de 
Islam is liegen niet alleen toegestaan, maar onder sommige omstandigheden zelfs 
verplicht. In de Koran staan wel teksten die liegen verbieden, maar er zijn uitzonderingen 
op die regel en voor veel Moslims zijn die uitzonderingen de regel geworden.
Misleiding en Jihad

Jihad begint met de strijd tegen kwaad en zwakheid in het innerlijk. Maar het eindigt 
daar niet. Het andere eind is dat landen en overheden moeten worden overgenomen 
door de Islam. Alles en iedereen moet aan Allah onderworpen worden. Voor christenen is 
evangelisatie  het verspreiden van de waarheid, voor Moslims is evangelisatie oorlog. 
Mohammed zei: "Oorlog is misleiding." Misleiding is essentieel in oorlog, en dus ook bij 
de verbreiding van de Islam. Hier zijn twee leerstellingen voor, Kithman en Taqiya.



Kithman: het verbergen van de waarheid

Aan Sjia  moslims is door hun zesde Imam bevolen om  aspecten van hun geloof te 
verbergen en te  verzwijgen. Dat is Kithman. In gevaar of om diplomatieke redenen mag 
je je geloof verzwijgen en je zelfs heel anders voordoen - dat is Taqiya. 
Heel anders dan Jezus die zei dat je  ja  "ja" moet zijn en je nee "nee", en die  zei dat je je 
lamp niet onder een korenmaat mag zetten.
Van deze leerstellingen wordt vaak gezegd dat ze alleen bij Sjia moslims horen, maar dat 
is niet waar.

Taqiya: Grondslag voor misleiding

De Koran leert dat Moslims uit zelfbescherming hun geloof openlijk  mogen verloochenen, 
zolang dat een leugen is en ze  in hun hart Moslim  blijven. Dan zal Allah hen vergeven. 
Dat leerde  Mohammed aan een volgeling die onder marteling de goden weer was gaan 
aanroepen.
Dit is een groot contrast met vele  Christenen die onder marteling hun geloof aan Jezus 
niet herriepen maar de dood aanvaardden.
Een Moslim  mag volgens de Koran zelfs geen vriendschap sluiten met een niet-Moslim, 
behalve uit zelfbescherming. En zelfs dan mag het niet oprecht zijn, het moet een leugen 
zijn. In hun hart mogen ze geen vriendschap sluiten.

Misleiding gerechtvaardigd om rijkdom te vergaren

Er wordt nogal eens beweerd dat Taqiya alleen toegestaan is om  je eigen leven te 
beschermen. Maar Mohammed stond het zelfs toe om rijkdom te vergaren.
Het doel heiligt bij hem elk middel.

Misleiding gerechtvaardigd om de vijanden van de Islam te vermoorden

Verschillende verhalen tonen dat Mohammed leugen en bedrog toestond als dat hielp om 
zijn vijanden te laten vermoorden. Omdat Mohammed het grote  voorbeeld is dat 
iedereen moet volgen, is het niet vreemd dat velen dat ook inderdaad doen.

Misleiding om doelen en welvaart te bereiken

Een van de beroemdste Moslim theologen en filosofen leert zelfs dat liegen zelf geen 
zonde is. Als liegen de enige manier is om een op zich goed doel te  bereiken of om je te 
beschermen dan mag je liegen.

Gevolgen voor de Islam in het westen

Het is dus volkomen toegestaan voor Moslims om misleiding te gebruiken om de Islam in 
het westen te verbreiden. Ze mogen de Islam  heel anders en veel vreedzamer 
voorspiegelen dan hij werkelijk is. Veel Moslims die  op TV, radio en in de krant zich heel 
vreedzaam en gematigd uitspreken, zeggen heel harde en agressieve dingen in 
gesprekken met andere moslims. Als een westerling dat laatste  ontdekt en aan de kaak 
stelt, wordt hij intolerant en haatdragend genoemd. Ook als er net weer een groot kwaad 
door de Islam is gedaan.



Gevolgen voor de eindtijd

Bijna overal waar in het Nieuwe Testament iets over de eindtijd staat, word je 
gewaarschuwd om je niet te laten misleiden. Paulus doet dat meermalen, Jezus doet dat 
ook meermalen, en zegt dat veel mensen daadwerkelijk zullen worden misleid. Zelfs dat 
de misleiding zo erg zal zijn dat ware  het mogelijk  zelfs de uitverkorenen misleid zouden 
worden.

Conclusie

Het is nogal wat om iemand van leugens te  beschuldigen, maar het is nu wel duidelijk 
aangetoond dat Mohammed, de Koran, de Hadith en allerlei bekende moslimgeleerden 
liegen toestaan als middel om allerlei doelen te bereiken.
De Satan is de vader van de leugen en de Islam  is een ware zoon van zijn vader. De 
demon die Mohammed inspireerde in de grot van Hijra is dezelfde die de leerstellingen 
over leugen en bedrog heeft geïnspireerd.
In de Islam ondersteunen leugen en religie elkaar. Past precies bij het bedrieglijke 
religieuze systeem van de Antichrist.

17. De Grote Afval, Terreur en de bekeringscijfers van de Islam

De Grote Afval

Jezus waarschuwt dat in de eindtijd velen zich van het geloof zullen afkeren en elkaar 
verraden en haten. Paulus waarschuwt dat Jezus pas na de grote afval zal komen. Ook 
dat sommigen zullen afvallen nadat ze  naar misleidende geesten en hun leringen hebben 
geluisterd.

De opkomst van de Islam op het wereldtoneel

Eeuwenlang heeft de Islam het onderspit gedolven tegen het "christelijke" westen. Dat is 
voor veel moslims moeilijk te verteren. Waarom laat Allah dit toe?
Over niet al te lange tijd zullen de rollen omgedraaid zijn. Dan zullen Moslims zien dat 
hun religie  zowel de grootste als  de snelst groeiende is, en zullen christenen zich 
afvragen "waarom laat God dit toe?". Veel eerlijke en vriendelijke  mensen die je  zelf kent 
zullen Moslim worden.
De Moslims zullen een hernieuwd elan krijgen om de hele  wereld aan Allah te 
onderwerpen. Dit zal nog sterker worden als er iets zou gebeuren waardoor Amerika en 
Europa, het westen in het algemeen, zwakker zal worden.

Een wereldwijd Stockholm Syndroom

Er zal ook angst komen onder hen die eerst geen Moslim willen worden. De wereldwijde 
Allah-aanbiddingsbeweging zal gepaard gaan met een onoverwinnelijk  militair en 
politieapparaat. De angst daarvoor zal hen er toch toe  drijven mee te gaan doen met de 
vijand die ze niet aankunnen. Dit heet het Stockholm Syndroom. Dit is het verschijnsel 
dat mensen van hun gijzelnemers, cipiers of beulen gaan houden. Dit gebeurt ook met 
slachtoffers van terreur. Als iemand dreigt je te  vermoorden en je gelooft dat, en als hij 
dan er toch vanaf ziet je te vermoorden, kun je een grote dankbaarheid gaan voelen, en 
de terrorist zelfs als een redder gaan zien.



Het feit dat in Israel velen steeds maar concessies willen blijven doen aan groepen die 
blijven verklaren hun doodsvijanden te zijn, wordt ook nogal eens geweten aan ditzelfde 
Stockholm Syndroom.
Om deze reden zullen in de eindtijd ook  velen het beest, hun grote beul, uit angst gaan 
aanbidden.

Is het al begonnen?

Na de aanslagen op 11 september 2001 in de VS, zou je  verachten dat de groei van de 
Islam daar zou zijn vertraagd, maar precies het tegenovergestelde  gebeurde. Duizenden 
Amerikanen namen toen de Islam aan. Velen zelfs zodra ze van de aanslagen hoorden. 
Deze mensen kunnen meestal niet aangeven waarom ze het deden. Het is  een 
gevoelszaak, geen verstandelijke beslissing.
In de eindtijd zal de terreur van het beest onnoemelijk veel erger zijn dan het effect van 
11 september 2001. Velen zullen inzien dat "niemand oorlog kan voeren tegen het beest" 
en zullen hem en zijn beeld aanbidden.

18. Samenvatting van de vergelijking van de Islamitische en de 
Bijbelse eindtijdverhalen

Bijbel Islam

De antichrist is een politieke, militaire en 
religieuze leider zonder weerga, die in de laatste 
dagen zal opkomen.

De Mahdi is een politieke, militaire en religieuze 
leider zonder weerga, die in de laatste dagen zal 
opkomen.

De valse profeet is een tweede belangrijke figuur 
die in de laatste dagen zal opkomen en die de 
antichrist zal ondersteunen.

De Moslim-Jezus is een tweede belangrijke figuur 
die in de laatste dagen zal opkomen en die de 
Mahdi zal ondersteunen.

De antichrist en de valse profeet zullen samen 
een sterk leger hebben. Dat zal de aarde zware 
schade zal toebrengen in een inspanning om 
iedere natie te onderwerpen en de wereld te 
beheersen.

De Mahdi en de Moslim-Jezus zullen een sterk 
leger hebben dat zal proberen om iedere natie te 
onderwerpen en de wereld te beheersen.

De valse profeet wordt wezenlijk beschreven als 
een draak in lamskleren.

De Moslim-Jezus draagt letterlijk de naam van 
hem die de wereld kent als "Het lam van God: 
Jezus Christus". Maar de Moslim-Jezus komt om 
iedereen te vermoorden die zich niet aan de 
Islam onderwerpt.

De antichrist en de valse profeet stellen een 
nieuwe wereldorde in.

De Mahdi en de Moslim-Jezus stellen een nieuwe 
wereldorde in.

De antichrist en de valse profeet voeren nieuwe 
wetten in voor de hele wereld.

De Mahdi en de Moslim-Jezus voeren de 
Islamitische wet in voor de hele wereld.

De antichrist "verandert de tijden". Het is tamelijk zeker dat als de Mahdi de Islam 
over de hele wereld invoert, hij het gebruik van 
zaterdag en zondag als rustdagen zal afschaffen. 
Hij zal daarvoor de vrijdag invoeren, de heilige 
dag van de Islam. Ook zal hij 
hoogstwaarschijnlijk de Gregoriaanse kalender 
(AD) vervangen door de islamitische kalender 
(AH) die in ieder Islamitisch land wordt gebruikt.

De antichrist en de valse profeet zullen beide 
krachtige religieuze leiders zijn die proberen een 
alomvattende wereldreligie in te voeren.

De Mahdi en de Moslim-Jezus zullen de Islam 
invoeren als de enige religie op aarde.

De antichrist en de valse profeet zullen iedereen 
ter dood brengen die zich niet onderwerpt aan 
hun religie.

De Mahdi en de Moslim-Jezus zullen iedereen ter 
dood brengen die zich niet aan de Islam 
onderwerpt.



De antichrist en de valse profeet zullen in het 
bijzonder onthoofding gebruiken om onwilligen 
ter dood te brengen.

De Mahdi en de Moslim-Jezus zullen de 
islamitische gewoonte van onthoofding 
toepassen.

De antichrist en de valse profeet zullen een 
duidelijke agenda hebben om zo veel mogelijk 
Joden te doden.

De Mahdi en de Moslim-Jezus zullen zo veel 
mogelijk Joden doden. Tot er nog maar een paar 
over zijn die zich achter rotsen en bomen 
verstoppen.

De antichrist en de valse profeet zullen 
Jeruzalem aanvallen en veroveren.

De Mahdi en de Moslim-Jezus zullen Jeruzalem 
aanvallen en heroveren voor de Islam.

De antichrist zal in de Joodse tempel zijn troon 
vestigen.

De Mahdi zal vanuit Jeruzalem het islamitische 
kalifaat opnieuw oprichten.

De valse profeet zal veel wonderen doen om 
zoveel mogelijk mensen te misleiden tot het 
volgen van de antichrist.

De Mahdi beheerst het weer en de oogst. Zijn 
gezicht zal gloeien. Jezus wordt gezien als 
iemand die van Allah de macht kreeg om 
wonderen te doen toen hij de eerste maal op 
aarde was. We mogen daarom aannemen dat van 
hem zal worden verwacht om daar mee door te 
gaan wanneer hij terug komt.

De antichrist wordt in het boek openbaringen 
beschreven als rijdend op een wit paard.

De Mahdi wordt beschreven als rijdend op een wit 
paard. (Ironisch gezien uit dezelfde tekst in 
openbaringen.)

De antichrist sluit een vredesverdrag met Israël 
voor zeven jaar.

De Mahdi sluit een vredesverdrag met een Jood 
(in het bijzonder een Leviet) voor precies zeven 
jaar.

Jezus, de Joodse Messias, zal terugkeren om de 
Joden in Israël te verdedigen tegen een militaire 
aanval van een groot verbond van staten geleid 
door de antichrist en de valse profeet.

De Dajjal, de islamitische antichrist, zal veel 
Joodse volgelingen krijgen, zal beweren Jezus 
Christus te zijn en zal vechten tegen de Mahdi en 
de Moslim-Jezus. 

De geest van de antichrist ontkent in het 
bijzonder de meest unieke en centrale leringen 
van het christendom. Namelijk de drie-eenheid, 
de vleeswording en de plaatsvervangende dood 
van Jezus aan het kruis.

De Islam ontkent leerstellig en geestelijk in het 
bijzonder de meest unieke en centrale leringen 
van het christendom. Namelijk de drie-eenheid, 
de vleeswording en de plaatsvervangende dood 
van Jezus aan het kruis.

De belangrijkste waarschuwing van Jezus en de 
apostel Paulus was om christenen te 
waarschuwen tegen de overvloed aan bedrog en 
misleiding in de laatste dagen.

De Islam is misschien de enige religie ter wereld 
die misleiding toepast als een van de middelen 
om zijn eigen verbreiding te bevorderen. Het 
heeft zelfs een bijzondere leerstelling die 
misleiding toestaat of er zelfs toe oproept om de 
gewenste doelen te bereiken.

De naties die in de Bijbel in het bijzonder worden 
genoemd als onderdelen van het uiteindelijke rijk 
van de antichrist zijn nu allemaal islamitische 
naties.

Alle moslims wordt bevolen om trouw te zweren 
aan de Mahdi als de laatste Kalief en Imam 
(leider) van de Islam.

Uit de Bijbel en uit de geschiedenis leren we dat 
het uiteindelijke rijk van de antichrist een 
herleefde versie zal zijn van het rijk dat het 
Romeinse rijk heeft opgevolgd.

Het rijk dat het Romeins/Byzantijnse rijk 
opvolgde was het islamitische Ottomaanse rijk.

Als de antichrist verschijnt, zal er al de een of 
andere vorm van een systeem zijn dat hem zal 
ontvangen als een verlosser en hem trouw zal 
zweren.

De Islam is nu al de tweede grootste religie en 
zal met de huidige groeisnelheid binnen enkele 
tientallen jaren de grootste religie zijn. Binnen de 
Islam leeft de verwachting van de komst van de 
Mahdi steeds sterker.

Deel 2: Verder onderzoek

19. Mogelijke problemen met de theorie

Springen naar conclusies



Christenen zien de antichrist en zijn systeem altijd in wie op dat moment en die  plaats 
hun aartsvijand is. Elke dictator van de  afgelopen eeuwen is er wel voor aangezien. De 
Paus is er vaak voor aangezien, en de  EU. De afgelopen honderd jaar wordt vaak een 
herrezen Romeins Rijk  verwacht. Speculatie over de antichrist is een hobby, een sport en 
zelfs een industrie: boeken erover leveren geld op.
Is deze studie  ook zoiets? Nee, ik  (Joel Richardson) beschouw deze studie als een 
serieuze waarschuwing voor de kerk. Kijk  of er iets in de Bijbelse informatie over de 
antichrist en zijn rijk is dat niet klopt met de Islam. Kijk eens of er een kandidaat is die 
beter bij de Bijbelse informatie past dan de Islam.

De antichrist eist aanbidding

De Islam staat absoluut niet toe dat een mens aanbeden wordt. Dat is het grootste 
verschil met het christendom. Hoe kan de Mahdi dan ooit aanbidding eisen? Dan zou hij 
toch door de mand vallen in de ogen van Moslims?
Volgens de Bijbel zal de  antichrist pas als hij al drie  en een half jaar aan de macht is, zich 
als God laten aanbidden. Als de Mahdi door bijna  alle Islamitische  leiders erkend is, dan 
zou iedereen op dat moment moeten erkennen dat de hele Islam zich door een 
boosdoener heeft laten misleiden. Ook zullen ze  dan moeten opstaan tegen een 
gevreesde leider die dan ongekende macht en aanzien heeft.
Ook leert de Bijbel dat de komst van de antichrist gepaard gaat met allerlei soorten 
bedrieglijke tekenen en wonderen, en iedereen die de waarheid niet liefheeft zal zich 
laten misleiden - en God zelf zal deze misleiding zenden! Mensen die zich al heel diep 
hebben laten misleiden, zullen niet meer terug kunnen of willen. De Moslim-Jezus zal een 
offensief van redevoeringen en wonderen houden om de Mahdi te steunen, de Mahdi zal 
Israel verslaan en het Kalifaat heroprichten, en dan zijn masker afgooien. Dan moet 
iedereen kiezen tussen het aanbidden van de  Mahdi die zegt de mens geworden Allah te 
zijn, of van Jezus van Nazareth die zei de mens geworden Jahweh te zijn.
Er zullen dan ook velen zijn die de ogen geopend worden en die Jezus als God zullen 
erkennen, ook veel Moslims. De meesten van deze mensen zullen dan martelaar worden.

Het probleem van onvervulde tekenen

De Islam verwacht allerlei tekenen rond de  komst van de  Mahdi, de  Moslim-Jezus en de 
eenogige  Dajjal op zijn superezel. Zal de  Islam  de Mahdi wel aanvaarden als niet al deze 
tekenen vervuld zijn?
De Hadith zijn nogal flexibel. Een Hadith wordt voor waar aangenomen in de ene 
discussie als dat zo  uitkomt, en dezelfde Hadith wordt in een andere discussie verworpen 
als dat zo uitkomt. Dit geeft precies de juiste wazige atmosfeer waarin een valse religie 
kan gedijen. 
Een deel van de  tekenen zal voldoende zijn voor de Mahdi om aanvaard te worden door 
de meeste  Moslims. Ze zullen makkelijker toegeven dat ze een deel van hun 
eindtijdverwachting fout hadden, dan dat ze grote leider aan de kaak durven stellen - net 
zoals veel christenen zullen doen.

20. Verdere gedachten

Puur toeval?

Het aantal en de aard van de overeenkomsten tussen de Bijbelse eindtijdvisie en de 
Islamitische eindtijdvisie is te groot om toeval te zijn. In de Bijbel is satans plan voor de 
eindtijd blootgelegd - Satan kent de Bijbel beter dan wij, en heeft een religie gevormd en 
beïnvloed waarin het beeld precies is omgedraaid. Dit om te zorgen dat de meeste 



mensen de Bijbel niet zullen geloven als de  profetieën uitkomen, maar juist de  bedrieger 
zullen volgen.

De goede kant van de Islam

Dit boek richt zich vooral op de vele  negatieve kanten van de Islam. Er zijn ook  vele 
goede kanten aan. Bijvoorbeeld de nadruk op matigheid en gebed, maar ook de kunst en 
architectuur die er uit voortgekomen is. En er zijn meer goede kanten. Maar "het goede" 
kan heel goed de  vijand zijn van "het beste". De Islam leidt mensen niet naar Jezus 
Christus. De Islam lijkt hier en daar sterk  op christendom zonder christus. De Islam is 
een vervanger voor het Christendom, in plaats van; zo is het antichristendom. Het richt 
zich wel op God, maar niet op de manier waarop God gekozen heeft zich te openbaren, 
op de enige weg tot de vader, Jezus Christus. De  goede  kant van de Islam maakt deze 
religie aantrekkelijker, en zo des te verleidelijker.

Als het de Islam nu eens niet is?

Als de Islam toch niet het systeem van de antichrist is, wat is dan wel het systeem van 
de Antichrist?
Vaak is verondersteld dat atheïsme, liberalisme en new-age  samen een antichrist 
systeem op kunnen gaan leveren. Het is juist dat deze stromingen grote  haat tegen het 
christendom kunnen laten zien, maar valt te  verwachten dat het een wereldwijd 
massamoordsysteem op gaat leveren zoals de Bijbel voorspelt? En mensen die niet in 
God geloven kunnen ook niet geloven dat ze God een dienst bewijzen door de 
volgelingen van Jezus te doden - en dat is wat de Bijbel voorzegt dat zal gebeuren.
Op dit moment is er nog geen samensmelting van atheïsme, new-age en occultisme die 
er in de verste verte op lijkt dat die  het antichrist systeem zou kunnen gaan opleveren, 
terwijl de Islam daar juist heel veel op lijkt.

Deel 3: Hoe behoren we te reageren?

21. Reageren met gebed

Het tegengif tegen hopeloosheid

Dit hele verhaal kan een gevoel van hopeloosheid geven, en je passief bij de  pakken 
laten neerzitten. Als het Gods wil is, kunnen wij er niets aan doen... Maar dat klopt niet. 
We kunnen bidden.

Is ons lot al bepaald?



Zal het antichrist systeem letterlijk de hele  aarde omvatten? Er zijn nogal wat 
Bijbelteksten in dit verband die gaan over "de hele aarde" en "alle volken" die daarop 
lijken te wijzen. Maar er zijn heel wat van zulke teksten in ander verband waarvan we 
weten dat het overdrijving was. Er staat bijvoorbeeld dat alle volken en talen vreesden 
voor Nebukadnezar. Maar we weten nu dat hij alleen in het Midden-Oosten heerste, en 
heel de rest van de wereld wist toen niets van hem. Van dat soort teksten zijn er meer. 

Er zijn ook  teksten die  wel over de eindtijd gaan maar die het duidelijk  alleen hebben 
over de landen om Israel heen. En zelfs van die  landen zullen er enkele aan de Antichrist 
ontkomen, volgens andere teksten. In het bijzonder Edom, Moab en Ammon. Dat is 
ongeveer Jordanië.

De Bijbel laat zowel ruimte voor het letterlijk veroveren van de hele aarde door de 
antichrist (wat zeker diens bedoeling zal zijn) als voor de mogelijkheid dat hij alleen over 
alle landen in een wijde kring rond Israel regeert, als voor alle mogelijkheden er 
tussenin. Het lijkt erop dat dit nog niet bepaald is; God heeft deze ruimte open gelaten.

God wil dat er zoveel mogelijk mensen tot bekering komen. Wie weet hoeveel effect 
gebed, getuigenis, zending en evangelisatie nog zullen hebben op de  wereld? Er zijn 
voorbeelden in de Bijbel dat God zijn oordeel uitstelt of aanpast na gebed en bekering. 
Uiteraard alleen binnen de grenzen die hij zelf stelt. Maar binnen die grenzen hebben wij 
een verantwoordelijkheid.

We moeten niet automatisch aannemen dat het grote kwaad al over ons gekomen is, en 
dat we dus niets meer hoeven doen dan wachten op opname en wederkomst.

22. Reageren met evangelisatie

Evangeliseren

Er zijn maar heel weinig zendelingen in de moslimwereld. De helft van de niet-christelijke 
wereld is Moslim, en maar twee procent van de protestantse zendelingen werkt daar.
Maar in Europa en Amerika zijn nu genoeg Moslims om onze eigen landen te beschouwen 
als delen van de moslimwereld.

Een moslim zoals ik

Ik houd van Moslims. Moslims zijn onze  vijanden niet. Het is niet goed om in angst van 
ze terug te deinzen. Hoewel ze een antichrist-religie volgen, behoren we ze  lief te  hebben 
met de liefde  van Christus. Het zijn mensen die geschapen zijn naar Gods beeld - net als 
wij. Velen van hen zijn vriendelijk en zachtaardig. De meesten van hen proberen oprecht 
te doen wat goed is in Gods ogen.

Het verhaal van Franciscus

Franciscus van Assisi had de moed om middenin de kruistochten het evangelie te gaan 
prediken aan zowel christelijke kruisvaarders als aan de Moslims. Zelfs aan de Sultan van 
Egypte  zelf, met gevaar voor eigen leven. De sultan, die onder de christenen bekend 
stond als een beest, gaf Franciscus zelfs officieel toestemming om te prediken onder 
Moslims. De sultan is geen christen geworden, maar ging wel positiever tegen het 
christendom aankijken, en beide mannen hebben geleerd van hun ontmoetingen. 



Franciscus ging zonder vooroordeel naar de Moslims, en niet om het evangelie te 
verdedigen, maar om ervoor te sterven. En hij overleefde het nog ook.

Persoonlijke voordelen

Als je met Moslims in gesprek gaat, zal je geloof tot in de kern uitgedaagd worden. Veel 
Moslims studeren veel om te kunnen discussiëren met christenen. Maar door die 
discussie zul je sterker worden en beter begrijpen en doorleven wat je gelooft.

23. Voorbereiding op martelaarschap

Een deel worden van de vervolgde christenheid

Er zijn gebieden in de  wereld waar vervolging en martelaarschap normaal zijn. Bidden 
voor de christenen daar is een goede eye-opener voor ons comfortabele christenen. 
Informatie:
- De stem van de martelaren: http://www.persecution.com
- Operatie Nehemia: http://www.operationsnehemia.org
- Het Barnabas Fonds: http://www.barnabasfund.org
- Open Doors: http://www.opendoorsusa.com

Voorbereiding op het martelaarschap is niet naar eigen keuze

Het christendom is de enige religie die als  hoogste voorbeeld een man heeft die in het 
openbaar doodgemarteld is. Wij zijn zijn volgelingen. Iedereen die  hem  volgt moet 
rekening houden met de mogelijkheid dat je martelaar wordt. Christenen in vele delen 
van de wereld zijn zich daarvan bewust. Hier in het westen zijn we dat nauwelijks.
God laat vervolgden niet in de steek. Wanneer de  kerk het zwaarst vervolgd wordt 
gebeuren er ook de meeste wonderen, en profetieën.

Overwinnen door te worden overwonnen 

In zowel Daniel als Openbaringen staat dat de heiligen, de volgelingen van Jezus, 
overwonnen zullen worden door het beest. Ze worden gevangen genomen en gedood. 
Hierbij wordt opgeroepen tot de grootste volharding van de  gelovigen, tot in de dood. 
Wie  dat doen lijken overwonnen door satan maar zijn in werkelijkheid de overwinnaars 
over satan, net zoals Jezus Christus, en de meeste apostelen.

Is martelaarschap glorieus? Het omhelzen van de schande van het kruis

Het is bemoedigend om verhalen te lezen van mensen die stierven voor Christus met 
grote  moed, en die soms de genade kregen zonder vrees te  sterven, en soms zonder 
pijn. Maar lang niet alle martelaarschappen gaan zo. Velen zijn doodsbang en hebben 
veel pijn, hoewel ze Christus niet verloochenen.
We moeten ons realiseren dat martelaarschap niet glorieus is voor een mens. Het is 
angstaanjagend, pijnlijk en vernederend. Net zoals de kruisiging voor Jezus was. 
En wat als ze  je  geliefden voor je ogen doodmartelen en je beloven dat ze zullen 
ophouden als je Christus verloochent? Die dingen gebeuren echt, God laat ze toe.
En Jezus vraagt erom: dat we ons kruis opnemen, en elke dag bereid zijn martelaar te 
worden.



Appendix: Waarom je bezig houden met eindtijdprofetieën?

Drie redenen om je er niet mee bezig te houden:

1. Mensen die dat doen zijn raar.

Maar dat waren ze al voor ze er mee begonnen, dus je hoeft niet bang te zijn om  raar te 
worden als je je er mee bezig gaat houden. 
Verder mag het er niet toe  doen wat anderen van je vinden, anders ben je geen dienaar 
van Christus meer (Gal 1:10).

2. Het is onmogelijk te begrijpen

Het kan moeilijk zijn, maar als het onmogelijk was, zou God ons er dan mee opgezadeld 
hebben? Veel moeilijkheden worden veroorzaakt doordat dingen te veel vergeestelijkt 
worden.

3. Het is onbelangrijk vergeleken met veel andere zaken

Jezus en de apostelen besteedden hier behoorlijk  aandacht aan, zowel in de evangeliën 
als in de brieven als in openbaringen. Zij vonden alles wat te maken heeft met de  tweede 
komst van Jezus heel relevant.

Zeven redenen om je er wel mee bezig te houden:

1. Het is een deel van het evangelie.

Het hoort er net zo bij als evangelisatie, zending, pastoraat, heiliging etc.

2. Jezus bestudeerde ook profetie

Jezus bestudeerde het OT en kende  bv de  profetie van Jesaja. Zie zijn uitspraak hierover 
in de synagoge van Nazareth, Luk 4:16-21
Hij kende ook  Daniel, zoals bleek toen Jezus verwees naar de  gruwel der verwoesting die 
door Daniel voorspeld werd, in zijn rede over de laatste dingen, Mat 24:15-16

3. Het staat uitgebreid in de Bijbel 

God heeft laten gebeuren dat meer dan een kwart van de Bijbel uit profetie en 
voorzegging bestaat, waarvan veel slaat op de laatste dingen.

4. De inhoud is heel ernstig

Veel profetieën bevatten gebeurtenissen die erger zijn dan je  ergste nachtmerries. Jezus 
voorspelt dat vele gelovigen zullen worden gehaat, vervolgd en gedood. Nog erger: veel 
gelovigen zullen van het geloof afvallen en elkaar haten en verraden. Alleen wie volhardt 
tot het einde zal behouden worden. (Mat 24:9-13)
We kunnen het ons niet veroorloven om zo'n waarschuwing in de wind te slaan.

5. De huidige generatie zou het mee kunnen maken 

Onze generatie  gelovigen is de eerste sinds de eerste eeuw waarin veel aandacht is voor 
de eindtijd. In de kerkgeschiedenis is het nooit helemaal verdwenen, maar het kwam niet 
veel voor. Nu meer aandacht voor de  oproep om Jezus actief te verwachten dan sinds de 
eerste eeuw.



6. Om ons begrip te geven en geestelijke voorbereiding

Realisatie van wat voor soort vervolging en lijden voor christenen allemaal werd 
toegelaten en zal worden toegelaten door God, en de  bijbehorende waarschuwingen 
tegen misleiding en geloofsafval, zou moeten leiden tot de vraag: hoe kan ik  me zo 
voorbereiden dat ik en de  mensen die me  na staan daarin overeind blijven als dit ons ook 
mocht overkomen?
Gebed, toewijding, heiliging, kennis van Bijbel en van Jezus om je  te wapenen tegen 
valse  leer, valse  profetieën en valse christussen. Heel veel waarschuwingen in NT om 
wakker, nuchter en alert te zijn. Is vast niet voor niets.

7. Als basis voor profetische bediening, zowel van individuen en van kerken

Veel mensen en ook kerkelijke groeperingen denken dat ze  profeten zijn of een 
profetische bediening hebben. Een duidelijk idee over de eindtijd is nodig om dat in te 
kaderen en richting te geven. 
Een verkeerd idee over waar het allemaal op uit zou lopen heeft geleid tot antisemitisme 
door de gemeente, op de kerk-staat vanaf Constantijn, tot de kruistochten enzovoorts.

Hoe de eindtijdleer te bestuderen: een bijbels patroon

Bij bestudering van dit onderwerp is, net als bij andere bijbelstudies, gebed en vasten 
nodig, plus een houding van nederigheid, bereidheid om zonde te  belijden. En daarbij 
zelfs een soort wanhopige houding, namelijk  dat het zonder God niet zal lukken. Een 
dergelijke houding zal Gods hart aanspreken. Laten we zijn als  Daniël, die deze houding 
had. Zie Dan. 9 voor hoe God op deze houding reageerde.


