HOE GAAN WIJ ALS TALMIDIEM VAN JESJOEA OM MET DE ISLAM?
Er gaat geen dag voorbij of we worden via de media geconfronteerd met
de Islam. En daarbij denk ik vooral aan de Islamisering van het westen.
Hoe behoren wij als talmidiem (Tora-leerlingen) van Jesjoea hiermee om
te gaan? En wat is daarbij de oplossing voor de westerse samenleving?
Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst kijken naar een aantal
andere zaken.
Ten eerste is de G’d van Israel niet dezelfde god als die van de Koran.
Mensen vereren allerlei (af)goden, maar er is maar één ware G’d, de G’d
van Avraham, Jitschak en Jaäkov, de G’d van Jisraël!
Deut. 6:4
Luister, Jisraël! De Eeuwige, onze G’d, de Eeuwige is één!
Marc.12:29
En Jesjoea antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Jisraël!
De Eeuwige, onze G’d, de Eeuwige is één.
1 Tim. 2:5
Want er is één G’d. Er is ook één Middelaar tussen G’d en mensen, de
mens Messias Jesjoea.
Ps. 96:4–5
Want de Eeuwige is groot en zeer te prijzen, Hij is ontzagwekkend boven
alle goden. Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de
Eeuwige heeft de hemel gemaakt.
1 Joh. 5:21
Maar wij weten dat de Zoon van G’d gekomen is en ons het verstand heeft
gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de
Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jesjoea de Messias. Die is de
waarachtige God en het eeuwige leven. Lieve kinderen, wees op uw hoede
voor de afgoden. Amen.
Ten tweede leven we in een zieke wereld, die nog onder de invloed staat
van het rijk van de duisternis. Met de term ‘de wereld’ wordt bedoeld: de
mensheid die G’d niet kent.
1 Joh. 5:19
Wij weten dat wij uit G’d zijn en dat de hele wereld in het boze ligt.
1 Joh. 2:16
Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van
de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit
de wereld.

Als we naar de geschienenis van het westen kijken, zien we, dat wij net
zoals alle voorafgaande beschavingen corrupt en zelfzuchtig zijn! De
Romeinen waren despoten en de Christelijke Kerk in de middeleeuwen
was niet beter. Zij heeft Joods bloed aan haar handen; niet alleen Joods
bloed, maar ook dat van Islamieten. En die Islamieten waren natuurlijk
ook geen lieverdjes! In de ogen van de Islam is het ‘Christelijke’ westen
corrupt, decadent en bloeddorstig. Daarbij zitten de kruistochten nog vers
in hun geheugen. En na de 1ste WO, zagen zij dat het Midden-Oosten werd
opgedeeld in westerse kolonieën. Daarbij werden machthebbers
aangesteld, die de belangen van het westen behartigden. Uiteindelijk
werden deze landen onafhankelijk. Maar vanwege de olie, die hun zakken
vulde, bleven de leiders van deze landen vriendjes van het westen. De
dictators van het middenoosten werden, vaak over de ruggen van hun
eigen bevolking heen, rijker! En de armen bleven arm! Uiteindelijk
stonden er fanatieke geestelijke Islamitische leiders op, die het
‘Christelijke’ westen als corrupt en satanisch bestempelden. Volgens hen
was dat de bron van alle ellende in het Midden-Oosten en was de oorlog
van de Islam tegen het westen na de kruistochten niet gestopt. Toen
kwam 9/11. De wereld zou hierna niet meer dezelfde zijn! En in deze
context is het Joodse volk en het in bijzonder het Zionisme (het verlangen
om terug te gaan naar het land van de Joodse voorvaderen) de zondebok!
Zij wordt vanuit de Islam gezien als de vertegenwoordiger van het
corrupte westen. Maar wij weten dat er veel meer aan de hand is. Want er
is een strijd in de geestelijke gewesten. Het is de strijd tussen het
Koninkrijk van G’d en het rijk van de duisternis.
Ef. 6:12
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de
duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in
de hemelse gewesten.
De machten van het kwaad, worden in de Tora vertegenwoordigd door de
tegenstander van Israel: Amalek! Hij staat symbool voor de demonische
strijder die namens haSatan het leger van demonische geesten aanvoert.
Ex. 17:16
Hij zei: Voorzeker, de hand op de troon van de Eeuwige! De strijd van de
Eeuwige zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie!
Een ander punt is, dat de Eeuwige landen gebruikt als Zijn instument om
andere landen te oordelen. De Eeuwige gebruikte bijvoorbeeld daarvoor
het afgodische Babylon.

Jer. 1:15–16
Want zie, Ik ga alle geslachten van de koninkrijken uit het noorden
roepen, spreekt de Eeuwige. Zij zullen komen en een ieder zal zijn troon
neerzetten bij de ingang van de poorten van Jeruzalem, tegen al haar
muren rondom, en tegen alle steden van Juda. Ik zal Mijn oordelen over
hen uitspreken vanwege al hun kwaad: dat zij Mij verlaten hebben en
reukoffers gebracht hebben aan andere goden, en zich hebben
neergebogen voor de werken van hun handen.
Jer. 25:8-9
Daarom, zo zegt de Eeuwige van de legermachten: Omdat u niet naar
Mijn woorden hebt geluisterd, zie, Ik ga een boodschap zenden en Ik zal
alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Eeuwige, en ook een
boodschap zenden naar Nebukadressar, de koning van Babel, Mijn
dienaar. Ik zal hen over dit land brengen, over zijn inwoners en over al
deze volken rondom. Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een
verschrikking, tot een aanfluiting, en tot eeuwige puinhopen.
Zou het kunnen zijn dat de Eeuwige het westen en de Christelijke kerk
door de Islam zal gaan oordelen?
Maar wat is nu de oplossing voor de Islamisering van het westen? Moeten
we demonstreren tegen de bouw van nieuwe moskeeën? Moet er een
boerka-verbond komen? Of moet de Koran een verboden boek worden?
Moeten we mensen gaan waarschuwen dat de Islam het westen gaat
overnemen? Moeten wij hier onze energie in steken? Wat is het antwoord?
Het antwoord staat in G’ds Woord! De eerste Messiasbelijdende
gemeenten leefden in een afgodische wereld. Vooral zij die in de Grieks –
Romeinse steden en buiten het land Israel woonden. Hoe gingen de eerste
Messiasbelijdende gemeenten om met hen die een ander geloof hadden?
Ze lieten de liefde van de Eeuwige zien, door het goede nieuws van het
Koninkrijk van G’d en Jesjoea de Messias te verkondigen. Een voorbeeld
hiervan is de Sjaoel – Paulus, met de zijnen.
Hand. 14:13–15
En de priester van Zeus, wiens tempel vóór hun stad lag, bracht ossen en
kransen bij de poorten en wilde samen met de menigten offeren. Maar
toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun
kleren, stortten zich in de menigte en riepen: Mannen, waarom doet u dit?
Ook wij zijn mensen net zoals u, en wij verkondigen u juist dat u zich van
deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God, Die de hemel, de
aarde, de zee en alles wat erin is, gemaakt heeft.

Hand. 17:22–23;
En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: Mannen van Athene! Ik
merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad
doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop
het opschrift stond: AAN EEN ONBEKENDE GOD. Deze dan, Die u dient
zonder dat u Hem kent, verkondig ik u.
Hand. 17:30–31
G’d dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid,
nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij
een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen
door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan
allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.
De eerste Messiasbelijdende gemeenten volgden de opdacht van Jesjoea,
die had gezegd:
Ga heen in heel de wereld, predik het goedenieuws aan alle schepselen.
Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie
niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Markus 16:15

En wat behoort onze houding daarbij te zijn? Shaoel, Paulus schrijft:
Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken, en ook niet aan de
gemeente van G’d, zoals ik ook in alles probeer allen te behagen, door
niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij
behouden worden. 1 Kor. 10:32–33
En in Rom. 12:17–21:
Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor
alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede
met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de
toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het
vergelden, zegt de Eeuwige. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te
eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult
u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het
kwade, maar overwin het kwade door het goede.
De oplossing voor de Islamisering van Nederland is de boodschap van het
Koninkrijk van G’d en Jesjoea de Messias! En wij, de volgelingen van
Jesjoea, behoren terug te keren naar de normen en waarden van het
Koninkrijk van G’d, zoals die staan vermeld in de Tora van Mosjee en in de
rest van G’ds Woord. Want een van de redenen dat de Islam met een
vloedgolf het westen in kan stromen is, dat het westen geestelijk in verval
is! Dus behoren wij de Islam dan niet te bestrijden? Zeker! Maar niet met
de wapenen van deze wereld!

2 Kor. 10:3–4
Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.
De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door
God, tot afbraak van bolwerken.
Ef. 6:10–12
Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Eeuwige en in de sterkte van
Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand
kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben
de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,
tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
Blinden kun je niet zomaar laten zien! Hun ogen moeten eerst geopend
worden! Het heeft dus niet veel zin, om hen die in de duisternis zitten te
bestrijden met de wapenen van deze wereld of vanuit het vlees. Wat we
moeten doen, is het goede nieuws proclameren, zodat zij uit de duisternis
kunnen komen! De gemeente van Jesjoea moet het goede nieuws naar de
Islamieten brengen. Daarvoor hoeven ze niet naar het Midden-Oosten te
gaan. De Eeuwige brengt hen hier! Dus laten we onze energie niet
verspillen door de Islamisering van Nederland te bestrijden, maar laten
wij voor hen bidden en het goede nieuws van de Eeuwige, de G’d van
Avraham, Isaak en Jaäkov, de G’d van Israel brengen! Want het goede
nieuws is niet westers maar Semitisch, het is Joods! Zó behoren wij, als
talmidiem van Jesjoea, om te gaan met de Islam!

