DE HEILIGE KORAN
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

En toen Abraham en Ismaël de muren van het Huis optrokken, biddende:
“Heer, aanvaard dit van ons, want Gij zijt de Alhorende, de Alwetende.
Heer, maak ons beiden aan U onderdanig en maak van ons nageslacht een
volk, dat U onderdanig zij. En toon ons onze wijzen van aanbidding en
wend U met barmhartigheid tot ons, zeker, Gij zijt Berouw aanvaardend
en Genadevol.
Heer, doe onder hen een boodschapper opstaan, die hun Uw tekenen zal
verkondigen en hun het Boek en de Wijsheid zal verklaren en hen zal louteren. Voorzeker, Gij zijt de Almachtige, de Alwijze.
(De Heilige Koran 2:128-130)
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GEZEGDE VAN DE HEILIGE
(s)
PROFEET MOHAMMED
Waasilah ibn al-‘Asqa overbrengt dat de Heilige Profeet Mohammed(s) zei:
“Voorwaar, Allah heeft Kinanah uit de zonen van Ismaël gekozen.
Hij koos de Quraish vanuit Kinanah. Hij koos de stam van Hashim
vanuit de Quraish. En Hij koos mij uit de stam van Hashim.”
(Sahih Muslim)

GEZEGDE VAN DE BELOOFDE
(as)
MESSIAS EN IMAM MAHDI
“Ik heb altijd geloofd dat de geboorte van Jezus(as) zonder een vader
plaatsvond. En dat hij zonder een vader ter aarde kwam was in feite een
teken van het einde der profeetschap binnen de Bani Israël (Kinderen van
Israël). Omdat zij een belofte met God hadden dat zolang zij Godvrezend
zullen zijn, zal profeetschap in Bani Israël blijven. Toen de Godvrezendheid
wegnam werd dit voorval als een teken getoond, zodat de wijzen konden
inzien dat het profeetschap uit dit volk weggenomen zou worden. Met de
geboorte van Jezus(as), eindigde daarom het profeetschap binnen de Bani
Israël. In de vroegere geschriften had Allah de Almachtige ook beloofd
dat net zoals in Bani Israël zal het profeetschap ook in Bani Ismaël aanwezig
zal zijn. En dat de leider ervan de Heilige Profeet Mohammed(s) zal zijn.”
(Malfuzat deel 2)
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Sallallāho ‘Alaihi wa sallam: Mogen de vrede en zegeningen van
Allah met hem zijn.
‘Alaihis salām: Vrede zij met hem.
Radi-Allāhu ‘Anhu/’anhā /’anhum: Moge Allah welbehagen in
hem/haar hebben.
Rahmatullāhi ‘Alaihi/’alaihā: Moge Allah zij hem/haar genadig zijn.
Ayyaduhullāho Ta’ālā bi Nasrihil-’Aziz: Moge Allah de Verhevene,
hem helpen met Zijn machtige Hand/Hulp.
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VOORWOORD
Geachte lezers,
Assalamo ‘Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatuhu
Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met u zijn
Met plezier presenteren wij u het Al-Islaam tijdschrift voor het periode april t/m juni 2021.
Al-Islaam heeft een grote betekenis, omdat dit het eerste blad was van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap Nederland, opgericht in 1948 gedurende het leven van Hazrat
Mirza Bashir-ud-din Mahmood Ahmad(ra), die de Tweede Khalīfa (Kalief) van de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap was. Onder leiding van het huidige internationale
Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalīfa (Kalief), Zijne
Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), zijn wij in de gelegenheid gesteld om deze
digitale versie van Al-Islaam te lanceren. in januari 2020. Dit is inmiddels de zesde editie.
In de vorige editie werd het thema ‘Vrijheid van meningsuiting - is er een verschil
tussenkritiek uiten en onrust zaaien?’ behandeld. De Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap maakte zich grote zorgen over de onrust die de spotprenten veroorzaakten,
in het bijzonder in de huidige toenemende onstabiele toestand van de wereld.
Het thema van dit blad is ‘De twee zonen van Abraham(as)’. In dit nummer zal de
lezer antwoorden vinden op vragen zoals:
• Was Ismaël(as) de eerstgeborene van Profeet Abraham(as) of was het Isaäk(as)?
• Welk bewijs is er voor de bewering van de Moslims dat het niet Isaäk(as), maar Ismaël(as)
was die bijna geofferd werd?
• Waarom liet Profeet Abraham(as) zijn vrouw Hagar(ra) en Ismaël(as) als een hulpeloze
vrouw en een jonge kind achter in de wildernis van de woestijn op een plek waar
geen water, geen begroeiing en geen teken van leven was? Wat is hiervan de
historische achtergrond?
• Is er een tegenstrijdigheid in de Heilige Koran wat betreft de chronologie van de
gebeurtenissen met betrekking tot Ismaël(as)?
• In het Christendom en in het Jodendom wordt beweerd dat de belofte die God in de Bijbel
met Profeet Abraham(as) heeft gesloten voor zijn gezegende nageslacht alleen voor Profeet
Isaäk(as) gold en niet voor Profeet Ismaël(as). Komen deze standpunten overeen met de
feiten die in de Bijbel vermeld staan?
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Andere relevante vragen die worden behandeld zijn:
• Is er ergens een plek op deze wereld zoals Mekka waar de Joden en de Christenen het offer
vieren van de eerstgeborene die volgens hen Isaäk(as) was?
• Bracht Jezus, de zoon van Maria(as)   in de wereld een nieuwe wet die een oude moest
vervangen? Of was het iemand anders?
• Werd deze voorspelling in Deuteronomium wel in Jezus, de zoon van Maria(as) vervuld?
Wat staat er werkelijk in de Bijbel als men dit grondig gaat onderzoeken?
• Zou het niet voor de hand liggen dat de voorspelling in Deuteronomium in de Heilige
Profeet Mohammed(s) werd vervuld, omdat hij een afstammeling van Ismaël was?
Kortom, deze aantijgingen jegens Ismael(as) en Hagar(as) in het Christendom en in het
Jodendom worden in dit Blad weerlegd met de Heilige Koran en de Bijbel. Ook
aantijgingen van de Christelijke critici dat in het verbond de zonen van Ismaël(as) niet
zijn opgenomen en dat de Heilige Profeet Mohammed(s) niet tot het Huis van
Ismaël behoorde, en er daarom geen bewijs is van het feit dat de Heilige Profeet
Mohammad(s) van Ismaël(as) afstamde, zijn weerlegd. Daarnaast wordt de Bijbelse
aantijging weerlegd jegens Profeet Abraham(as) dat hij zijn wettige en nobele Egyptische
vrouw
Hagar(ra)
en
zijn
wettige
eerstgeborene
zoon
Ismaël(as)
verdreef.
Andere vragen die aan bod komen zijn:
• De Beloofde moest een Profeet zijn, terwijl de Christelijke opvatting is, dat Jezus, de zoon
van Maria(as) geen profeet is, maar Gods zoon was. Waarom beweren zij dan dat de
voorspelling toch naar Jezus, de zoon van Maria(as) verwijst?
• De profetie in Johannes 16: 7-14 voorspelt dat de Trooster na het heengaan van Je
zus zal komen. Wanneer de Trooster komt, zal hij de wereld terechtwijzen betreffende
zonde, waarheid en oordeel. Wie was deze Trooster? Was deze Trooster niet dezelfde
persoon als de voorspelde Beloofde Profeet in Deuteronomium 18: 18-20?
• Waarom vieren de Moslims elke jaar het Offerfeest? Wat is de filosofie van Eid-ul-Adha
(het offerfeest), de historische achtergrond en de betekenis van de droom van Abraham?
• Waar waren de tien verloren stammen van Israël gebleven? Wie waren zij en waar
gingen ze heen nadat ze verbannen werden door Nebukadnezar, de koning van
Babylonië?
• Een ongelooflijke hypothese – Jezus(as) overleeft de kruisiging en reist oostwaarts naar
India om te prediken tot de tien stammen van Israël. Is dit een misleidende theorie - of
ondersteunt de geschiedenis dit?
• Hoe kon de gedachtegang over de fysieke hemelvaart van Jezus, de zoon van Maria(as)
ook bij vele moslims zijn geïnfiltreren? En wat betekent het Arabische woord “Nuzul”?
• Waar stierf Jezus, de zoon van Maria(as) en waar ligt hij dan begraven?
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Onze lezers kunnen ook linken vinden naar brieven die verzonden werden aan
wereldleiders tijdens de Covid-19 pandemie (2020) door het internationale Hoofd
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, de Vijfde Khalifa (Kalief),
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba). Daarnaast is er ook een belangrijke boodschap aan
de wereld voor 2021 toegevoegd van Zijne Heiligheid.
Een deel van dit Blad wordt toegewijd aan de missie van de Stichter van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van Qadian, de
Beloofde Messias en Imam Mahdi(as), de ware dienaar van de Heilige Profeet Mohammed(s).
Hij heeft de Islam losgemaakt van fanatieke overtuigingen en praktijken door krachtig
op te komen voor de ware en essentiële leer van de Islam.
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) de
Beloofde Hervormer is wiens komst onder verschillende namen en titels werd verwacht door
de aanhangers van verschillende religies. De Hindoes verwachtten Krishna, de Christenen
verwachtten de Messias, de Boeddhisten verwachtten de Boeddha, en de Moslims verwachtten
zowel de Imam Mahdi als de Messias. Onder Goddelijke leiding deed Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad(as) de revolutionaire onthulling dat slechts een zulk een hervormer zou verschijnen die
alle Beloofden wier missie het was het mensdom uiteindelijk in de schoot van een universele
Godsdienst te verzamelen, zou vertegenwoordigen. Hij verscheen niet in een onafhankelijke
hoedanigheid, maar als een ondergeschikte aan de Heilige Profeet van de Islam(s). Hij
geloofde dat de Islam de laatste en de volledige levenswet voor het gehele mensdom was. Ten
aanzien van de Moslims gelooft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap dat God, Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad(as) tot de Moslims heeft gezonden, zoals Jezus, de zoon van Maria(as) tot de
Joden werd gezonden om godsdienstoorlogen te beëindigen, bloedvergieten te veroordelen
en moraliteit, rechtvaardigheid en vrede te herstellen, maar ook om de mensheid te verenigen.
Als extra bieden wij onze lezers een recensie aan van het boek van Professor Dr. Henk Bakker
(“Jezus. Reconstructie en revisie (2020)”), en een verwijzing naar een samenvatting met een
analyse van een interview die de redactie met hem heeft gehouden. Het is ook ons genoegen
om een boeiend interview met analyse te plaatsen die de Hoofdredacteur Saeed Ahmad Jatt
heeft gehouden met Dr. Eduard Verhoef over zijn onderzoek naar de identiteit van Jezus.
Nieuwsgierig? Dit en meer kunt u lezen in dit Blad.
Het is onze oprechte wens dat Al-Islaam, de naam die vrede en veiligheid bevat, voor
altijd zal blijven bestaan en zal fungeren als een baken van geloof, hoop, liefde, verzoening,
eenheid en vrede.
Wij danken allen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit mooie
blad. Onze speciale dank gaat uit naar de heer Hibatunnoer Verhagen (Voorzitter
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland) voor zijn bijzondere bijdrage
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aan deze editie van Al-Islaam, en de heer en Missionaris Ibrahim Ahmed en zijn echtgenote,
mevrouw Sumaira Ahmed voor het 36 pagina’s tellende document “Wie waren de
Verloren Tien Stammen van Israël en Waar gingen zij heen?”, en de heer en Missionaris
‘Adeel Basim Sahib voor het opzoeken van materiaal, en de heer Nabeel Ahmad Siddiqie
voor het vertalen van een document. Ook willen wij mevrouw Maham ‘Aziz,
professionele designer van de Ahmadiyya Gazette Canada nogmaals bedanken voor
haar waardevolle adviezen. Moge Allah de Verhevene hen veelvuldig belonen. Amin.
Moge de Almachtige God dit jaar voor ons zegenen en het talloze successen opleveren.
Moge Allah, de Almachtige de mensheid in de wereld beschermen en in staat stellen
deze mooie boodschap te begrijpen en erover na te denken, zodat de mensheid tot
bezinning kan komen en om de wereld tot een hemelse verblijfplaats te maken.
Alle lof behoort tot Allah de Heer de werelden.
Met vriendelijke groet,
Redactie Al-Islaam

Colofon:
Hoofdredacteur: 		 Saeed Ahmad Jatt
Redactie: 		 			 Ahmad Said Ikhlaf, Youssef Ikhlaf
Administratie: 			Ahmad Said Ikhlaf
Tekstcontrole: 				Mohammad Ahmad Tariq
Vormgeving: 				 Hamaad Akmal, Naseer Ahmed Arsalan
Distributie: 					Azhar Naeem
PR Afdeling: 				Kashif Akmal
Website en Techniek: Ahsan Karim Mahmud, Hamaad Akmal
E-mail: alislaam@islamnu.nl

8

ISMAËLIETEN EN ISRAËLIETEN – WAS ISMAËL(as) DE
EERSTGEBORENE VAN PROFEET ABRAHAM(as) OF
WAS HET ISAÄK(as)?
Toen profeet Abraham(as) en Ismaël(as)
zich hadden voorbereid en profeet
Abraham(as) op het punt stond om
Ismaël(as) te offeren, ontving hij echter
de openbaring dat hij het gebod al had
vervuld door zijn standvastig vertrouwen
op God en de bereidwilligheid Zijn
opdracht te vervullen. God vroeg toen, in
plaats van Ismaël(as), een lam te offeren.

Profeet Abraham(as) staat bekend als
de aartsvader van de profeten van het
Jodendom, het Christendom en de Islam.
In de Bijbel en in de Heilige Koran wordt
vermeld
dat
profeet
Abraham(as) in
een droom zag dat God hem beval
zijn eerstgeboren zoon te offeren. Het
Jodendom beschouwde Isaäk(as) als deze
zoon en deze interpretatie werd later overgenomen door de christenen. In Genesis
16, 17 en 21 blijkt echter duidelijk dat
profeet Abraham(as) twee zonen had,
namelijk Ismaël(as), geboren uit Hagar(ra),
en Isaäk(as), geboren uit Sarah(ra). De
Bijbel erkent wel dat Ismaël(as) dertien jaar
eerder werd geboren dan Isaäk(as), maar
erkende niet de verbintenis tussen profeet
Abraham(as) en Hagar(ra). Gezien de
voorbeeldfunctie
van
een
profeet,
moeten we er vanuit gaan dat beide
verbintenissen van de profeet Abraham(as)
wettelijk waren. Zijn eerste zoon was dus
Ismaël(as). Toen profeet Abraham(as) er
van overtuigd was dat God eiste dat hij
zijn eerstgeborene moest offeren, was
hij hiertoe direct bereid. Men moet voor
ogen houden dat het in die tijd gebruikelijk was om een mens als offer te
gebruiken.
Toen hij zijn droom aan
Ismaël(as) vertelde, antwoordde deze dat
hij volledig vertrouwde op zijn vader
en op God.

(Heilige Koran: 37: 101-112)
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De droom van profeet Abraham(as) had
echter een symbolische betekenis. Profeet
Abraham(as) had zijn droom al vervuld
door Ismaël(as) als kind met zijn moeder
Hagar(ra) in de droge, dorre vallei van Paran
achter te laten, waar in die tijd geen teken van
leven was, zelfs geen grasspriet of een
druppel water. Echter heeft God Ismaël(as)
gered en hem tot een groot volk gemaakt.
Op grond van geschiedkundige en aardrijkskundige gegevens staat vast, dat de
afstammelingen (Ismaëlieten) van profeet
Abraham(as) in Arabië hebben gewoond.
Zij koesterden allen een grote eerbied voor
Mekka en de Ka’ba, waaruit blijkt dat
Ismaël(as) zich in Mekka vestigde, d.w.z. in
de streek die volgens Arabische en OudTestamentische gegevens de naam ‘Paran’
(In het Arabisch Fārān) draagt. ‘Paran’ is
volgens de Arabische aardrijkskundigen
het gebied dat zich van Mekka tot aan de
noordelijke grens van Arabië uitstrekt. Deze
grote opofferingen van profeet Abraham(as),
zijn zoon Ismaël(as) en zijn vrouw Hagar(ra)
hebben ertoe geresulteerd dat Allah, de
Heilige Profeet Mohammed(s) als een perfect
voorbeeld naar de gehele mensheid heeft
gezonden. Aan hem werd de Heilige Koran
door Allah geopenbaard, die alle waarheden
omvat met als doel de mensheid in één
universele broederschap te verenigen. In de
religieuze ceremonies van de Joden en
Christenen zien we geen enkele herdenking
van het offer van profeet Abraham(as). De
Moslims, die de geestelijke afstammelingen
van profeet Ismaël(as) zijn, herdenken deze
belangrijke gebeurtenis ieder jaar door
middel van het offerfeest. De offerbereidheid
van profeet Abraham(as) en Ismaël(as)
wordt hen als grote deugd aangerekend.

De gebergte van Paran

Hieronder zijn de meest voorkomende en belangrijke vragen
die over dit onderwerp worden
bediscussieerd. Wij beantwoorden
ze vanuit de oorspronkelijke bronnen:
• In het Christendom en in het Jodendom
wordt Profeet Ismaël(as) niet als de
gezegende en de wettige eerstgeborene
van Profeet Abraham(as) beschouwd,
maar Profeet Isaäk wel(as)? Maar wat
staat er werkelijk in de Bijbel?
• In het Christendom en in het Jodendom
wordt beweerd dat Hagar(ra), een dienstmaagd of een slavin was en dat zij niet de
wettelijke vrouw van Profeet Abraham(as)
was, maar zijn eerste vrouw Sarah(ra) wel
de wettelijke vrouw was. Maar er komen
ook andere feiten naar boven dat Hagar(ra)
tot de vorstelijke nobele familie van Egypte
behoorde. Maar wat staat er werkelijk in de
Bijbel?
• In het Christendom en in het Jodendom
wordt beweerd dat de belofte die God in
de Bijbel met Profeet Abraham(as) heeft gemaakt voor zijn gezegende nageslacht
alleen voor Profeet Isaäk(as) gold en niet
voor Profeet Ismaël(as)? Komen de standpunten van zowel de Christenen als de
Joden overeen met de werkelijke feiten
die in de Bijbel zijn vermeld?
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• Vooral de Christelijke critici brengen over
het algemeen dus twee bezwaren naar
voren: (1) De Bijbel maakt geen melding
van enige belofte die door God aan
Abraham(as) is gemaakt met betrekking
tot Profeet Ismaël(as) (2) Toegegeven dat
God daar zo’n belofte heeft gemaakt, is
er geen bewijs van het feit dat de Profeet
Mohammad(s) van
Profeet
Ismaël(as)
afstamde.
• De Heilige Koran en de Bijbel zijn het
oneens over welke van zijn twee zonen Ismaël(as) en Isaäk(as) - Abraham(as), in navolging van Gods bevel, als een offer bracht.
De Heilige Koran zegt dat het Ismaël was,
maar volgens de Bijbel was het Isaäk(as).
Welk bewijs is er voor de bewering van de
Moslims dat niet Isaäk(as), maar Ismaël(as)
de zoon van Abraham(as) was die bijna
werd geofferd?
• In de Heilige Koran en in de Bijbel wordt
vermeld dat Abraham(as) in een droom
zag dat God hem beval zijn eerstgeborene
zoon te slachten (offeren). dat hij zijn
zoon slachtte. Aangezien het offeren
van mensen in die tijd zeer gebruikelijk
was, ging Abraham op weg om dit
letterlijk te vervullen. Wie stond op het punt
geofferd te worden in een droom van de
Profeet Abraham(as) – Profeet Ismaël(as)
of Profeet Isaäk(as)? Wat betekende
deze droom?
• Waarom liet Profeet Abraham(as) zijn
vrouw Hagar(ra) en Ismaël(as) achter in
de wildernis van de woestijn, want een
hulpeloze vrouw en een jonge kind
achterlaten op een plek waar geen water,

geen begroeiing en geen teken van leven was?
Wat is hiervan de historische achtergrond?
• Is er ergens een plek op deze wereld
zoals Mekka waar de Joden en de
Christenen het offer vieren van de
eerstgeborene, volgens hen zoon Isaäk(as)?
• Waarom zijn de Moslims de enige die het
offer verrichten als Ismaël niet degene
was die bijna geofferd werd?
• Waarom vieren de Moslims elke jaar het
Offerfeest? Wat is de filosofie van het
offeren?
• In de Bijbel wordt vermeldt dat Profeet
Abraham(as), zijn vrouw Hagar(ra) en zijn
eerstgeborene zoon Ismaël(as) verdreef
om zijn vrouw Sarah een plezier te
doen. Maar komt dit wel overeen met de
Bijbel als we dit grondig hebben onderzocht
en wat zegt de Heilige Koran hierover?
Voor antwoorden op de bovengenoemde
vragen,
verwijst
de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u
naar de bijgaande linken:
Eid-ul-Adha – Offerfeest: De betekenis van
het feest en de Historische achtergrond en de
betekenis van de droom en de filosofie van
het offeren.
Aantijgingen jegens Ishmael(as) en Hagar(as) in
het Christendom en in het Jodendom worden
zowel in de Heilige Koran als in de Bijbel
weerlegd!
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Weerlegging van de Bijbelse aantijging jegens Profeet Abraham(as) dat hij zijn wettige en
nobele vrouw Hagar en zijn wettige eerstgeborene zoon Ismaël(as) verdreef.
Welk bewijs is er voor de bewering van de Moslims dat niet Isaäk(as), maar Ismaël(as) de
zoon van Abraham(as) was die bijna werd geofferd?
Is er een tegenstrijdigheid in de Heilige Koran wat betreft de chronologie van de
gebeurtenissen met betrekking tot Ismaël(as)?
Was het Profeet Ismaël(as) of Profeet Isaäk(as) die op het punt stond geofferd te worden
in een droom van de Profeet Abraham(as)?
Voor uitgebreide informatie over dit onderwerp verwijst de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap u naar de volgende linken.

Inleiding tot de studie van de Heilige Koran
door Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud
Ahmad(ra);
Pagina 71 t/m 74.
Uitgebreide uitleg in The Life & Character of
the Seal of Prophets
Volume I; III Makkah, the Ka’bah & the
Quraish; Ishmael(as) – Dhabihullah and A
Rebuttal to Various Allegations Levelled
Against Ishmael(as) and Hagar(ra);
door Mirza Bashir Ahmad M.A.(ra);
Pagina’s 87 t/m 100.

Korte uitleg in het Engels over de Heilige
Koran: 2:125-130;
door Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud
Ahmad(ra);
Pagina’s 76 t/m 79.
Uitgebreide uitleg in het Engels over de
Heilige Koran: 2:125-130;
door Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud
Ahmad(ra); Volume 1;
Pagina’s 217 t/m 232.
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EEN OVERZICHT VAN DE
PROFETEN
Naties zijn opgekomen en ten ondergegaan. Beschavingen zijn verschenen
en verdwenen. Er kunnen andere Adams
zijn geweest voor onze Adam; andere
rassen kunnen hebben geleefd en kunnen
ten onder zijn gegaan, en evenzo kunnen
er andere cyclussen van beschaving
zijn verschenen en verdwenen. Dit
standpunt is ook ingenomen door
eminente moslim geleerden.

In dit blad treft u een schema aan over
de 124.000 Profeten die door God zijn
gezonden. Het schema is overzichtelijk
en voorzien van voetnoten en uitgebreide
uitleg met linken. Enkele voorbeelden
van voetnoten met een uitleg:
Profeet Adam(as) is volgens de Heilige
Koran en de Bijbel niet de eerste
mens
Er wordt verondersteld dat alle bewoners
van de aarde afstammelingen zijn van
Adam(as) en Eva, die naar men aanneemt
ongeveer 6000 jaar geleden leefden,
terwijl de moderne wetenschap heeft
uitgemaakt dat de mensheid veel ouder
is dan de Bijbelse Adam(as) en Eva
(Zie o.a. New discoveries relating to the
Antiquity of Man door Sir Arthur Keith).

Hazrat Muhyi-ud-Din Ibn-‘Arabi,
de grote mysticus, zegt dat hij zichzelf eens in een droom zag terwijl hij
een rondgang om de Ka’ba maakte.
In deze droom verscheen een man
voor hem die er aanspraak op
maakte een van zijn voorouders
te zijn. “Hoelang geleden bent
u
gestorven?”,
vroeg
Hazrat
Ibn-‘Arabi. Hij antwoordde: “Meer
dan veertigduizend jaar.” “Maar
deze periode is veel groter dan die
welke ons van Adam scheidt” zei
Hazrat
Ibn-‘Arabi.
De
man
antwoordde hierop: “Over welke
Adam spreekt u? Over de Adam die
het dichts bij u staat of over een
andere Adam?” ‘Toen herinnerde
ik in mij’, zegt Hazrat Ibn-‘Arabi,
het gezegde van de Heilige Profeet
Mohammed(s) dat God niet minder

Profeet Adam(as), die ongeveer 6000
jaar geleden leefde, wordt gewoonlijk
beschouwd als de eerste mens die door
God op deze aarde was geschapen. Dit
gezichtspunt wordt echter niet gesteund
door een grondige studie van de feiten.
De waarheid is dat de wereld verschillende
stadia in de schepping en beschaving heeft
doorgemaakt en dat Adam de voorvader
van het menselijk ras, alleen de eerste
schakel was in de tegenwoordige cyclus,
en niet de eerste mens in de schepping
van God.
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dan 100,000 Adams heeft geschapen en sprak ik mijzelf: “Misschien was deze
man, die er aanspraak op maakte een van mijn voorouders te zijn, een van de
vorige Adams.”
(Futuhat, iii. 607)
Als we de periode van het nageslacht van iedere Adam op gemiddeld 7000 jaar
stellen, dan moet de leeftijd van het menselijk ras op grond van het gezegde van de Heilige
Profeet Mohammed(s), dat hier is aangehaald, op 700 miljoen jaar worden gesteld. En dit is
alleen de leeftijd van het nageslacht van de Adams, terwijl geen rekening is gehouden met der
rassen die mogelijk vóór de schepping van de eerste Adam hebben bestaan en zijn
heengegaan. In tegenstelling hiermee zien wij dat de moderne wetenschap de leeftijd
van het menselijk ras op een miljoen jaar stelt.
(Enc. Br. 14th Edition, xiv, 767)
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, De Beloofde Messias en Imam Mahdi(as), de Heilige Stichter van
de Ahmadiyya Moslim Djamaat in de Islam, heeft in een van zijn toespraken gezegd:
“Wij volgen de Bijbel niet bij het standpunt dat de wereld met de geboorte
van Adam begon, zes- of zevenduizend
jaar geleden en dat er hiervoor niets
was, en dat God als het ware niets deed.
Ook wij maken er geen aanspraak
op dat het gehele mensdom dat nu in
verschillende delen van de wereld wordt
gevonden de nakomelingen zijn van
een en dezelfde Adam. Integendeel, wij
gaan ervan uit dat deze Adam niet de
eerste mens was. Het mensdom bestond
zelfs vóór hem, waarop de Heilige
Koran zelf wijst in het vers: ‘Ik wil
een khalifa op aarde plaatsen’. Als
‘khalifa’ opvolger betekent is het
duidelijk dat de mensen zelfs vóór Adam
bestonden. Daarom kunnen we niet
zeggen of de oorspronkelijke bewoners
van Amerika, Australië, enz. het nageslacht zijn van deze laatste Adam of
van een Adam die voor hem is
heengegaan.” Deze aanhaling van de Beloofde
Messias(as) lezen wij in Al-Hakam van 30 mei
1908. (Al-Islaam mei 1999 over De Heilige
Qor’aan over de instelling van het khalafat)
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De Beloofde Messias & Imam Mahdi
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as)

Genesis 4: 14-17 toont ook aan dat er
mensen op andere plaatsen van de aarde
leefden dan de woonplaats van Adam(as) en
Eva, daar Kaïn sprak: “Ik zal ongedurig
en vluchtende zijn op aarde en wie mij
vindt zal mijn doden. (…) En de Heer
maakte een teken aan Kaïn, opdat
niemand hem doodde, die hem vond.
Alzo ging Kaïn uit van het aangezicht
de Heren en woonde in het land van
Nod, ten Oosten van Eden. En hij
bekende zijn vrouw, die werd zwanger
en baarde Henoch. En hij bouwde een
stad, welke hij noemde naar zijn zoon
Henoch.” Indien er nu naast de zonen van
Adam(as) en Eva geen andere mensen leefden,
waarom dan maakte de Heer een teken aan
Kaïn, opdat hij door niemand zou worden
gedood en waar kreeg hij zijn vrouw
vandaan, en hoe bouwde hij de stad, als er
naast hem geen andere bewoners in die streek
waren? Ook toont Genesis 5: 1-2 duidelijk
aan dat de Heer in de tijd van de schepping
van de mensen, hen mannelijk en vrouwelijk
schiep, hen zegende en hun naam Adam
noemde ten tijde dat zij geschapen werden.
Hieruit blijkt dat andere mensen ook Adam
werden genoemd en dat het een gewone naam
was, die ieder geschapen mens was gegeven.

• Er wordt verondersteld dat alle bewoners
van de aarde afstammelingen zijn van
Adam(as) en Eva, die naar men aanneemt
ongeveer 6000 jaar geleden leefden,
terwijl de moderne wetenschap heeft
uitgemaakt dat de mensheid veel ouder
• is dan de Bijbelse Adam(as) en Eva. Maar
wat staat er werkelijk in de Bijbel en
de Heilige Koran?

De vragen die in de onderstaande
artikelen behandeld worden:

• Er wordt over een Beloofde Messias
gesproken die in deze dagen al is verschenen volgens de voorspellingen in
verschillende geschriften. Hij heet Hazrat
Mirza Ghulam Ahmad en hij is de Stichter
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.
Wie is deze wereldhervormer? Is Jezus,
de zoon van Maria(as), werkelijk de zoon
van
God
of
wordt
hier
iets
anders mee bedoeld?

• Binnen het Christendom en het Jodendom is men bekend met het nageslacht
van Isaäk(as) tot aan Jacob(as) en zijn 12
zonen. Maar hoe zit het met het nageslacht
van
Ismaël(as)
tot
aan
Mohammed(s)?

• Er wordt beweerd dat enkele profeten die
door God zijn gezonden ooit een leugen
hebben verteld en zelfs een zonde hebben
gepleegd. Wat zegt de Heilige Koran
hierover?
• Er wordt in de Heilige Koran over de
wetgevende
profeten
en
de
niet-wetgevende profeten gesproken. Wat
zijn de verschillen?
• Als God vroeger ook zijn Boodschappers
had gezonden, die een bepaalde opdracht
brachten voor een bepaald volk, wat was
dan de noodzaak voor een nieuwe openbaring (De Heilige Koran) en waarom
moeten de volgelingen van de vroegere
boodschappers van God in de boodschap van
de Heilige Profeet Mohammed(s) geloven?
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• Zijn de Messias en Mahdi twee verschillende personen of één persoon met twee titels?
• Er worden in Sahih Bukhari (de meest authentieke overleveringen van de Heilige Profeet
Mohammed(s)), verschillende beschrijvingen gegeven dat de eerste en tweede Messias
verschillende mensen zouden zijn. Ondanks dit verschil heette de tweede Messias nog steeds
“Jezus, de zoon van Maria(as)”. Welke beschrijvingen zijn dat en waarom wordt de wederkomst
van de Beloofde Messias ook Jezus zoon van Maria genoemd?
• De Christenen beweren dat Jezus, de zoon van Maria(as) de Messias is voor de gehele
mensheid en beschouwen hem niet als de boodschapper van de Israëlieten.
Maar klopt dit wel met de feiten uit de Heilige Koran en de Bijbel?
• Onderwees Jezus, de zoon van Maria(as) de éénheid van God of de Drie-eenheid?
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap verwijst u naar de bijgaande linken voor
uitgebreide informatie:
‘Schema en uitgebreide uitleg over de 124000 Profeten die door God waren gezonden’
door Dhr. Ahmad Said Ikhlaf.
The Holy Quran with English Translation & Commentary
door Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad;
Volume 1; Pagina’s 90-91;
Waar stierf Jezus?;
door Dhr. J.D. Shams.
Pagina’s 81-82
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WERD DE HEILIGE PROFEET MOHAMMED
VOORSPELD IN DE BIJBEL?

(s)

De Christenen geloven dat de discipelen van
Jezus, de zoon van Maria(as) de Heilige Geest
ontvingen, nadat Jezus -zoals Christenen
het zien- ten hemel was gevaren. Ook
Moslims geloven in Jezus, de zoon van
Maria(as) en in de Heilige Geest. Jezus, de
zoon van Maria(as) is voor de Moslims een
profeet. De Heilige Geest is de engel Gabriël,
(de Ruhul Amin), die communiceert tussen
God en de mens. Moslims geloven dat
iedereen die een rein leven leidt en Gods
nabijheid zoekt, de Heilige Geest kan
ontvangen. Daarin verschillen Moslims van
de meeste Christenen, die geloven dat alleen
Christenen de Heilige Geest ontvangen bij
hun doop. Moslims hebben ook een andere
interpretatie van de tekst waarin Jezus,
de zoon van Maria(as) de Heilige Geest
aankondigt.
Jezus, de zoon van Maria(as) voorspelt in
Johannes 16:12-13: “Nog veel heb Ik u
te zeggen, maar gij kunt het thans niet
dragen, doch wanneer Hij komt, de
Geest der Waarheid, zal Hij u de weg
wijzen tot de volle waarheid, want
Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar
al wat Hij hoort, zal Hij spreken en
de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Jezus, de zoon van Maria(as) zegt dus in deze
verzen dat na hem de ‘Geest der Waarheid’
zal komen, om de volledige boodschap
van God te brengen. Moslims zien in
deze profetie dus een voorspelling
over de komst van hun eigen profeet.

De komst van deze profeet was al
eerder aangekondigd door Mozes in
Deuteronomium 18:18: “Een profeet
zal Ik hun verwekken uit het midden
van hun broederen, zoals gij zijt.
Ik zal mijn woorden in zijn mond
leggen, en hij zal alles tot hen zeggen,
wat Ik hem gebied.”
Daarom geloven Moslims dat zowel het
Oude als het Nieuwe Testament de komst
van een profeet ná Jezus, de zoon van
Maria(as) voorspelde, die de wereld “in alle
waarheid” zou leiden, en die de naam van
God voor altijd op aarde zou vestigen,
namelijk de Heilige Profeet Mohammed(s).
De Heilige Profeet Mohammed(s) was een
afstammeling van Ismaël(as). De afstammelingen van Ismaël(as) (de Arabieren)
waren
de
broeders
van
de
afstammelingen van Isaäk(as) (de Israëlieten).
In Mattheüs 15:24 zegt Jezus heel duidelijk:
“Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls.”
Vóór de komst van de Heilige Profeet
Mohammed(s) had dus niemand tot het gehele
mensdom een boodschap gericht.
Het was de Heilige Profeet Mohammed(s)
die in de Heilige Koran verklaarde: “Zeg: O
mensdom, ik ben u allen tot een boodschapper van Allah.” (7: 159)
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Moslims zien dus de vervulling van vele
profetieën zoals die in Johannes en
Deuteronomium, welke dus wijzen op de
komst van de Heilige Profeet Mohammed(s)
en de openbaring aan hem van de Heilige
Koran. Overigens geloven Moslims in een
absolute éénheid van God. Zij erkennen
daarom niet het Christelijke concept
van de Drie-eenheid.

Maar wat staat er werkelijk in de Bijbel als
men dit grondig gaat onderzoeken?

• Was Jezus, de zoon van Maria(as) een
Wetgever? Bracht hij in de wereld
een nieuwe wet die een oude moest
vervangen? Of was het iemand anders?
• Moest de Beloofde Profeet niet uit Israël,
maar uit hun broeders worden verwekt,
omdat Jezus, de zoon van Maria(as) een
Israëliet was? Wie waren die broeders?
• De Beloofde moest een Profeet zijn, terwijl
de Christelijke opvatting is, dat Jezus,
de zoon van Maria(as) geen profeet is,
maar Gods zoon was. Waarom beweren
zij dan dat de voorspelling toch naar
Jezus, de zoon van Maria(as) verwijst?

Hieronder zijn de meest voorkomende
vragen die over dit onderwerp gesteld
worden. Wij beantwoorden ze vanuit
de oorspronkelijke bronnen:

• Zou het niet voor de hand liggen dat
de voorspelling in Deuteronomium in
de Heilige Profeet Mohammed(s) werd
vervuld, omdat hij een afstammeling van
Ismaël(as) was. Waren de afstammelingen
van Ismaël(as) (de Arabieren) niet
de broeders van de afstammelingen
van Isaäk(as) (de Israëlieten)?

• In Deuteronomium 18: 18-20 voorspelde
Profeet Mozes(as) over een wetgevende
profeet die na hem zou verschijnen en die
uit de broeders van Israël zou voortkomen.
De Christenen verwijzen de woorden “zoals
gij zijt” naar Jezus, de zoon van Maria(as). Zij
beweren dat Jezus, de zoon van Maria de
Beloofde Profeet was Werd deze
voorspelling in Deuteronomium wel in
Jezus vervuld?

• De profetie in Johannes 16: 7-14 voorspelt dat de Trooster na het heengaan
van Jezus, de zoon van Maria(as) zal
komen. Wanneer de Trooster komt, zal
hij de wereld terechtwijzen betreffende
zonde, waarheid en oordeel. Wie was
deze Trooster? Was deze Trooster niet
dezelfde persoon als de voorspelde
Beloofde Profeet in Deuteronomium
18: 18-20?

De grot Hira (hier ontving profeet
Mohammed(s) zijn eerste openbaring)
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• Wat betekent Heilige Geest? Wie is de Heilige Geest?
Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de
bijgaande linken:
Inleiding tot de studie van de Heilige Koran
door Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad(ra);
Pagina 74 t/m 83;
Voorspellingen in de Bijbel over de komst van de Heilige Profeet Mohammed(s), een
afstammeling van de wettige eerstgeborene zoon Ismaël in Deuteronomium: 18: 18-20;
Inleiding tot de studie van de Heilige Koran
door Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad(ra);
Pagina 107 t/m 109;
Voorspellingen in de Bijbel over de komst van de Heilige Profeet Mohammed(s), een
afstammeling van de wettige eerstgeborene zoon Ismaël in Johannes: 16:7-14;
Geef gehoor aan de stem van de hemel. De Messias is gekomen!
Al-Islaam Juli – september 2020;
Pagina’s 6 t/m 9.
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JEZUS OVERLEEFT DE KRUISIGING EN
REIST OOSTWAARTS NAAR INDIA
(as)

De geschriften van Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad(as), de Stichter van de Ahmadiyya
Moslim Djamaat uit Qadian in India
(1835-1908), en het boek “Waar stierf
Jezus?”* van imam Jalaluddin Shams
zorgde vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog voor grote opschudding. Ze hebben
vele Europese en Amerikaanse schrijvers in
de vorig eeuw geïnspireerd tot een kritische
blik op het verhaal van Jezus’(as) leven en de
dogma’s van de Christelijke kerken. Daarnaast
hebben archeologen en historici onderzoek
gedaan naar aanwijzingen omtrent Jezus’(as)
leven in India. In 1978 werd naar aanleiding
van een congres van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap door afgevaardigden van
verschillende kerken en wetenschapsinstellingen een resolutie aangenomen om
het graf te beschermen en verder onderzoek
te verrichten. De betrokken wetenschappers
hebben de identiteit van het graf in Srinagar,
onafhankelijk van de opvattingen van de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, bevestigd
als zijnde van Jezus, de zoon van Maria(as)

Het boek “Waar stierf Jezus?”

hemel voer?”; “De verloren stammen van
Israël” & “Jezus gaat naar India”; “Het
onbekende leven van Jezus” & “Boeddhisten
en Jezus; “Yus Asaph en Jezus”; “Een
belangrijke profetie”. Ze worden vanuit de
oorspronkelijke bronnen beantwoord.

* Het boek met de titel “Waar stierf Jezus?”,
geschreven door wijlen imam Jalaluddin
Shams. Het boek verscheen voor het eerst in
het Engels in 1945 onder de titel “Where did
Jesus die?”. De eerste Nederlandse vertaling
werd uitgegeven in 1955 door N. Kluwer
te Deventer.

Enkele antwoorden op de volgende vragen:

In het boek “Waar stierf Jezus?”  worden de
onderwerpen behandeld zoals: “Hoe ontstond
het geloof dat Jezus aan het kruis stierf en ten

• Als Jezus, de zoon van Maria(as) niet aan
het kruis stierf, is hij dan misschien fysiek
ten hemel opgevaren?
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• En als Jezus dan toch fysiek niet ten hemel
is opgevaren, waar ging hij dan heen?
• Waar stierf Jezus, de zoon van
Maria(as) en waar ligt hij dan begraven?
In Johannes 10:16 zegt Jezus, de zoon van
Maria(as):
“Ik heb ook nog andere schapen, die
niet uit deze schaapstal zijn. Ook hen
moet ik leiden en zij zullen luisteren
naar mijn stem. Dan zal het worden:
één kudde, één herder.”
Jezus, de zoon van Maria(as) verliet op
goddelijk bevel Palestina naar andere landen
om te prediken tot de tien verstrooide
stammen van Israël die in Perzië,
Afghanistan en Kashmir woonden. Maria,
de moeder van Jezus(as) en de discipel
Thomas hebben Jezus, de zoon van Maria(as)
op zijn reizen vergezeld. Jezus, de zoon van
Maria(as) werd “Yus Asaph” genoemd. Het
woord “Yus” staat voor Jezus en “Asaph”
voor “Verzamelaar”. Het was de zending van
Jezus, de zoon van Maria(as) om alle
verstrooide stammen van Israël in één
kudde bijeen te brengen en te verzamelen.
Om deze reden werd Jezus “Asaph” genoemd.
Aldus voltooide Jezus, de zoon van Maria(as)
zijn missie.
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), de Stichter
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
vestigde de aandacht op een graf in de
plaats Srinagar (Kashmir), dat de naam
‘Yus Asaf’ draagt en in overleveringen werd
geïdentificeerd als het graf van Jezus, de
zoon van Maria(as).

Deze ontdekking van het graf van Jezus, de
zoon van Maria(as) bleef bijna tweeduizend
jaar aan de wereld onbekend totdat Hadhrat
Mirza Ghulam Ahmad(as) het ontdekte.
Op dezelfde wijze bleef ook het graf van
Mozes(as) bijna tweeduizend jaar onbekend,
totdat de Heilige Profeet Mohammed(s), de
Stichter van de Islam verscheen en het o
ntdekte. Jezus, de zoon van Maria(as) stierf
op 120 jarige leeftijd in Kashmir. De Heilige
Koran vermeldt duidelijk dat Jezus, de zoon
van Maria(as) aan de natuurlijke dood in vrede
is gestorven en men kan zijn natuurlijke
dood in 30 verzen van de Heilige Koran
aantreffen. Zijn graftombe in Srinagar ligt
aan de Khan Yar Straat en is thans een
bedevaartplaats. Dit alles is beschreven in
het boek “Waar stierf Jezus(as)?”. Hazrat
Mirza Ghulam Ahmad(as) presenteerde
deze overleveringen met ander historisch
materiaal om aan te tonen dat het hier
werkelijk gaat om het graf van Jezus, de
zoon van Maria(as).

Graf van Yus Asaph (Jezus, de zoon van Maria(as)
aan de Khan Yar Straat in Srinagar (Kashmir)
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In de onderstaande linken worden de volgende vragen beantwoord:
• Hoe zijn de verkeerde opvattingen over de Hemelvaart onder sommige Moslims ontstaan?
• Volgens de Christenen en de Joden was Jezus, de zoon van Maria(as), aan het kruis gestorven
en fysiek ten hemel opgevaren? Maar wat als de Bijbel, de historici, moderne medische
opinie hierover een heel ander verhaal vertellen en met andere bewijsstukken komen?
• Er wordt beweerd dat Jezus, de zoon van Maria(as) de kruisiging heeft overleefd en
oostwaarts naar India heeft gereisd om te prediken tot de tien stammen van
Israël. Is dit een misleidende theorie - of ondersteunt de geschiedenis dit?
• Indien Jezus, de zoon van Maria(as) niet ten hemel is opgevaren, waar ging hij dan heen?
Waar is hij dan gestorven en in welk land en in welke plaats ligt zijn graftombe? Jezus,
de zoon van Maria(as) wordt “Yus Asaph” genoemd. Wat betekent “Yus Asaph” en waarom
werd hij zo genoemd?
Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de
bijgaande linken:
Artikel: Stierf Jezus(as) aan het kruis of aan een natuurlijke dood in India?
door Ahmad Said Ikhlaf.
“De verloren stammen van Israël” & “Jezus gaat naar India”; Hoofdstuk 8;
Pagina’s 93 t/m 117; door J.D. Shams.
“Jesus in India”
door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.
http://www.alislam.org/articles/study-of-jesus-in-india/
“Het onbekende leven van Jezus” & “Boeddhisten en Jezus”; Pagina’s 119 t/m 130;
door J.D. Shams.
“Yus Asaph en Jezus”; Hoofdstuk 10; Pagina’s 131 t/m 143,
door J.D. Shams.
“Een belangrijke profetie”; Pagina’s 145 t/m 153;
door J.D. Shams.
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EEN ANALYSE VAN HET INTERVIEW MET
DR. EDUARD VERHOEF OVER ZIJN
ONDERZOEK NAAR DE IDENTITEIT VAN JEZUS
Interviewer (schriftelijk):
De heer Saeed Ahmad Jatt (Hoofdredacteur van het Nederlandstalige Islamitische blad
‘Al-Islaam’; Missionaris van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland)
De redactie van Al-Islaam:
(analyse van het interview met daarin standpunten van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap toegevoegd): De heer Ahmad Said Ikhlaf en de heer Youssef Ikhlaf
(Redacteuren onder leiding van de hoofdredacteur van het Nederlandstalige Islamitische blad
‘Al-Islaam’; Leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland)
Geïnterviewde (schriftelijk):
Dr. Eduard Verhoef is theoloog en studeerde
Semitische talen. Meneer Verhoef heeft een
vertaling van de Heilige Koran geschreven
en ook het boek “Uitleg van de Koran”.
Recent heeft meneer Verhoef zijn nieuwe boek
“Jezus in christendom en islam” uitgebracht.
In dit interview worden de vragen en antwoorden
opgesomd weergegeven en daaronder de standpunten van de redactie van Al-Islaam.
Hieronder het interview:
• Interviewer: U hebt door de jaren heen veel
onderzoek over Jezus gedaan. Wat is zijn status
in uw ogen?
• Dr. Eduard Verhoef: Ik zie Jezus als een
profeet, iemand die de weg wees naar het
Koninkrijk van God.
• De redactie van Al-Islaam: Dit is ook wat
Dr. Eduard Verhoef
de Heilige Koran bevestigt. De Heilige Koran
vermeldt: “En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, ver
vullende, hetgeen vóór hem in de Torah was (geopenbaard), en Wij gaven hem
het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvóór
in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden.”1
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En: “En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: “O kinderen van Israël, Ik ben
Allah’s boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah
was (…).”2 En: “Hij (Jezus) is niets dan een dienaar wie Wij Onze gunst
schonken en Wij stelden hem tot voorbeeld voor de kinderen van Israël.”3
En: “Zegt: “Wij geloven in Allah en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob en de stammen werd nedergezonden
en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven en in hetgeen aan alle andere
profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen
hen en aan Hem onderwerpen wij ons.”4
• Interviewer: Wat was het standpunt van de eerste volgelingen van Jezus, de zoon
van Maria(as)? De huidige standpunten werden pas in 325 in Nicea n. Chr. aanvaard. Wat
geloofden de volgelingen van Jezus(as) hiervoor?
• Dr. Eduard Verhoef: In mijn nieuwe boek ‘Jezus in christendom en islam’ leg ik uit dat de
eerste volgelingen van Jezus, allemaal joden(!), Jezus niet anders gezien kunnen hebben dan
hun heilige schrift aan hen leerde, dus als een profeet, zeker niet als zoon van God in de Griekse
zin. Dat zou ook in strijd zijn met de grote nadruk van de joden op het monotheïsme: er is
maar één God. De discipelen meenden dat met Jezus weer een groot profeet was opgestaan,
iemand die hen op de goede weg bracht en die hen leerde hoe God gediend moest worden.
Allerlei andere standpunten zijn echter al heel gauw bij de hellenistische joden (joden die
door de Griekse cultuur waren beïnvloed) opgekomen en zo over de toenmalige wereld van
het Romeinse rijk verspreid. In Nicea werden standpunten die toen al twee eeuwen gangbaar waren voor het eerst officieel erkend en bovendien werden die standpunten de maatstaf
aan de hand waarvan iemands geloof werd beoordeeld. Ik keur die daar aangenomen standpunten af en ik zou willen pleiten voor veel meer ruimte. Laten de mensen nu toch zelf
nadenken en beslissen wat ze wel of niet willen geloven. Overigens vind ik belangrijker wat
mensen doen aan barmhartigheid bijvoorbeeld dan wat ze nu wel of niet precies geloven.
• De redactie van Al-Islaam: Een hele interessante punt van dr. Eduard Verhoef. Het
brononderzoek van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap komt hiermee overeen. De
vroege Christenen waren fundamenteel verdeeld over zowel de natuur van Jezus(as) als over
het al dan wel of niet naleven van de Mozaïsche wet. In de tweede fase van de christelijke
ontwikkeling verwierf Paulus het meest cruciale karakter door het christendom een nieuwe
filosofie en ideologie te geven.
1. De Heilige Koran: 5:47
2. De Heilige Koran: 61:7
3. De Heilige Koran: 43:60
4. De Heilige Koran: 2:137

Wij bedanken de heer dr. Eduard Verhoef hartelijk voor het interview.
Klik hier om het volledige interview te lezen.
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RECENSIE OVER HET BOEK “JEZUS. RECONSTRUCTIE
EN REVISIE” VAN PROFESSOR HENK BAKKER
Interviewers (schriftelijk): De heer Ahmad Said Ikhlaf en de heer Youssef Ikhlaf
(Redacteuren onder leiding van de hoofdredacteur van het Nederlandstalige
Islamitische blad ‘Al-Islaam’ de heer Saeed Ahmad Jatt; Leden van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap Nederland)
Geïnterviewde (schriftelijk): Prof. Dr. Henk Bakker is hoogleraar aan de Vrije
Universiteit Amsterdam: Faculteit Religie en Theologie.
Titel en jaar van uitgave: Jezus. Reconstructie en revisie (2020)
Inleiding:
Er zijn drie Nederlandstalige boeken verschenen naar de historische
Jezus. Een van Fik Meijer, Jezus & de vijfde evangelist (2015), en een
van Cees den Heijer, Jezus, een mensenleven (2017). Het boek van
Professor Henk Bakker, Jezus. Reconstructie en revisie (2020) is het
derde boek. Het boek is academisch onderbouwd en verwoord, waardoor
de leesbaarheid voor een breder publiek wel wat minder toegankelijk
is. Het valt Professor Henk Bakker echter niet te verwijten omdat hij
een onderzoek doet naar oude teksten, en welke verwachtingen de
Joden hadden ten aanzien van die teksten. Als er één zin geciteerd
kan worden om aan te duiden waar het boek precies over gaat dan
is het deze zin1 van Prof. Dr. Henk Bakker: “Er is nooit een Zoon
van God geweest die de Joodse identiteit van Jezus niet droeg.” Volgens Professor
Henk Bakker is Jezus de letterlijke zoon van God maar mag dat niet los worden gezien van de
Joodse en menselijke identiteit van Jezus. Het standpunt van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap daarentegen is dat Jezus niet de letterlijke zoon van God was maar een geliefde
van God, de Messias voor de Joden, een Profeet voor de twaalf stammen van Israël. Jezus
stierf niet aan het kruis - Jezus voer niet ten hemel – Jezus emigreerde naar andere landen om
te prediken tot de tien verloren stammen van Israël – en het graf van Jezus is gelegen in India.2
Samenvatting:
Hieronder een korte samenvatting van de slothoofdstuk ‘Een delta aan
verschillen samengevat’ van het boek van Professor Henk Bakker met als titel
‘Jezus. Reconstructie en revisie’.
Jezus werd geboren in Palestina onder de heerschappij van het Romeinse rijk. Jezus leefde
onder het bewind van de keizers Augustus en Tiberius. De Romeinen waren bezetters. De
Joden waren erg verdeeld. Het was een turbulente tijd. En de Joden wisten ook niet of ze
zich moesten verzetten, overgeven of aanpassen. Ook in de tempel was het zwaar gedurende
dit tijdperk van de Romeinse heerschappij. De beeldvorming zoals door de eeuwen
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heen is ontstaan is in veel opzichten los komen te staan van het historische begin van het
Christendom. Soms hadden die niets meer te maken met enig besef van de historie maar
met gevoel en beleving. Professor Henk Bakker noemt Jezus een Galilese leraar en profeet.
Jezus werd door de eeuwen heen losgemaakt van zijn Joodse context, zijn Joodse menszijn, en tot een figuur gemaakt zoals men dat van hem heeft gemaakt. Het Christelijk geloof
gelooft dat God in Jezus mens is geworden. Jezus wordt een soort vergoddelijkt persoon.
Professor Henk Bakker is dezelfde mening toegedaan maar hij licht toe dat het ook
belangrijk is om naar Jezus te kijken als Joodse Profeet en als mens. De theologie,
met name die van de eerste eeuwen van Jezus is te veel gevormd naar Griekse
invloeden en zo is Jezus een abstracte (denkbeeldige) God gemaakt. Professor Henk Bakker
zegt verder dat men altijd naar de context moet kijken. De eerste Christenen worstelden met
het beeld dat ze hadden om uit te drukken wie Jezus was. Ze gebruikten woorden uit het Oude
Testament om uit te drukken wie Jezus was. Zij zagen hem als: David, Mozes, Elia, de priesterlijk
knecht, de Mensenzoon en Zoon van God. Vroege Christenen hebben de begrippen vloeiend
door elkaar heen gebruikt. De Evangeliën creëerden een beeld van Jezus, uit de
bestaande mondelinge en schriftelijke bronnen die zij tot hun beschikking hadden. Dat
daar veel is geïnterpreteerd, geredigeerd, geduid en getheologiseerd, maakt Prof. Dr. Henk
Bakker, met gebruikmaking van het moderne Bijbelonderzoek helder (in het boek). Professor
Henk Bakker ziet de term ‘zoon van God’ als volgt: Uit Jezus’ woorden blijkt dat alles hem door de
Vader (God) was toevertrouwd, dat alleen hij en de Vader elkaar werkelijk kenden en dat Jezus
de openbaringsbron voor de Vader was. Met het verlaten van haar Joodse verworteling
belandden Christelijke kerken op diverse zijsporen. Joden kregen steeds meer moeite met de
“ophemeling” van Jezus en Christenen uit de heidenen hemelden hem zodanig op dat hij soms
een schijnmens werd, een engelachtig figuur, en dan weer een verheerlijkte held.
Als we kijken naar hoe Jezus in het algemeen wordt gezien dan zien we dat hij alleen gezien
wordt via een gevoel of innerlijke ervaring. Professor Henk Bakker vind het belangrijk dat Jezus
ook wordt gezien vanuit zijn politiek-maatschappelijk leven, als mens en als Jood. Rome drong
haar cultuur zoveel mogelijk aan de Joden op en hoopte dat het volk zo op den duur zich aan het
heidendom zou aanpassen. Dit zou niet alleen verwoesting van een volk inhouden, maar ook
van het Joodse geloof. De Romeinen hadden controle op de tempeldienst van de Joden. Jezus
streefde ernaar zonder geweld de tempeldienst te vernieuwen. Er werd afgesproken dat de
tempeldienst niet onder de controle zou vallen van Rome, dat betekende dat heidense/
Romeinse symbolen niet op het tempelerf, geplaatst zouden worden, en soldaten geen
afgodische vlaggen op de heilige berg neerzetten.
Thematiek:
In het eerste deel van het boek tracht Professor Henk Bakker de identiteit van Jezus te reconstrueren. Het is een academische zoektocht naar de ‘historische Jezus’. Hij bespreekt ook de
twintigste-eeuwse gedachten over de positie van Jezus. Hij besteed verder aandacht aan Nederlandse en Joodse theologen maar in mindere mate aan andere bijdragen, dat wil hij later
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doen. Wel noemt hij Paul Verhoeven, een Nederlandse filmmaker, die Jezus niet als een
letterlijke zoon van God ziet. Paul Verhoeven zei: ‘Ik kijk naar Jezus als een mens. Als
“zoon van God”, zo zie ik hem niet (…) Voorop blijft echter staan dat in mijn
visie Jezus geen deel van God is. Helaas, wil ik er best aan toevoegen (…) Kort
gezegd: ik zou wel willen geloven, maar rationeel kan ik het niet…”.3 Verder
presenteert Professor Henk Bakker zijn eigen theologische visie, de Joodse en menselijke
identiteit van Jezus. Zoals hij zelf schrijft: “De titel van mijn boek luidt kort en krachtig
Jezus. Reconstructie en revisie. Het poogt een reconstructie en revisie te geven
van de persoon, de geschiedenis en de betekenis van Jezus….In mijn methodologie
heb ik uitgelegd dat historische reconstructie en narratieve betekenisgeving niet los van elkaar kunnen worden gezien.”4
In het tweede deel beschrijft Professor Henk Bakker de verschillende manieren waarop Jezus
werd gezien door vroegere christenen. Ze gebruikten woorden uit het Oude Testament om
uit te drukken wie Jezus was. Zij zagen hem als: David, Mozes, Elia, de priesterlijk knecht,
de Mensenzoon en Zoon van God. Professor Henk Bakkermeent dat ‘zoon’ een diversiteit
aan betekenissen heeft, zoals engelen, een volk, een koning enzovoort. Maar ook dat Jezus de
letterlijke zoon van God was. Het standpunt van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is
daarentegen dat de benaming ‘zoon van God’ een metaforische betekenis heeft. Israël wordt
bijvoorbeeld de zoon van God genoemd en de eerstgeborene in Exodus 4:22; Engelen worden
de zonen van God genoemd in Job 1:6 en Job 2:1; David wordt de zoon van God genoemd,
zelfs dat hij verwekt werd door God in Psalmen 2:7 en David wordt ook als de eerstgeborene
genoemd in Psalmen 89:28. De kinderen van Israël worden de zonen van de levende God
genoemd in Hosea 1:10 en Adam wordt ook de zoon van God in Lucas 3:38. Omdat Jezus
zichzelf ‘zoon’ noemde hebben christenen dit op een gegeven moment letterlijk
geïnterpreteerd.
Slot:
Professor Henk Bakker heeft een belangrijke bijdrage geleverd door het gevoelige onderwerp over de Joodse en menselijke identiteit van Jezus toch aan te halen. Het is natuurlijk
een uitdaging voor de Kerk en we hopen dat de Kerk zijn advies durft op te volgen.
Professor Henk Bakker gaf ook aan dat hij dat hoopte, want Jezus en Jood-zijn kunnen
niet los van elkaar worden gezien, en al evenmin de christelijke Kerk en het Joodse volk.
Interview:
Leden van de redactie van Al-Islaam hadden de mogelijkheid om Henk Bakker te
interviewen. Klik hier om het volledige interview met analyse te lezen.
1

Prof. Dr. Henk Bakker, Jezus. Reconstructie en revisie (2020), pagina 89; ‘niet voorbij het leven’.

2

Zie de bijgaande link: https://bieb.islamnu.nl/product/waar-stierf-jezus/ door J.D. Shams.

3

Prof. Dr. Henk Bakker, Jezus. Reconstructie en revisie (2020), pagina 49; ‘een leven’ en Pagina 50; ‘kritisch onderzoek naar  Jezus’.  

4

Prof. Dr. Henk Bakker, Jezus. Reconstructie en revisie (2020), pagina 368-369; ‘een delta aan verschillen samengevat’.
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WIE WAREN DE VERLOREN TIEN STAMMEN
VAN ISRAËL EN WAAR GINGEN ZE HEEN?
In het artikel “Wie waren de Verloren Tien
Stammen van Israël en Waar gingen ze heen?”
worden onze lezers meegenomen in het
verhaal van de tien verloren stammen van
Israël. Hierin wordt de reis van de twaalf
stammen naar Kanaän besproken. De
locatie van de tien verloren stammen van
Israël wordt grondig geanalyseerd. Ook wordt
er gekeken waarom en hoe deze stammen
uit Israël gingen. Dit uitgebreide artikel is
gebaseerd op een ongelooflijke ontdekking
van de Stichter van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad uit Qadian in India(as).

Het artikel is een korte weergave van het boek
“Masih Hindustan Mèin” (Jesus in India),
waarin besproken wordt wat er met Jezus, de
zoon van Maria(as) tijdens en na de kruisiging
gebeurde, en waar de tien verloren stammen
van Israël verbleven vanuit het oogpunt van
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.
Onze lezers wordt aanbevolen om voor meer
details het boek “Jesus in India” te lezen dat
door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) in 1899
werd geschreven. Het boek is onderverdeeld in
vier hoofdstukken, een introductie en bijlage.
Het boek is opgedeeld in de volgende thema’s:
1. Getuigenissen uit de Evangeliën: Het
bewijs dat Jezus, de zoon van Maria(as) levend
van het kruis werd afgehaald.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) heeft als
het ware toegelicht dat er in feite een andere
reeks gebeurtenissen plaatsvonden bij en
ná de kruisiging van Jezus, de zoon van
Maria(as) dan het algemene verhaal dat men
tot nu toe kende. Door sommige auteurs werd
geschreven over een mogelijk onbekend leven
van Jezus, de zoon van Maria(as), maar Hazrat
Mirza Ghulam Ahmad(as) licht dit in detail toe.
Deze ontdekking wordt ondersteund door
zowel historisch als wetenschappelijk bewijs.

2. Getuigenissen uit de Heilige Koran en
de Ahadith (Overleveringen van de Heilige
Profeet Mohammed(s)): De bewijzen dat
Jezus, de zoon van Maria(as) aan de kruisdood
is ontsnapt.
3. Getuigenissen uit de Medische Literatuur:
Deze boeken tonen aan dat Jezus, de zoon van
Maria(as) levend van het kruis werd gehaald
en dat bepaalde medicijnen op zijn wonden
werden aangebracht om ze te laten genezen.
4. Getuigenissen
uit
de
Historische
Verslagen: Deze boeken tonen aan dat Jezus,
de zoon van Maria(as) naar Nasibin,
Afghanistan en India reisde.
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Het boek bevat routekaart waarlangs Jezus,
de zoon van Maria(as) naar India reisde.

leerstellingen werkelijk aan het Boeddhisme
ontleend of was het toeval?

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) heeft
nadrukkelijk en met zekerheid verteld dat
iedereen die dit boek van hem zou lezen,
of hij nu een Moslim, een Christen of een
Jood is, hij er ongetwijfeld van overtuigd
zou zijn dat de opvatting over Jezus, de
zoon van Maria(as) die ten hemel stijgt
zinloos, een leugen en een verzinsel is.

• Waarom waren er zoveel overeenkomsten
tussen Boeddha(as) en Jezus, de zoon van
Maria(as)?

Voor de volledige artikel verwijzen
wij u naar de bijgaande link:
ARTIKEL: “Wie waren de Verloren Tien
Stammen van Israël en Waar gingen ze
heen?”
door de heer en missionaris Ibrahim Ahmed
& mevrouw Sumaira Ahmed
Deze zijn de meest voorkomende en
belangrijke vragen die tegenwoordig
over Jezus(as) voorkomen. Wij
beantwoorden ze vanuit de
oorspronkelijke bronnen:

• Er wordt ook beweerd dat Jezus, de zoon
van Maria(as) vóór de kruisiging naar India
ging toen hij nog jong was? Maar komt dit
wel overeen met de werkelijke historische
feiten?

• Is Jezus, de zoon van Maria(as) aan het
kruis gestorven?
• Was Jezus, de zoon van Maria(as) fysiek
opgevaren naar de hemel?
• Zal hij ooit weer in zijn fysieke
hoedanigheid naar de aarde terugkeren?
• Waar was
Maria(as) in

• Waren alle Joodse stammen in Israël
aanwezig, toen Jezus(as) werd gekruisigd?
• Waarom en hoe werden de 10 stammen van
Israël weggenomen uit Israël?
• Het leven en de leerstellingen van
Boeddha(as) tonen zulk een nauwe en
opvallende overeenkomst met het leven
en de leerstellingen van Jezus, de zoon
van Maria(as), dat vele denkers hebben
beweerd, dat het Christendom slechts een
kopie van het Boeddhisme is. Waren de
gebeurtenissen uit het leven van
Jezus, de zoon van Maria(as) en zijn

Jezus, de zoon van
zijn onbekende jaren?

• Er wordt beweerd dat Jezus, de zoon van
Maria(as) de kruisiging heeft overleefd en
op goddelijk bevel Palestina verliet en naar
andere landen reisde om te prediken tot de
tien verstrooide stammen van Israël die in
Perzië, Afghanistan en Kashmir woonden.
• Er wordt ook beweerd dat Maria(ra),
de moeder van Jezus(as) en de discipel
Thomas, Jezus, de zoon van Maria(as)
op zijn reizen hebben vergezeld.
• Er wordt beweerd dat Jezus, de zoon van
Maria(as) op 120 jarige leeftijd is gestorven
in Srinagar in India en dat zijn graftombe
in Srinagar ligt aan de Khan Yar Straat.
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• Jezus, de zoon van Maria(as) wordt ook “Yus Asaph” genoemd. Wat betekent “Yus Asaph”
en waarom werd hij zo genoemd?
• Waarom wordt Jezus, de zoon van Maria(as) “Masih” genoemd?
• De Heilige Profeet Mohammed(s) verklaarde dat de “Gharibs” de grootste genade vinden
in de ogen van Allah? Wat wordt hier met “Gharibs” bedoeld? En wie zijn die “Gharibs”?
Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
u naar de bijgaande linken:
-

Jesus in India - door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as);
Study of Jesus in India;
http://www.alislam.org/topics/jesus/ ;
Al-Islaam Juli-Sept 2020;
https://www.tombofjesus.info/;
Waar stierf Jezus? - door J.D. Shams.
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WERD DE BELOOFDE MESSIAS(as) VOORSPELD
IN DE BIJBEL EN WAT IS ZIJN MISSIE?
“Want zoals de bliksem komt van het
oosten en licht tot het westen, zo zal
het zijn met de komst van de Mensenzoon… Terstond na de verschrikkingen van die dagen zal de zon
worden verduisterd en de maan zal
geen licht meer geven; de sterren
zullen van de hemel vallen.”
(Mattheüs 24: 27 en 29)
Dit onderwerp is in deze tijd voor ons allen
heel belangrijk. De drie belangrijkste godsdiensten Jodendom, Christendom en Islam
wachten op Jezusas. De Joden wachten nog
steeds op de eerste komst van de Messias(as)
terwijl Christenen en Moslims op de tweede
komst van de Messias(as) wachten. Jezus, de
zoon van Maria(as) heeft gezegd dat hij zal
wederkomen voor de hervorming van de
mensheid. Hij zal terugkomen op aarde om
Gods heerschappij te vestigen.

Niet alleen het teken van de zon- en de
maaneclips werden door Jezus, de zoon
van Maria(as) vermeld, maar ook het teken
van vallende sterren. Dit werd vervuld in
november 1833 toen duizenden meteorieten
in de hemel werden waargenomen. In deze
profetie van Jezus, de zoon van Maria(as)
wordt ook de vergelijking gemaakt met de
bliksem die uitschiet van het oosten en licht
tot in het westen. Het is merkwaardig dat
de ‘Mensenzoon’, de Beloofde Messias(as),
optrad in het oosten en zijn werken zich
nadrukkelijk uitstrekten tot in het westen,
zoals bijvoorbeeld in 1955 het bouwen
van de eerste moskee in Nederland.

Jezus, de zoon van Maria(as) zegt hierover:
“Ik zal u niet als wezen achterlaten;
ik kom tot u terug.
(Johannes 14:18)
Verder: En wanneer ik heengegaan
ben om voor u een plaats te bereiden,
dan kom ik terug, en zal u tot mij
nemen.”
(Johannes 14:3)
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Mobarak Moskee, Den Haag
Eerste moskee van Nederland

De Heilige Profeet Mohammed(s) heeft ook
dit hemelse teken gedetailleerd uitgelegd. In
het boek van zijn Ahadith (overleveringen)
Sunan Dar Qutni lezen wij: “Voor de
Mahdi zijn er twee grote hemelse
tekenen die sinds de begintijd
van de hemelen en de aarde nooit
hebben plaatsgehad, en dat zijn de
maaneclips op de 13de nacht, en de
zoneclips op de 28ste dag in de maand
Ramadan. Deze twee tekenen zijn
nooit verschenen in de tegenwoordigheid van iemand die er aanspraak op
maakte de Beloofde Messias te zijn.
Deze profetie ging letterlijk in vervulling in de maand Ramadan 1894
in één gedeelte van de wereld, en
in het jaar daarop in de rest van de
wereld, drie jaar nadat de Beloofde
Messias(as) zijn aanspraak bekend
maakte”
De Beloofde Messias(as) ontving vele openbaringen van God, zoals: “Ik zal uw
boodschap uitdragen tot aan de
uiteinden van de aarde.”
Hij ontving de openbaring dat mensen uit
de gehele wereld naar hem toe zouden
komen en dat de wegen en paden als gevolg
hiervan zouden worden aangestampt. Hem
werd verder verteld dat zijn gemeenschap
voorspoedig zou zijn en dat zelfs koningen
hem zouden aanvaarden.
Hij zei: “O mensdom, luistert! Dit is de
profetie van God, Die de hemelen en
de aarde heeft geschapen. Hij zal

De Beloofde Messias & Imam Mahdi(as)
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

deze Beweging in alle landen
verspreiden en haar over allen de
suprematie verlenen door rede en
argument.”

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad(as) uit Qadian
(India) stichtte in 1889 de Ahmadiyya
Moslim Djama’at. Thans is zijn gemeenschap verspreid over meer dan 200 landen.
De explosieve groei van deze Gemeenschap
brengt het aantal leden nu op meer dan
70 miljoen. Zo vervult God Zijn beloften en
helpt Hij Zijn dienaren.
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Voor meer informatie verwijst De Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap u naar de bijgaande linken:
• Wederkomst van Jezus (de Beloofde
Messias).
• De komst van de Messias: met een
documentaire over “Coming of The
‘Messiah’
- Documentary - The world
is waiting for saviour” op YouTube.
• Geef gehoor aan de stem van de hemel.
De Messias is gekomen!;
Al-Islaam Juli – September 2020;
Pagina’s 21 t/m 23.

• PERSBERICHT: Historische toespraak
in de Arabische taal van de Khalifa van
de Beloofde Messias op 25 maart 2014.
Door de heer Youssef Ikhlaf
• Khilafat dat de missie van de Beloofde
Messias(as) voortzet.
Door de heer Youssef Ikhlaf
• De missie van de Beloofde Messias en
Imam Mahdi.
Door de heer Youssef Ikhlaf
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EEN BELANGRIJKE BOODSCHAP VAN DE KALIEF
AAN DE WERELD VOOR HET NIEUWE JAAR 2021
Op 1 januari 2021 hield het internationale Hoofd van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap, de Vijfde
Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), de
vrijdagpreek in de Mubarak Moskee,
Islamabad in Tilford in het Verenigd
Koninkrijk.
Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor
Ahmad(aba) zei:
“…dat we het afgelopen jaar een
ernstige pandemie hebben doorstaan,
waarvoor geen enkele plek ter wereld
veilig is. Zijne Heiligheid(aba) zei dat
ondanks dit, velen het feit dat deze
pandemie bestaat, niet lijken te willen
beschouwen als een waarschuwing
voor ons, om te beginnen met het
vervullen van de rechten die we aan
God en aan elkaar verschuldigd zijn.
Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij een
paar maanden geleden brieven naar
verschillende wereldleiders stuurde
waarin hij hun aandacht vestigde op
het feit dat dergelijke calamiteiten
ontstaan doordat men God niet
erkent en onrechtvaardigheid groeit.
Zijne Heiligheid(aba) zei dat hoewel
sommige leiders antwoordden, hun
antwoorden beperkt bleven tot het
wereldse aspect van deze crisis, zij
faalden het aspect van God en het
geloof te erkennen, welke door Zijne
Heiligheid(aba) waren benoemd…”

Khalifatul Masih V
Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Voor het volledige advies verwijst De
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u
naar de bijgaande link:
Samenvatting van de vrijdagpreek van Zijne
Heiligheid
Hazrat
Mirza
Masroor
Ahmad(aba); Martelaarschap van Hazrat Ali(ra)
op 1 januari 2021 van de Mubarak
Moskee Islamabad, Tilford, Verenigd
Koninkrijk; “Belangrijke boodschap aan de
wereld voor 2021”; Vertaald door de
heer Nabeel Ahmad Siddiqie
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Voor meer informatie verwijst De Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap u naar de bijgaande linken:
De brieven van het internationale Hoofd
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,
de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) aan
verschillende wereldleiders.

Een Belangrijke boodschap aan de wereld
voor 2021” op YouTube
Vertaald in het Nederlands door de heer en
Missionaris Safeer Sidiqui.
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De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat de lang
verwachte Beloofde Messias en Imam Mahdi in de persoon van
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) is gekomen. Hij werd geboren
in 1835 in Qadian, India. Hij stichtte de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap in 1889. Naar aanleiding van Goddelijke openbaring verklaarde hij in 1891 dat hij de Beloofde Messias
en Imam Mahdi is wiens komst werd voorspeld door de
Heilige Profeet Mohammed(s). Hij schreef meer dan 80
boeken ter verdediging en verkondiging van de Islam. Zoals
voorspeld werd door de Heilige Profeet(s), heeft hij de mensen
teruggebracht naar de ware leer van de Islam. Hij overleed in
1908 en zijn missie werd door zijn Kaliefen voortgezet. Een kalief
is de spirituele en administratieve Hoofd van de Gemeenschap.
Sinds 2003 wordt de wereldwijde Ahmadiyya Moslim
De Beloofde Messias & Imam
Gemeenschap door haar vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat
Mahdi(as), Hazrat Mirza Ghulam
Mirza Masroor Ahmad(aba) geleid. De Gemeenschap telt
Ahmad
tientallen miljoenen leden die over meer dan 200 landen
zijn verspreid. Het motto van de Gemeenschap is ‘Liefde voor iedereen, haat voor niemand.’
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is sinds 1947 in Nederland werkzaam. De eerste moskee
van Nederland, de Mubarak Moskee in Den Haag, werd door de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap in 1955 gebouwd. Deze moskee werd in 2006 ter gelegenheid van
haar 50ste jubileum bezocht door de toenmalige koningin van Nederland.
Voor meer informatie over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Klik hier
Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde:
Het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde is een afdeling binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
dat tot taak heeft te reageren op negatieve publiciteit over de Islam, de Heilige Profeet Mohammed(s)
en om de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten.
Klik hier voor de website.
Als u geïnteresseerd bent om meer boeken te bestuderen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,
klik hier.
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft in:
De eenheid van God, gelijkheid van alle mensen, geen dwang in de godsdienst, eerbied voor alle
profeten, universele broederschap, geen zonde als erfenis, de onmetelijke liefde en genade van God,
de Beloofde Messias is gekomen, dienstbaarheid jegens de mensheid, de veroordeling van alle vormen
van terrorisme, loyaliteit ten aanzien van het land van verblijf, rechten van de vrouw, het recht van
onderwijs, religieuze vrijheid, scheiding tussen staat en religie, geen straf voor afvalligheid, vreedzame
Jihad.
Contact:
Info@islamnu.nl www.islamnu.nl www.alislam.org www.mta.tv Tel: 085-0606-558

