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                                                         In de naam van de Schepper, de genadevolle  

                                                     
 

 

             “Het oude testament profeteerde over de komst, de ministerie en het einde van Jezus!” 

Profetieën als:  

- Zacharia 9:9 “Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, 

bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel”. 

 

- Psalm 34:20 “Hij waakt zelfs over zijn beenderen, niet één ervan wordt verbrijzeld”. 

 

- Jesaja 53, Jesaja 7, Jesaja 9, Micah 5, Daniel 7, Hosea 11 enz. 

 

Als eerst wil ik even zeggen, dat Islam de enige niet-Christen religie is, dat het een geloofsartikel maakt 

voor zijn volgers, om in Jezus als de Christus te geloven. Geen moslim is een moslim als die niet in Jezus 

gelooft. Een moslim accepteert zonder te aarzelen, dat de komst van de Messias in oude testament 

vermeld is, maar als we de vraag stellen: 

- Is er bij een van die profetieën, in dit Encyclopédie van boeken, vermeld dat de naam van de 

Messias, die de wereld in zou komen, Jezus is?                                                                              

We weten dat Jezus de Messias is, niet omdat zijn naam verteld is, maar om de beschrijvingen die 

hem toe worden geschreven, dus door middel van reden en de logica en het gebruik van historische 

feiten, kunnen we uitmaken dat het persoon over wie geprofiteerd wordt is: “Jezus”. 

Nou lezen we in de Bijbel profetieën die niet zijn vervuld in Jezus of in iemand anders. Om reden en 

logica toe te passen kunnen we zien om wie het gaat. 

Het gaat om de volgende profetieën: 

1- Die profeet, wie Mozes aangekondigd heeft. (Zijn leefwijze) 

2- Vervullen van de belofte die God aan Abraham deed. (Zijn afkomst) 

3- De brenger van de waarheid dat de Messias beloofde. (Geest van alle waarheid) 

4- Die persoon beschreven in Hooglied. (Zijn naam) 

5- Die persoon aan wie Het Boek zou worden gegeven. (Zijn openbaring en ontvangst van Het Boek) 

 

1) Die profeet dat Mozes aankondigde! 

De mensen in de tijd van Jezus Christus, zaten nog steeds te wachten op deze profeet. En voor de komst 

van de Messias verwachtten ze eerst de terugkomst van Elijah (Malachi 4:5 en 6). De Joden komen met dit 

vraag bij Jezus, en vragen ze hem: als jij de christus bent, wie is Elijah? En Jezus antwoordde en zei:  

- Mattheus 17:12 en 13 “12Maar ik zeg jullie dat Elijah al gekomen is, ze hebben hem alleen niet 

herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun 

toedoen moeten lijden.’ 13Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde.” 

Om dit te conformeren komen de hogepriesters en levieten naar Johannes de Doper met hetzelfde vraag 

en vragen ze hem “Wie ben jij?”, 

- Johannes 1:19 “19…, toen de Joden enige priesters en Levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij 

hem zouden vragen: Wie zijt gij?” 

Waarop Johannes de Doper antwoordt en zegt wie hij is,  

    Bijbel’s begeerde  ( ملسو هيلع هللا ىلص)ُمحَمَّد  
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- Johannes 1:20 en 21 “20Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de 

Messias.’ 21Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elijah?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u 

dé profeet (Deuteronomium 18:18) (NIV Bible commentary)?’ ‘Nee,’ antwoordde hij.” 

De hogepriesters en Levieten vragen Johannes de Doper:  

1- “Ben u de Messias?”                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2- “Ben u Elijah?”                                                                                                                                                                               

3- “Ben u Die Profeet?” 

Alle 3 vragen beantwoordt Johannes de Doper met Nee! 

We weten dat Jezus de Messias is, maar dan wie is die profeet in Deuteronomium 18:18? 

 Deuteronomium 18:18 zegt:” יא ים ָנב ִ֨ ִ֥ ם ָאק  ֶ֛ ב ָלה  ר  ִ֥ ק  ם מ  ֶ֖ י ָכ֑מֹוָך ֲאֵחיה  ִּ֤ יו ְדָבַרי֙  ְוָנַתת  ר ְבפ ִ֔ ֶּ֣ ב  ם ְוד  ת ֲאֵליה ִ֔ ר ָכל־ ֵאֶ֖ ִ֥  .”אצנּו׃ ֲאש 

“(A) Ik zal een profeet laten opstaan, (B) midden uw broeders zoals jij (Mozes). (C) Ik zal mijn woorden 

in zijn mond leggen, (D) en hij zal het volk alles overbrengen wat ik hem opdraag” 

 

A-“ik zal een profeet laten opstaan,…” 

- ΝΙV commentaar over deze profeet zegt: ““profeet zoals ik”, in algemene context (zie in het 

bijzonder V.20-22) geeft aan dat een reeks van profeten bedoeld is. Op de Mount Sinaï de mensen 

hebben Mozes gevraagd dat hij de boodschap van God zou nemen en het aan hen leveren. Maar 

nu dat Mozes is om ze te laten, zegt hij dat een andere "Spokesman/Woordvoerder" zijn plaats 

zal vinden, en dat andere noodzakelijk zijn voor de volgende generatie die er zal zijn. Dit is dus 

een collectieve verwijzing naar de profeten die nog zullen volgen.” 

- Prof. William Montgomery Watt zegt in zijn boek “Muslim-Christian Encounters pagina 36: “In 

Deuteronomium 18:14 tot 19 waar Mozes aan de Israëlieten vertelt dat God een profeet zal 

zenden, een profeet midden de broeders, een profeet zoals Mozes, geef de algemene principe aan 

namelijk dat wanneer mensen in de nood van een gids zijn, zal God zijn gids sturen. Deze wat we 

profeten noemen is al vervuld in een serie van profeten in de loop van eeuwen, zoals Mozes, 

Jeremia, Jesaja en nog meer. De latere joden dachten dat deze verse ging om de komen van de 

Messias, en was in die zin toegepast op Jezus (Handelingen 3:22). Van dit standpunt kan een 

rationele persoon toegeven, dat het ook op Muhammad kan worden toegepast.” 

- KJV Commentaar over deze profeet zegt: “18:15-19. Daarentegen zou Jahweh een lijn van 

profeten laten opstaan. De wil van God was om ontdekt te worden door middel van een profeet 

door de generaties en niet door middel van een waarzegger, een magische werknemer, of een 

spiritist.” 

 En als we het principe nemen dat God zijn profeten stuurt om een gids te zijn voor zijn mensen, 

- Mohammad de profeet van Islam past in dit rijtje. 
 

          B-“…Midden uw broeders…” 

“Broeders” betekent niet “directe broers”, zoals het in de commentaar over dit woord staat: “broeders” 

kan worden vertaald als: familieleden, neven, Kinsmen of de mede Israëli’s.” (NIV, WEB, NLT, NET,) 

 Strong’s Bible concordance zegt hier over “  ,betekent o.a: Verwant/familielid (achi/broeder)”ֲאחֵ 

metgezellen, lansgenoten. Lot van Abraham (Genesis 13:8, Genesis 14:12, 14:16), Jakob van Laban (Genesis 

29:12 en 15) 
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Dit kunnen we ook in de Bijbel zien dat familieleden als broeders worden genoemd,  

- Deuteronomium 2:4 tot 8 “4Straks komen jullie door het gebied van jullie broeders, de 

afstammelingen van Esau.”  (Hier kunnen we zien dat de nakomelingen van Esau de broeders zijn 

van de Israëlieten)  

- Deuteronomium 23:8 “Edomieten moet u echter met respect behandelen, want dat zijn uw 

broeders” 

 In de taal van de Bijbel nakomelingen van 2 broers, zijn broeders van elkaar. 

We weten dat Mozes het Joodse volk toespraak, en vertelt dat de profeet midden van de broeders van 

Israëliërs zal opstaan. Wie zijn de broeders van de Israëlieten? 

- “Abraham kreeg Ismaël en Isaac. Ismaël kreeg de Ishmaelieten en Izaäk kreeg Jacob. van wie de 

Israëlieten komen. en Esau. Esau kreeg Edomieten.” (Harper's Bible Dictionary, Pagina 246)  

Deuteronomium 23:8 “Edomieten moet u echter met respect behandelen, want dat zijn uw broeders” 

                             Nakomelingen van Abraham zijn broeders van elkaar. 
 

 

                                                                                                                  

                                                                            

                                                                        

 

 

                              Harper's Bible Dictionary, pagina 246                                                   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

- “Hij had twaalf zonen, die later de oprichters van zoveel Arabische stammen of kolonies, de 

Ismaëlieten, over de uitgestrekte woestijn, van Noord-Arabië van de Rode Zee naar de Eufraat.” 
(“Ishmael”, Eastons Bible Dictionary) 

Dr.Shorrosh geeft een stamboom aan Mohammad in zijn boek “Islam Revealed” pagina 73. Hij geeft Ismaël 

een stamboom tot Fehr van Quirash (de stam van Mohammad).  

Abraham  

Ishmaël  Izaäk 

Jacob van 
wie de 
Israëliërs 
afstamm
en 

Van wie de 
Arabieren 
afstammen 

De Arabieren zijn de 
broeders van Israëlieten 

 

Esau 

Edomieten 

Edomieten en 
de Israëlieten 
zijn broeders 

De Arabieren (van Ishmaël) en De Israëlieten (van 
Jacob) en De Edomieten (van Esau) zijn broeders. 
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Gezien dat de nakomelingen van Ishmaël broeders zijn tot nakomelingen van Izaäk en dus Arabieren en 

Israëlieten broeders zijn, kwalificeert Mohammad voor die profetie.  

 Mohammad, de profeet van Islam, komt uit de midden van de broeders van Israëlieten. 

 

C-“…Zoals jij (Mozes)…” 

Op de vraag of Jezus zoals Mozes was? Wordt er meestal door de evangelisten met Ja! beantwoordt en 

vervolgens als we de vraag stellen op wat voor wijze was Jezus zoals Mozes, Zien we dat Mozes een jood 

was en Jezus was ook een jood en bovendien was Mozes een profeet en Jezus was ook een profeet, Jezus 

deed wonderen en Mozes ook. 

Als deze de criteria zijn voor de vervulling van deze profetie, dan vervullen bijna alle profeten die na 

Mozes kwamen deze profetie, Joshua, Solomon, David, Nehemia, Jeremia enz. want ze waren allemaal 

joden en ze waren allemaal profeten, en gezien (Johannes 1:19) dat in de tijd van Jezus, ze nog steeds op die 

profeet aan het wachten waren, kan dit niet het criterium zijn. 

 Die profeet zou zoals Mozes zijn, een heerser, brengen van wet, dit was wat de mensen 

verwachtten, zoals we het de evangeliën lezen.   

Maar Jezus zelf geeft aan dat hij die profeet niet is, 

In Johannes 6:14 en 15 lezen we:” 14Toen de mensen het wonderteken dat hij(Jezus) gedaan had 

zagen, zeiden ze: “Hij moet wel die profeet * zijn die in de wereld zou komen.’ 15Jezus begreep dat ze 

hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich 

terug op de berg, alleen.” 

*-“Die profeet, is de profeet die zoals Mozes zou zijn, aangegeven in Deuteronomium 18:18.” 
(NET Bible commentary) 
 

 Als Jezus die profeet was, zou hij het heerschap overnemen en tot koning worden geroepen, Maar 

hij vluchtte weg, omdat hij die profeet niet was, en wou niet door de menigte gedwongen worden 

om als koning te worden uitgeroepen, want zoals Jezus zei: “zijn koninkrijk was niet op aarde”. 
(Johannes 18:36:“36Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld.”) 
 

 Verder lezen we in, 

-  Johannes 7:40 en 41 “40Toen de mensen in de menigte dit hoorden zeiden ze: ‘Dit moet de 

profeet* zijn.’ 41 Anderen beweerden: ‘Het is de Messias,’ maar er werd ook gezegd: ‘De Messias 

komt toch niet uit Galilei?” - Dus 1e We zien hier dat de Messias niet uit Galilei komt! 

*- “Die profeet, is de profeet die zoals Mozes zou zijn, aangegeven in Deuteronomium 18:15.”      
(NET Bible commentary) 

 

- En in de verse verder Johannes 7:42: “42 De Schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht 

van David komt en uit Bethlehem, waar David woonde?” - Dus 2e de Messias moet in 

Bethlehem geboren zijn. (In Mattheus en Lukas lezen we dat Jezus in Bethlehem geboren 

was.) 
 

- Johannes 7:52 “52 Ze zeiden tegen hem: ‘Kom jij soms ook uit Galilei? Zoek het maar na, dan zul 

je zien dat er uit Galilei geen profeet kan komen.’ - Dus 3e die profeet kan niet vanuit 

Galilei komen, en we weten dat Jezus wel vanuit Galilei kwam. 

De voorwaarde was dat waar de Messias ook vandaan kwam, hij moest geboren zijn in Bethlehem terwijl 

die profeet overall geboren kan zijn, maar moet niet van Galilei komen (Johannes 7:52). 

 De Messias en die profeet kunnen niet hetzelfde zijn. Het zijn 2 verschillende personen. 
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 Als Jezus de christus (De Messias) is, dan per definitie kan hij die profeet niet zijn. 

Verder lezen we in Deuteronomium 34:10  

 Masoretische Torah zegt: “En er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk aan Mozes,…” 

 

 Spetuigent zegt: “Er kwam geen profeet meer uit Israël zoals Mozes,…”  
 

 Samaritaanse Torah: “Er zal nooit meer in Israël een profeet opstaan zoals Mozes…" (The Israëlite 

Samaritan version of the Torah, Deut.34:10), (The Samaritan Pentateuch: An Introduction to Its Origin, History, and Significance 

for Biblical Studies blz 90) 

 

- Robert T. Anderson en Terry Giles citeren (The Samaritan Pentateuch: an introduction to it’s origin, history, and 

significance for biblical studies. blz 91) Stefan Schorch die schrijft (The Samaritan Version of Deuteronomy and the 

Origin of Deuteronomy): “observerend  dat de SP-versie (Samaritaanse Pentateuch) ook wordt aangetroffen 

in sommige Septuagint manuscripten, de Koptisch en in de Latijnse vertaling van de oude Grieks, 

Stefan Schorch betoogt dat daarom is het zeker Primaire, terwijl de Mesoretische versie 

Secundaire is, zijnde een ideologische en misschien anti -Samaritaan correctie. Schorch merkt op 

dat de SP-versie misschien wordt ondersteund door 4QMMT (Halakhic brief, Miqsat Ma’ase ha-Torah, 

Sommige Voorschriften van de wet) terwijl de MT-versie (Mesoretische tekst) wordt nog versterkt door de 

Tempel Scroll, concludeert dat de MT-versie "in de periode tussen 4QMMT en de Tample Scroll 

veroorzaakt kan zijn, dat wil zeggen rond het midden van de 2 eeuw BCE.”” 

 

- Michael Kibbe schrijft (Godly fear or Ungodly Failure?: Hebrews 12 and Sinai Theophanies section.428): 

“Deutronomium 34:10 moet beter worden vertaalt als “Never again will there arise a prophet 

(Zoals Mozes) (SP)” dan als “never since has there arisen a prophet (zoals Mozes) (MT)” 

 

 Hierdoor dat in Israël geen andere profeet zoals Mozes zal komen, houdt in dat de Joodse profeten al 

diskwalificeert zijn. Impliceren dat die profeet zoals Mozes uit Israël komt zou een interne 

contradictie zijn,  

- Zoals The Jewish Study Bible schrijft (blz 450. commentary on deut 34:10): ““ER ZAL NIET MEER” (V.10), let 

op de discrepantie (tegenstrijdigheid) tussen de perspectief van deze verse en divine belofte aan 

Mozes dat de profetische successie zal door gaan in de toekomst (18:18)." 

 

- Artscholl Chumash a Jewish Commentatry of the Bible: blz 187"Hier de tekst "in Israël zal er geen 

profeet opstaan zoals Mozes,” impliceert dat onder niet joodse profeten wel zo’n profeet zou kunnen 

komen en sages legt uit over de profeet Bilaam"  

En als we Mohammad met Mozes vergelijken, zien we opmerkelijke gelijkenissen, Vanaf de geboorte, 

groei en ontwikkeling, het sociale en economische leven, doel, wijze van bereiken van dat doel, het 

boodschap, status en dood. En we vergelijken Jezus Christus ook in hetzelfde rijtje. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

1-Wijze van geboorte                                                                                                 √                                    √                       X 

2-Gevoed door eigen moeder                                                                                   X                          X                       √ 

3-Trouwen                                                                                                                    √                          √                       X 

4-Kinderen                                                                                                                   √                          √                       X 

5-Leeftijd van profeet schap                                                                                     √                          √                       X 

6-Door levensgevaar immigreren                                                                            √                          √                       X 

Mozes Mohammad Jezus 
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7-Geaccepteerd door zijn eigen volk                                                                      √                          √                       X(Jhn 1:11)                     

8-Staatsman, Koning(oordelen over leven en dood), wetgever                        √                          √                       X 

9-Leiding geven tijdens oorlogen                                                                            √                          √                       X 

10-Stammen verenigd onder 1 doel                                                                       √                          √                        X 

11-Normale dood                                                                                                     √                          √                        X 

12-Als god gezien                                                                                                       X                          X                        √ 

13-Verslaan van zijn vijanden                                                                                  √                          √                        X 

14-Naar hel zijn geweest                                                                                          X                          X                        √ 

 Rev. James.L.Dow zegt in (The collins Gem dictionary of the Bible p. 402 en 403): “Als een staatsman en een 

wetgever, was Mozes de stichter van Joodse volk. Hij vond een verdwaalde Semitische mensen die 

niets anders waren geweest dan slaven en wiens ideeën over God niets was behalve verwarring.  Hij 

leidt ze met een series van wetgeving en een eigen trots, door het gevoel om gekozen te zijn door een 

specifieke God wie supreme is. De enige man in de geschiedenis die zelfs op afstand kan worden 

vergeleken met Mozes is Mohammad.” 

 

D-“… Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal het volk alles 
overbrengen wat ik hem opdraag” 

Als ik iemand vraag om het Wilhelmus te zingen, en hij zingt het, leg ik dan mijn woorden in zijn mond? 

De tekst kent hij al, de woorden daarvan zijn niet van mij. Het zijn dus niet mijn woorden. Maar als ik 

hem iets na laat zeggen, die hij of niemand anders kent, en hij hoort het voor het eerst, en herhaalt me 

letterlijk, dan heb ik wel mijn woorden in zijn mond gelegd en als hij die woorden aan de rest verteld, dan 

zijn het mijn woorden die door zijn mond verteld wordt. 

Exact in dit wijze zijn er binnen 23 jaar openbaringen gekomen naar Mohammad, hem vertellen wat hij 

moest zeggen. Er is 365 keer het woord “Zeg” in de Koran, Mohammad bevelen om te zeggen wat hem 

verteld wordt. Voorbeelden hiervan kunnen we zien in de Koran 112:1 “Zeg, God is de Enige.” En 109:1 

“Zeg, O die niet gelooft,” en vele andere voorbeelden. 

Mohammad de profeet van Islam is de man, die het woord van God in zijn mond is gelegd, en hij 

vertelde de rest wat God hem beval. 

 Zoals we dat zien in de Koran Surah An-Najm (53) Ayah 3 tot 5: “3Noch spreekt hij (Mohammad) 

iets van (zijn eigen) verlangen. 4Het is niets anders dan openbaring die hem gedaan werd. 5Hij 

werd geleerd door Een die machtig is in macht” 

En verder in Deuteronomium 18:19 lezen we dat God zegt: “die profeet zal in Mijn (Gods) Naam spreken” 

                                                In wiens naam sprak Mohammad? 

In de Koran zijn 114 Surahs (hoofdstukken) en 113 daarvan begint met de formule “In de naam van God 

de barmhartige de genadevolle” en in totaal komt dit formule ook 114 keer voor in de Koran. Honderd en 

dertien hoofdstukken worden in de naam van God begonnen.                                                                               

De eerste openbaring dat hij heeft gehad verteld vertelt, Al-Alagh: 96:1 “1Lees in de naam van uw heer, 

wie jou gecreëerd heeft”. Met dit verse is de openbaring van de Koran begonnen. Vanaf het eerste 
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Openbaring spreekt Mohammad in de naam van de schepper en alle woorden die in de koran zijn, zijn in 

zijn mond gelegd. 

                                                 

                                                          Bezwaren Verheldert! 

1) “Die profeet moet van midden de Israëlieten komen! Deuteronomium 18:15 maakt dit duidelijk!” 

Zegt de evangelist. 

 

 Dit conclusie is niet noodzakelijk, dit kunnen we ook aan de hand van Pentateuch zien, 

- MT “15Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, 

uw God, op laten staan; naar Hem zult gij horen” 

 

- Septuagint “15Een Profeet, vanuit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, op 

laten staan; naar Hem zult gij horen” (15προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου ὡς ἐμὲ ἀναστήσει σοι 

κύριος ὁ θεός σου αὐτοῦ ἀκούσεσθε) 

 

- “De MT breidt hier op de gebruikelijke formule door toevoeging van "uit het midden van u" (vgl. 17:15; 

18:18; Smr (SP), een aantal Griekse teksten). De uitbreiding lijkt te zijn voor het doel van de nadruk, 

dat wil zeggen, de profeet moet niet alleen van Israël komen, maar een Israëliet door bloed.” (World 

English Bible. Commentaar op deut. 18:15) 
 

 Hier kunnen we uitmaken dat de scribes opzettelijk “uit het midden van u” hebben toegevoegd aan 

het originele tekst om de nadruk op het bloed van Israëlieten te leggen. De tekst die de toevoeging 

hierin niet heeft is dichterbij het originele plaatje. 

 

 Zo leest dit verse in MSG Bible Deut. 18:15 “15God will raise him up from among your kinsmen, 

a prophet like me. Listen obediently to him” 

 

Verder, 

 De NT herhaalt profetieën en laat deze in vervulling gaan die uit Septuagint zijn genomen, terwijl 

deze niet samenhangen met de Mesoretische tekst. Voorbeelden hiervan zien we O.a. in 
 

 VB. 1 
- Hebreeën 10:5 “5… maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid” referentie Psalmen 40:6 en 7,  

NIET in 

- MT (Mesoretische tekst) “40:6…Gij hebt mij de oren doorboord;…”  

WEL in  

- De LXX “40:6…maar een lichaam heeft u mij voorbereid…” (World English Bible, Heb 10:5 VS Psm 40:6) 

 

 VB. 2 

- En Lukas 4:18 in parallel met Jesaja 61:1. (NIV en WEB commentaar op L.4) 

 
 Deuteronomium18:15 kan ook zo op LXX gezien worden. En sinds verse 18 de profetie herhaalt 

en we zien daar dat “midden van jullie” niet in staat, is dit een zeer aannemelijke mogelijkheid dat 

de tekst zegt LXX“15Een Profeet, vanuit uw broederen, als mij, zal u de HEERE…” 
 

2) “Ok, ik snap het punt van de Septuagint. Maar we weten zeker dat die profeet vanuit de Israëlieten 

moet komen want in Johannes 1:19 komen de farizeeën bij Johannes de Doper en vragen of hij die 

profeet was. En Johannes de doper was een Israëliet. Dus die profeet moet wel een Israëliet zijn!” 

Zegt de evangelist. 
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 Dit conclusie zou niet recht doen aan het vers. Deze verzen zeggen dat de farizeeën Johannes 

vroegen of hij die profeet was, maar dit zegt niet dat het een noodzaak is dat die profeet een 

Israëliet moet zijn, want 

 

- Messias zou een spruit zijn van Jesse (Jesaja 11:1) en het zaad van David en dus van stam van Juda 

komen. Maar Johannes de Doper was een Leviet, en alsnog farizeeën vroegen hem of hij de 

Messias was.  

 

- Sinds Johannes een Leviet is, diskwalificeert hij al om de Messias te zijn, maar de Joden vroegen 

hem toch of hij wel de Messias was, hierbij kunnen we uitmaken dat de vragen van de farizeeën 

niet toe doen aan criteria om die profetie te vervullen. 

 

 Meer dan dat, Deuteronomium 34:10 zegt dat er nooit een profeet zoals Mozes uit Israël zal 

komen en dit houdt in dat die profeet geen Israëliet kan zijn anders is dit een discrepantie binnen 

het schrift. (Artscholl Chumash blz187)      

 

3) Het kroonjuweel van de profetieën.  

 

- Deut 18:22 “22Wanneer die profeet in den Naam des HEEREN zal hebben gesproken, en dat 

woord geschiedt niet, en komt niet; dat is het woord, dat de HEERE niet gesproken heeft; door 

trotsheid heeft die profeet dat gesproken; gij zult voor hem niet vrezen.” 

 

 Het vers zegt als een profeet iets spreekt die niet uitkomt dan is het niet van god. 

 

 Jezus spraak in verschillende evangeliën en op verschillende momenten over het einde des tijds. 
(Mattheus 16, Mattheus 24, Markus 13, Lukas 21) 

 

1) In Mattheüs 24:34 lezen we “34Voorwaar, Ik zeg u: Deze generatie zal geenszins voorbijgaan, 

totdat al deze dingen zullen geschied zijn.” 

- Hier in Mattheüs vanaf V.29 wordt over het einde van dagen gesproken. De zon en de maan 

zullen niet meer schijnen en de sterren zullen vallen. 

 

 Jezus vertelt hier ook aan de discipels dat “deze Generatie” zal niet voorbijgaan totdat al deze 

dingen zijn geschied. Maar we weten dat dat generatie allang voorbij is gegaan. 

 

- Het kan zijn dat Jezus met “deze generatie” de directe discipels of latere generatie mee bedoelt. Paar 

commentaren van de Bijbel zeggen het volgende, 

 

 Het commentaar van New Jerome Bible zegt: "Dit is een lastige vers." Ook World English Bible 

zegt “een van de meest moeilijkste vers in de bijbel” 

 

 C.S. Lewis “Zeg wat je wilt," zullen wij worden verteld, "de apocalyptische overtuigingen van de 

eerste christenen zijn bewezen vals te zijn. Het is duidelijk uit het Nieuwe Testament dat ze 

allemaal de wederkomst in hun eigen leven verwachtten. En, erger dan dat, ze hadden een 

reden, een die je zeer pijnlijk vindt. Hun Meester had ze zo verteld. Hij deelde, en inderdaad 

creëerde, hun waanzin. Hij zei met zoveel woorden: 'Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan 

totdat al deze dingen worden gedaan.' En hij had het mis. Hij wist duidelijk niet meer over het 

einde van de wereld dan iemand anders. (Essay "The World's Last Night" (1960), found in The Essential C.S. 

Lewis, p. 98-99) 
 

 Het is zeker de meest beschamende vers in de Bijbel. Maar hoe plagend, ook, dat binnen veertien 

woorden moet de verklaring komen "Maar van dien dag en die ure weet niemand, nee, niet de 

engelen die in de hemel zijn, noch de Zoon, alleen de Vader." De ene expositie van dwaling en 
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het een bekentenis van onwetendheid die naast elkaar groeit.” (Essay "The World's Last Night" (1960), 

found in The Essential C.S. Lewis, p. 385) 

 

 W. Robertson Nicholl zegt: “Wat daarin gezegd is, is zo verwarrend dat de moderne expositor 

wenste dat het er niet in was geweest, ..., Of maakt gebruik van kritische noodoplossingen om het 

uit de tekst elimineren.” (The Expositor's Greek Testament, blz. 294) 

 

- Laten we beginnen met het bekijken van de betekenis van het woord generatie.“he genea/ἡ γενεὰ" 

betekent, “De hele menigte van mensen die op hetzelfde moment.” William F. Arndt en Gingrich 

Wilber, (A Greek-English Lexicon of the NT and other early Christian literature) 

 

 “De gehele menigte van mannen die op hetzelfde moment.” (Strong’s concordance, G1074) 

 

 “Generatie, in onze tekst, komt van het Griekse woord genea, die een leeftijd van ongeveer 40 

jaar betekent.” (Thayer's Greek-Engelish Lexicon of the New Testament)  

 

 In Mat 24:34 met “deze generatie” bedoelt hij zijn discipels.  

 

 Dit is een Onvervulde profetie. 

 

2) Hetzelfde geldt voor Markus 13:30, 
 

 1- In Markus 13:4, begon Jezus te spreken over de tekenen van het Uur. Zijn discipelen werden 

angstig en wilden weten wanneer het Uur zou komen. 

 

2- Jezus in Markus 13:5 tot 27, begon te spreken over de valse bedriegers en valse profeten en 

andere tekenen. 

 

3- Jezus in Marcus 13:30, zegt: "Ik zeg u, deze generatie zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze 

dingen gebeurd zijn." Jezus ’s discipelen zijn gestorven, en het is nu al meer dan 2000 jaar na 

Jezus, en nog steeds het Uur is nog niet gekomen. 

 

 Dit is een Onvervulde profetie. 

 

3) Verder zei Jezus (Mattheus 26:75, Lukas 22:60, Johannes 18:27)  

- Mattheus 26:75 “(Jezus) die tot hem gezegd had: voordat de haan gekraaid zal hebben, zult gij 

Mij driemaal verloochenen.” 

 

 Maar we zien dat dit niet vervuld is, 

- Markus 14:68 “zeggende: Ik ken Hem niet, en ik weet niet, wat gij zegt. En hij ging buiten in 

de voorzaal, en de haan kraaide.”  

 

- Hier Petrus ontkent Jezus twee keer en de haan kraait. In Markus 14:70 lezen we dat Petrus Jezus 

voor de derde keer ontkent en de haan kraait voor de tweede keer. 

 

 Terwijl Jezus had gezegd dat Petrus hem drie keer zal ontkennen, maar Petrus heeft hem maar 

twee keer ontkent voordat en de haan kraaide. 

 

 Dit is een Onvervulde profetie. 

Dus volgens dit test van de Bijbel dingen dat niet uitgekomen zijn, is niet van God en die profeet moet 

geen gezag hebben en vers 20 zegt “20…hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in 

den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven.” 
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 En de christen en de Joden geloven beide dat Jezus gedood is. 

En we zien in verschillende plaatsen dat jezus profetieën gedaan heeft die niet uit zijn gekomen. Volgens 

de Bijbel faalt Jezus voor deze profetie. 

4) “Al-Tabari zegt (the history of Al-Tabari, Vol.vi, P. 111) bij de openbaring van Sura 53:19 en 20 waren er 

verse bij waardoor de polytheisten zich met de moslims op de grond wierpen. En hierdoor zijn er 

mensen die dachten dat verse niet van god kwam.” Zegt de evangelist. 

  

 Voordat Al-Tabari pagina 111 van zijn volume 6 bereikt heeft, schrijft hij, 

 Dat hij verhalen verzamelde maar de authenticiteit ervan weet hij niet en staat open voor correctie.  

- "Laat hem die dit boek onderzoekt van mij weten dat ik gesteund heb, ten aanzien van alles 

wat ik daarin noem en wordt door mij beschreven, alleen op wat er is aan mij overgedragen 

door middel van de verslagen waaruit ik citeer en tradities die ik toeschrijf aan die vertellers, 

… Dit komt omdat de kennis van de verslagen van mannen van het verleden en van de 

gelijktijdige standpunten van de mannen van de huidige tijd en niet degene die ze heeft 

meegemaakt, noch leefden in hun tijd, behalve via de rekeningen van verslaggevers en de 

overdracht van … Vandaar als ik in dit boek een rapport noem over een aantal mannen uit het 

verleden, die de lezer van de luisteraar verwerpelijk of waardig van afkeuring vindt, omdat hij 

geen enkel aspect van de waarheid, noch enige feitelijke stof daarin kan zien, laat hem 

weten dat dit niet toe te schreven zijn aan ons, maar aan hen die het doorgegeven aan ons en 

we hebben alleen maar doorgegeven zoals het is afgewenteld aan ons”. (Tarikh al-Tabari Vol.1 p. 3) 

 

 En in de authentieke boeken van de moslims, bv Sahih Al-Bukhari en Sahih Moslim, is dit 

verhalen niet te vinden. Het verhaal in het authentieke boek zegt:    

- “Ibn Abbas: De Profeet (vzmh) wierp zich, terwijl hij Soera Najm citeerde, en met hem de 

moslims, de polytheisten, de djinn, en alle mensen onderwierpen zich.” (Sahih Bukhari, Boek 19, 

Hadith 177) 
 

- Dit verhaal is in moslimkringen bekend als "het verhaal van de vogels" en zegt niets over extra 

verzen die er waren of een andere bron waar de verzen vandaan kwamen. Sir William Muir 

was het gene die hier een andere naam voor heeft bedacht (1858). 

 

 Islam geleerde zeggen het volgende, 

1) Ibn Kathir zegt: “alle links van de traditie zijn onauthentiek en ik heb geen correcte versie, 

met een doorgaande link gevonden.” (Tafsir Ibn Kathir 5/441-442) 

 

2) Imam Razi (in zijn Tafsir 11/135) en naast hem Qazi `Ayad zegt: “Het feit dat deze 

traditie noch in een van de authentieke collecties van Hadith is noch is het verbonden op 

een authentieke manier door authentieke verslaggevers toont zijn zwakte aan.” (Al-Shifa 

2/125 en 26) 
 

3) Shaukani zegt “er is niets feitelijks hierin en geen een van de linken zijn bewezen” (Zaad al-

Muyassar 4/391) 
 

4) Baihaqi zegt "Dit verhaal is niet bewezen door de regels van overdracht (Isnad)". (Tafsir a-

Raazi 11/135) 
 

5) Abu Amar Yasir Ghazi “Er is geen authentieke hadith die de bewering van Al-Tabari 

ondersteunt. En geleerde zijn het mee eens dat de versie van sahih Al-Bukhari (Vol.2 

bk.19.H177) het meest authentieke is.” (Seerah of Prophet Muhammed, Afl. 16) 

 

 Erkende Islam geleerde geven aan dat dit verhaal niet authentiek is. 
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 Meer dan dat, dit idee is al goed bekend bij de Christengeleerde. Er zijn vele boeken geschreven 

waarin de schrijver zich voor deed als een van de discipels, om hiermee gezag te verdienen. Twee 

Petrus is een voorbeeld hiervan. 

 Een boek die de authenticiteit van het verhaal niet weet en verzamelt alles wat ronde ging én een 

boek dat authentiek is en bevat dit verhaal niet. Het is common sense dat we met de authentieke 

bron gaan en niet met de niet authentieke bron. 

 

- “Volgens de criterion of embarrassment (criterium van verlegenheid), zouden zulke verhalen niet 

bedacht zijn” zegt de evangelist. 

 

 Dit criteria is niet watervast op zich. Dit is erkend tussen moslim en christen geleerden. Dit 

kunnen we ook aan de hand van de Bijbel zien, 

 

 Er zijn ongeveer 70 evangeliën geschreven. En als we deze verhalen in de apocriefe, als de leer 

van christendom gaan presenteren dan zou dat niet acceptabel zijn voor de christenen. 

 

- Bv Infancy gospel of Thomas zegt dat Jezus een kind heeft gedood!  

- Infancy gospel of Thomas 4:1 “1En na een paar dagen, liep Jezus door het midden van de 

stad, een bepaald kind wierp een steen naar hem en sloeg zijn schouder. En Jezus zeide 

tot hem: Gij zult uw loop niet afmaken. En regelrecht viel dat kind neer en stierf.” 

 

- Gospel of Barnabas zegt dat Jezus de komst van Mohammad gekondigd heeft! 

- Evangelie van Barnabas 44 “daarom zeg Ik tot u dat de boodschapper van God is een 

pracht, die blijdschap zal geven aan bijna alles wat God gemaakt heeft, want hij is 

versierd met de geest van begrip en raad, de geest van wijsheid en sterkte. De Geest van 

de angst en liefde, de geest van voorzichtigheid en matigheid, hij is versierd met de geest 

van naastenliefde en barmhartigheid, de geest van rechtvaardigheid en vroomheid, de 

geest van zachtmoedigheid en geduld, die hij van God ontvangen heeft, drie keer meer 

dan hij heeft gegeven aan alle zijn schepselen. O gezegende tijd, wanneer Hij tot de 

wereld zal komen! Geloof me dat ik hem heb gezien en hebben hem eerbied gedaan, zelfs 

als elke profeet hem gezien heeft: dat God uit zijn geest aan hen de profetie geeft. En toen 

ik hem zag, mijn ziel was vervuld van troost en zei: "O Mohammed, God zij met u, en 

moge hij mij waardig maken om uw schoenriem los te maken, voor het verkrijgen van dit 

zal ik een groot profeet en de heilige van God. En dit gezegd hebbend, Jezus gaf zijn dank 

aan God. 

 

- Zou iemand hierdoor kunnen zeggen: “Omdat de schrijvers van dit evangeliën christen waren 

en volgens het criterium van verlegenheid niet zulke verhalen zou bedenken, zijn deze verhalen 

waar!?” - Duidelijk niet. 

 

- Dit verhaal van Al-Tabari is ook niet authentiek en er is geen profetie van de profeet van Islam 

dat niet vervuld is, maar we hebben verschillende profetieën van Jezus gezien die niet vervuld 

zijn. 

 

 We hebben hier letterlijke vervulling gezien van de profetie dat Deuteronomium 18:18 en 19 over 

spreekt. Die profeet die uit de midden van de broeders van de Israëliet is opgestaan, een profeet zoals 

Mozes, die woorden in zijn mond zijn gelegd, en dit allemaal in de naam van de schepper, is Mohammad. 

            

2) Vervulling van de belofte die God aan Abraham en zijn zoon deed.  
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“Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend 

verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.” (Genesis 17:7) 

In verse tien lezen we, om onder die verbond te komen en als een teken ervan moeten Abraham en het 

zaad na hem worden besneden. (Genesis 17:10 “Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij 

en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde.”) 

Abraham om dit verbond te vervullen nam zijn eniggeboren zoon en besneed hem toen hij 13 jaar oud 

was. Hier wordt Abraham en zijn nakomelingen, op dat moment Ismaël een eeuwigdurende verbond 

met God belooft, (Genesis 17:23 “Toen nam Abraham zijn zoon Ismael, en al de ingeborenen van 

zijn huis, en alle gekochten met zijn geld,… en hij besneed het vlees hunner voorhuid, even ten zelfden 

dage, gelijk als God met hem gesproken had.”) 

In Genesis 17:20 wordt Ishmaël specifiek de belofte gedaan om hem en zijn nakomelingen een gezegende 

en vruchtvolle natie te geven, 

- Genesis 17:20 “20En wat Ishmaël betreft, ik verhoor je: ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar 

maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal 

een groot volk uit hem voortkomen.” 

Zou God een gezegende en vruchtvolle natie maken en er geen profeet heen sturen? Zou een volk, die niet 

in God gelooft, omdat ze geen profeten hebben ontvangen, en dus in zonde leeft, gezegend en vruchtvol 

kunnen zijn?  

 Om een gezegende natie te kunnen hebben, is er zegening van God nodig, en die leiding komt door de 

profeten die hij stuurt. En sinds God rechtstreeks de beloofde aan Ishmaël heeft gedaan en Ishmaël de 

verbond met hem voor eeuwig is aangegaan zullen hij en zijn nakomelingen worden gezegend. 

 

- Rabbi Meir Zlotowitz zegt in (Stone Edition Chumash, a Jewish Bible Commentary pagina 76): “We zien in dit vers 

de profetie, 2337 jaar voordat de nakomelingen van Ishmaël zijn uitgegroeid tot een groot volk, 

met de opkomst van Islam in 624 C.E” 

 

- Dr. Shorrosh zegt in zijn boek (Islam Revealed” pagina 208) dat de beloftes die God aan de Arabieren door 

Ishmaël deed was vervuld. “En wat Ishmaël betreft, ik verhoor je: ik zal hem zegenen, hem 

vruchtbaar maken, is vervuld met de opstaan van Moslim imperium van 700 tot 1400 C.E” 

In Genesis 21:21 wordt er verteld dat Ishmaël in de woestijn van Paran (ן ָ֑ ארָּ  ging wonen en met een (פָּ

Egyptische vrouw trouwde. 

- Genesis 21:21 “Hij ging in de woestijn van Paran wonen, en zijn moeder koos een Egyptische 

vrouw voor hem uit.” 

                                                                           Paran!  

- Historici vertellen dat Paran nu in huidige Arabië te vinden is. De geograaf Al-Muqaddasi schrijft in 

zijn boek (The Best Divisions in the Knowledge of the Regions blz.11) dat ‘de Rode zee aftakt in twee uiterste punten 

van Al Hijaz (in Arabië) in een plek die Paran heet’.  

 

- “Ismaël vestigde zich in het land van Paran, een gebied dat ligt tussen Kanaän en de bergen van de 

Sinaï; over de uitgestrekte woestijn, van Noord-Arabië van de Rode Zee naar de Eufraat (Genesis 

37:25, 27, 28 te verspreiden; 39: 1), en "God was met hem, en hij werd een geweldige boogschutter" 

(Genesis 21: 9-21).” (“Ishmmael”, Eastons Bible Dictionary)   

 

- De naam Paran of Faran wordt gebruikt om specifiek de wildernis en gebergte die vlakbij de stad 

Mekka is gevestigd aan te geven. Het boek (Geography of the Arabic Peninsula blz. 285) zegt: “De Paran 

gebergte rond Mecca, nu te vinden in Arabië, is genoemd naar de zoon van Amalek. ” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Muqaddasi
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 Dat Paran de woestijn gebergte in de oosten van Sinai ligt kunnen we ook in de Bijbel lezen,  

- Numeri 10:12 “En de kinderen Israels togen op, naar hun tochten, uit de woestijn Sinai; en de 

wolk bleef in de woestijn Paran.” 

Clarke's commentary of the bible en Strong’s dictionary of the bible zeggen: “Paran is de woestijn in 

Arabië.” 

- Eusebius en Jerome meldden dat Paran een stad was in Paran woestijn, in Arabië (voorbij Arabië 

Nabataea), ten zuidoosten van Eilat Pharan. Onomasticon, onder Pharan, luidt als volgt: -"(Nu) 

een stad voorbij Arabië, grenzend aan de woestijn van de Saracenen (wie rondwandelen in de 

woestijn) … (wij zeggen) voorbij Arabië. Het zuiden, drie dagen reis naar het oosten vanuit Aila 

(in de woestijn Pharan), waar de Schrift bevestigt Ismael woonde, vandaar de Ismaëlieten.” 
(Onomasticon Biblical Dictionary by EUSEBIUS, entry for Pharan No 917".) 

 

 “De specifieke plaats waar Ishmael gevestigd is, is die van Mekka, in de buurt van de bergen van 

Paran.” (Halper B. Post-Biblical Hebrew literature : an anthology, blz. 53) 

 

- Hierin Paran, de nu bekende land Arabië (in Hijaz gebied), is dus Ishmaël gevestigd, en we lezen in 

Genesis 25:13 tot 15 dat Ishmaël 12 zonen krijgt, een daarvan is Kedar. (“13En dit zijn de namen der 

zonen van Ismael, met hun namen naar hun geboorten. De eerstgeborene van Ismael, Nabajoth; daarna 

Kedar, en Adbeel, en Mibsam, 14En Misma, en Duma, en Massa, 15Hadar en Thema, Jetur, Nafis en 

Kedma.”) 

 

- Kedar komt uit Arabië en is voorouder van de Quraish stam (de stam van Mohammad).                           
(Davis dictionary of the Bible, blz. 411, “Kedar”) 

 

 “Kedar: donkere huid, de tweede zoon van Ismaël (Genesis 25:13). 

Het is de naam voor de nomadische stammen van Arabieren, de bedoeïenen in het algemeen 

(Jesaja 21:16; 42:11; 60: 7; Jeremia 02:10; Ezechiël 27:21), die in het noord-westen van Arabië 

woonde.” (“Kedar, Easton Bible Dictionary) 

 

 Verder waren er in de begin jaren van Islam Joodse inwoners, zoals Rabbi Abdullah bin Salam die 

Mohammad, als de profeet van Arabië, geaccepteerd hadden. (Sahih Bukhari Vol.4, book 55, Hadith 546, 

Jewish Encyclopedia). Gebaseerd op de verzen uit Jesaja 42, waar het de profetie geeft van de profeet 

die uit stammen van Kedar zal komen.  

 

 De beschrijving van dat boodschapper wordt gegeven. 

 

- Jesaja 42:1 en 4 zegt: De boodschapper zal “oordeel”, “licht” en “brenger van wet” aan de 

heidenen. 
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(1 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb 

hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het rechtvaardigheid brengen voor de heiden. … 4 

hij zal niet vallen, noch ontmoedig raken, totdat er rechtvaardigheid is op aarde en de eilanden 

zullen op zijn wetten wachten.) 

 

 Mohammad werd geboren in Mekka en meeste van zijn leven leefde hij daar. Midden in een 

volk waar de meerderheid afgodenaars waren, ze hadden 360 beelden die ze aanbaden, een tijd 

van duisternis, bekend als Jaheeliat (de onwetendheid). Hij kwam met de wet, die dat wijze 

van leven oordeelde en ze van donker naar het licht leidde. (Karen Armstrong, Prophet of our time) 

 

- Jesaja 42:11 zegt dat de boodschapper zal van Arabië komen (het land van Kedar).                       

“11: Laat de woestijn en zijn steden hun stem verheffen, de tentenkampen waar de stam Kedar 

leeft; laat de rots bewoners uitbarsten in, luidkeels roepen vanaf de toppen van de bergen.” 

 

 Mohammad komt vanuit Arabië. Op zijn 40ste begon zijn profeetschap in de top van de berg 

Noor (verlichting) (Seerah of the prophet) en moslims tot de dag vandaag roepen de Azan (moslim 

oproep tot gebed) luidkeels uit de toppen van de berg.  

 

- Jesaja 42:13 zegt dat de boodschapper zal als een krijgsheld oorlog voeren tegen de heidenen die 

hem onderdrukken en hij zal ze verslaan. (13 De HEER zal optrekken als een krijgsheld, als een 

aanvoerder wakkert hij de strijdlust aan. Hij blaast alarm, hij slaakt een strijdkreet. Heldhaftig 

verslaat hij zijn vijanden.) 

 

 Mohammad moest vaak op vlucht slaan van de beeldaanbieders van Mekka. Ze wouden hem 

uit de weg ruimen. Zijn volgelingen werden (sociaal en economisch) onderdrukt, gemarteld en 

gedood. Totdat er toestemming van God kwam, na jarenlang in oppressie geleefd te hebben, 

om zich te verzetten tegen die oppressie en opkomen voor gerechtigheid. (Koran Surah 9:1 tot 6).  

 

 Mohammad leidde en vocht zelf actief als een krijgsheld zijn strijden, en terwijl hij vaak vele 

malen minder soldaten had dan zijn vijanden, toch hebben ze hem niet kunnen verslaan, en 

uiteindelijk gaven zijn vijanden hun vijandigheid op en vele accepteerden Islam. Mohammad 

heeft van zijn vijanden, vrienden gemaakt. (Karen Armstrong, “A Prophet Of Our Time)  

 

 Mohammad, de profeet van islam, kwalificeert als de vervulling van deze profetieën.  

 

                                                         Bezwaren verheldert! 

1) “Ismael is uitgesloten van het verbond” Zegt de evangelist! 

- “Ishmael wordt in de bijbel gevloekt” Zegt de evangelist! 

- “Ishmael wordt een wilde ezel genoemd” Zegt de evangelist! 

 

 Waarom zou God Ismael vloeken? Omdat hij zijn kleine broertje gepest zou hebben?  - Mensen 

die oudere broers hebben kunnen snappen dat we onze broertjes plagen. We spelen met elkaar, 

lachen en soms vechten we met elkaar. Dit is door de emotionele connectie die we hebben met 

onze verwanten.  

 

- Is het echt zo dat de ál liefhebbende God een kind van Abraham vloekt? Een kind die Abraham 

kreeg na vele smeken, van God zelf? Is dat echt wat de Bijbel zegt?  

 

                                                   Genesis 16:11 en 12! 
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- Mesoretische Tekst “11… en gij zult zijn naam Ismael noemen, omdat de HEERE uw verdrukking 

aangehoord heeft 12En hij zal een woudezel* van een mens zijn; zijn hand zal tegen** allen zijn, 

en de hand van allen tegen** hem; en hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen.” 

 

- Samaritaanse Pentateuch“12En hij zal een vruchtbaar van mens zijn; zijn hand zal met allen zijn, 

en de hand van allen met hem; en hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen.” (The 

Sanaritan version of the Torah, blz. 34) 
 

 * Over de MT zegt World English Bible: “Een woudezel van een man. De profetie is niet een 

belediging. De wilde ezel leefde een eenzaam bestaan in de woestijn weg van de samenleving. 

Ismaël zou rondtrekken en sterk zijn als een bedouin; hij zou genieten van de vrijheid in zijn 

moeders aanzicht.” 

 

 ** Verder Over de MT zegt World English Bible: “Hebr "Zijn hand zal tegen iedereen." De 

"hand" door metonymie vertegenwoordigt “kracht/macht”.”  
 

 Rabbi Reuven Firestone zegt (Mecca and Arabia in ancient Biblical world): “Ismael betekent “God hoort.”. 

Vers 12 zijn fenomenologische opmerkingen van de spanning tussen agriculturist (Landbouwer) 

en pastorale nomaden. Het woord voor “woudezel” is “ֶרא  pe-re” en het woord voor een“ ”ֶפֶּ֣

“inheemse ezel” is “ֲחמֹור” “Ha-mor”. Dit is een figuurlijke spraak wat betekent dat hij een 

wildernis man zou zijn. Iemand die in de woestijn zal leven in tegenstelling tot agriculturist.” (En 

de vervulling hiervan lezen we in hoofdstuk 25) 
 

- Hier kunnen we uithalen dat Ismael een man is van wildernis (Pe-re) en Izaäk een agriculturist (Ha-

mor). Dit is dus niet uitsluiten van de eeuwige verbond die God al met Ismael sloot, noch is het een 

vloek van God. (Gen. 17:20) 

 

2) “Ismael was de zoon van Hagar, hij was niet legitiem” Zegt de evangelist! 

 

 Het klopt dat Ismael de zoon van Hagar is, maar hoe maakt dit Ismael illegitiem?  

- De Bijbel noemt Hagar “DE VROUW” van Abraham,  

- Genesis 16:3 “3… welke Abram in het land Kanaän gewoond had, en zij (Sara) gaf haar 

(Hagar) aan Abram, haar man, om zijn vrouw te zijn.” 

 

 Verder de Bijbel noemt Ismael “DE ZOON” van Abraham, 

- Genesis 16:15 “15En Hagar baarde Abram een zoon; en Abram noemde den naam zijns 

zoons, die Hagar gebaard had, Ismael.”  

 

- Genesis 17:25 en 26 “25En Ismael, zijn zoon, was dertien jaren oud, als hem het vlees zijner 

voorhuid besneden werd. 26Even op dezen zelfden dag werd Abraham besneden, en Ismael, 

zijn zoon.” 

 

 YHWH in de Bijbel noemt Hagar “De Vrouw” van Abraham. En de zoon die Hagar gebaard had 

noemt YHWH “De Zoon” van Abraham. 

 

- Als YHWH zelf, Hagar als De Vrouw en Ismael als De Zoon van Abraham erkent, hoe kan 

iemand tegen God ingaan en zeggen dat Ismael niet Legitiem is? – Dit doet de Bijbel noch 

Christendom goed. Want, 

 

- Impliceren dat Ismael een illegitieme kind is houdt in dat Abraham overspel heeft gepleegd. We 

lezen in de Bijbel dat overspelplegers naar de hel gaan (1 Kor 6:9 en 10), hierbij veroordeelt, die 

persoon die Ismael illegitiem noemt, Abraham naar hel. En YHWH zegt dit over mensen die 

Abraham vloeken en hem een overspelpleger noemen, 
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- Genesis 12:3 “3En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen 

alle geslachten des aardrijks gezegend worden.” 

 

 Verder Jezus zelf stamt af van Jakob die twee bijvrouwen had, Bilhah en Zilpah. Vier stammen 

van de twaalf van Israël zijn van die bijvrouwen, Dan, Napthali, Gad en Asher. 

- Wat zegt dat eenderde van Israël van bijvrouwen afstammen?  

 

 Jezus stamt ook van David en Salomo, wie vele vrouwen en bijvrouwen hadden. (2 Samuel 3:2-5 en 1 

Koningen 11:3) 
- Wat zegt dit over Jezus en zijn voorouders? 

 

 Als God een kind als “Het kind” van iemand erkend, dan is dat kind legitiem. Of het van een vrouw of 

een bijvrouw is (zoals, de stamboom van Jezus en die van Ismael) doet er niet toe, want God erkent 

het kind als rechtmatig. 

 

 

 

3) “Het verbond ging God met Izaäk aan lezen we in de bijbel” Zegt de evangelist! 
 

                                                          Genesis 17:21 
  YHWH gaat het verbond aan met Abraham en zijn kinderen AL voordat Izaäk geboren was.  

- Genesis 17:4 tot 9 “4Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van 

menigte der volken worden! … 7En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen 

uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na 

u. 8En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land 

Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn.” 

 

 Abraham hoort dat zijn nageslacht gezegend zou zijn en een verbond met God zou hebben. Aan wie 

moet hij gedacht hebben? 

- Izaäk was nog niet geboren, en Abraham wist ook niet dat hij een andere zoon zou krijgen. Dus 

het kan niet anders dan Abraham het nageslacht van Ismael in zijn hoofd zou hebben. Want hij 

was de enige zaad op dat moment met wie God een verbond aangaat. > Het land van Kanaän 

wordt abraham en zijn nageslacht, op dat moment alleen Ismael belooft. 

 

 Verder beveelt God Abraham en zijn nageslacht om dit verbond voor altijd door te zetten. (Genesis 17:9). 

- Het enige nageslacht waar God tegen sprak was Ismael. Vandaar dat als teken van dit verbond 

Abraham zich en zijn zoon moest besnijden. Het was Ismael die werd besneden als de teken van 

dit verbond en niet Izaäk.  

- Genesis 17:23 “23Toen nam Abraham zijn zoon Ismael… en hij besneed het vlees hunner 

voorhuid, even ten zelfden dage, gelijk als God met hem gesproken had.” 

 

 Dit verbond gaat zelfs door nadat Hagar vertrokken is. 

- Genesis 21:17 tot 21 “17En God hoorde de stem van den jongen; en de Engel Gods riep Hagar toe 

uit den hemel, en zeide tot haar: Wat is u, Hagar? Vrees niet; want God heeft naar des jongens 

stem gehoord, ter plaatse, waar hij is 18 Sta op, hef den jongen op, en houd hem vast met uwe 

hand; want Ik zal hem tot een groot volk stellen. 19 En God opende haar ogen, dat zij een waterput 

zag; en zij ging, en vulde de fles met water, en gaf den jongen te drinken. …21En hij woonde in de 

woestijn Paran; en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland.” 

 

- “Onder invloed van een goddelijke waarschuwing, Abraham ontslagen Hagar en haar zoon met 

niet meer dan wat water en brood. Het verhaal beschrijft deze daad is een van de mooiste en 

meest ontroerende incidenten patriarchale leven.” (“Ishmael”, Easton Bible Dictionary) 
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 En tot de dag dat Abraham zijn laatste adem ademde, worden Ismael en Izaäk “De Zonen” (gelijke 

termen voor beide) van Abraham genoemd. En Deze zonen hebben hem begraven.   

- Genesis 25:9 “9En Izaäk en Ismael, zijn zonen, begroeven hem, in de spelonk van Machpela, in 

den akker van Efron…” 

 

 Dus we zien dat God een eeuwige verbond met Abraham en Ismael aan ging (Genesis 17:4 tot 9). En 

Goddelijke zegeningen zullen met hem zijn (Genesis 17:20). Hij zal grote en vruchtvolle natie hebben 
(Genesis 21:18). En ook volgens Jezus zou de zegening aan andere natie dan de Israëlieten worden gegeven die vruchtvol 

zou zijn (Mattheus 21:43). 
 

 En later ging God ook het verbond met Izaäk aan, genesis 17:21. 

- Dit verbond houdt niet in dat Ismael uitgesloten is, zoals we gezien hebben het verbond was al 

met Ismael specifiek aan gegaan en dan verse 21 praat over het verbond met Izaäk en gelijk hierna 

verse 23 Abraham neemt Ismael en krijgen ze beide de teken van het verbond. 
 

 Dit kunnen we ook zien in de verse waar het verbond voor Izaäk wordt aangekondigd.  

- Het woord ''verbond met Izaäk'' in verse 21 in Hebreeuws is (ֶאת־ ayth). En dit woord kan worden 

vertaald als ''samen'' en ''inclusief''. (Strong’s Bible Concordance, 854)  

 

- Zo leest het verse met dit vertaling “Ik zal mijn verbond ayth (Samen of inclusief met) Izaäk” 

 

 Deuteronomium 21:15 tot 17 "15Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde, en een 

gehate; en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon 

van de gehate zal zijn; 16Zo zal het geschieden, ten dage als hij zijn zonen zal doen erven wat hij 

heeft, dat hij niet zal vermogen de eerstgeboorte te geven aan den zoon der beminde, voor het 

aangezicht van den zoon der gehate, die de eerstgeborqene is. 17Maar den eerstgeborene, den 

zoon der gehate, zal hij kennen, gevende hem het dubbele deel van alles, wat bij hem zal worden 

gevonden; want hij is het beginsel zijner kracht, het recht der eerstgeboorte is het zijne." 

 

- Zelfs ook als een van de vrouwen gehaat is (Wat Hagar niet was. Abraham haatte haar niet en wou 

haar niet weg sturen (Genesis 21:11). En nadat zij vertrokken was, was God met haar en haar jongen 

(Genesis 21:18 en 19).), dan nog neemt dit het recht van zoonschap niet weg. Want de "gehate" 

eerstgeborene krijgt zelfs het dubbele van alles en wordt als beginsel zijner kracht en der eerste 

zoon erkend. 

 

- En volgens dit criterium van de Bijbel Ismael is, de eerstgeborene van Abraham, nog steeds het 

beginsel van zijn kracht en het recht der eerstgeboorte is het zijne. 

 

 Dit is een consistente lezing van de verse waar Ismael gezegend wordt en God een verbond met hem 

aan ging en die verbond moet worden onderhouden voor altijd (17:10). Als de teken van dit verbond 

werd hij besneden. Al die belofte en verbond was voordat Izaäk geboren was. En nadat Izaäk geboren 

was werd ook een verbond met hem aan gegaan (Genesis 21:4). 

 

 Hieruit kunnen we zien dat het niet om Izaäk OF Ismael gaat maar om Ismael EN Izaäk. 

 

 De belofte die God deed aan Abraham en zijn zoon Ismael is vervuld, het moment dat uit het land van 

Kedar, Arabië, een man kwam die zegening, oordeel, licht en wet bracht, een man die tegen zijn 

onderdrukken zou opstaan en zijn onderdrukkers zal verslaan, en dat man is Mohammad.                        

 

3) De Geest van waarheid dat de Messias beloofde. 

In hoofdstukken 14,15 en 16 van evangeliën van Johannes spreekt Jezus over een andere die na hem zal 

komen. 
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Johannes 15:26 “Wanneer de Paraklētos (helper, trooster, pleitbezorger*) komt die ik van de Vader naar 

jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal over mij getuigen” 

*Het woord in het Grieks is “Παράκλητος” “Paraklētos” en dit woord wordt in elke versie van de Bijbel 

anders vertaald. (World English Bible) 

- “De Paraclele wordt geïntroduceerd als een naam tot de lezers van het evangelie, maar het 

concept is niet geworteld in de Bijbelse traditie. Vandaar dat verschillende hypothesen over de 

herkomst ervan zijn gepresenteerd, bijv. de Mandacan figuur van de 'helper' Of de archengel 

Michael in Qumran teksten (Bultmann, Das Johannesevangelium, Blz. 437-440), maar niemand is in staat 

geweest om rekening te houden met de verschillende aspecten van de Paraclete's activiteiten, 

noch op zijn naam te verklaren. (Betz, Der Paraklet, Blz. 56-72)” 

 

- John Reumann oordeelt dat "Geen een Engels woord vangt alle nuances in de Parakleet 

passages." ("introduction" to Hans Windisch, blz 285), (Jesus and His Own: A Commentary on John 13-17, door Daniel B. 

Stevick, blz.285) 

Wat betekent “Paraklētos”?  

 “In de Septuagint, werd de term parakletos gebruikt in Jesaja 40: 1-12, waar het werd vertaald 

“troost mijn volk”, en in Job 16:2 spreekt van Jobs “ellendig/moeilijke vertroosters”. (Jesus and His 

Own: A Commentary on John 13-17, Daniel B Stevick, blz 286) 
 

 Een Rabbijnse tekst zou kunnen zeggen: "in de hemelse oordeel pleit (parakletoi) ‘hebben van 

berouw en goede woord’" (William Barclay, More New Testament Words, blz 128 tot 135), (Jesus and His Own: A 

Commentary on John 13-17, Daniel B Stevick, blz 285) 
 

- Dictionary of Deities and Demons in the Bijbel, onder het woord Paraclete, Blz. 652 zegt: “Het woord 

Paraklētos is afkomstig van stamwoord “Parakaleo”. 

Para+Kaleo. 

Para = aan de kant van (zoals Parallel) en Kaleo = roepen  

                                   Paraklētos betekent “Roepen tot de kant van” 

 Verder zegt: “Harper's Bible Dictionary, onder het woord Prophet, Blz, 885, “Roepen tot de kant van ” in het 

Hebreeuws is: “Nabi” (roepen tot de kant van God), en de Hebreeuwse woord “Nabi” betekent 

“Profeet”.” Paraklētos is een Griekse vertaling van het werkelijke woord dat Jezus zou gesproken 

hebben (in het Hebreeuws/Aramees). Paraklētos vertaald naar het Hebreeuws is “Nabi” en in het 

Nederlands ”Profeet”.  

 

Paraklētos                            Nabi                                      Profeet. 
 

 “Het Griekse woord combineert “Para” (nabij de zijde van) en “Kalein” (om te roepen). Het 

spreekt van iemand die aan de zijkant van een ander wordt geroepen. In klassieke Grieks zou het 

een bemoediger kunnen betekenen ... Philo sprak van de Jewa in Alexandrië, die werden 

mishandeld, een parakletos zochten om hun zaak te pleiten aan de keizer Gaius. (William Barclay, More 

New Testament Words, blz 128 tot 135) (Jesus and His Own: A Commentary on John 13-17, door Daniel B Stevick, blz.285) 
 

 “Bijbelvertalers hebben veel equivalenten geprobeerd voor de term van de Evangelist: Advocaat, 

Trooster, Overtuiger, Adviseur, Bemoediger, Vriend, Helper, Leraar. Sommigen hebben het gewoon 

gelaten zoals het is: "Paraclete."” (Jesus and His Own: A Commentary on John 13-17, Daniel B Stevick, blz 285) 
 

Grieks naar Hebreeuws Hebreeuws naar Nederlands 

http://biblehub.com/greek/parakle_tos_3875.htm
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 “In alldaagse Griekse gebruik betekent het “geroepen iemand bijstaan”. 'Opgeroepen' en als een 

substantieve 'juridisch medewerker, verdediger', of, in meer algemene zin, 'bemiddelaar'. De 

verwijzing is bijna naar de menselijke personen, niet aan goddelijke wezens.” (Dictionary of Deities and 

Demons in the Bible, blz. 652) 

 
- Verschillende Bijbels vertalen dit woord als “Advocaat” of “woordvoerder”. Als we het principe 

nemen dat elke profeet God representeert en mensen naar hem toe roept en de realiteit van God 

aantoont, dan kunnen we elke profeet als een “Advocaat” of een “woordvoeder” van God zien. En 

dit is ook O.a een van de definities wat Oxford Dictionary voor een profeet geeft: “Een persoon 

die pleit voor (advocates) of spreekt in een visionaire manier om een nieuwe oorzaak of theorie.”  

 

 Hoewel een van de Johannine Paracleet passages, 16: 7-11, gebaseerd is op de forensische achtergrond 

van de term parakletos, suggereren de andere passages in bredere, meer persoonlijke zin, refererend aan 

iemand die een andere troost, een andere bevriend, een ander leert of leidt, iemand die de waarheid van 

iets publiceert.” (Jesus and His Own: A Commentary on John 13-17, Daniel B Stevick, blz 285) 
 

- Dit wordt verder bevestigd als we Johannes 16:12 en 14 lezen” 12Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, 

maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de 

weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal spreken wat hij 

hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14Hij zal jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal 

hij mij eren.” 
 

 "De Trooster, Advocaat, Paraclete, Jezus ’s opvolger, wordt beschreven in persoonlijke termen. (Het 

zelfstandig naamwoord en de bijbehorende voornaamwoorden zijn mannelijk geslacht, …. In feite is er 

een oude traditie in de Christelijke theologische en spirituele schrijfwerk om naar de Heilige Geest te 

verwijzen als vrouwelijk. De huidige studie maakt gebruik van vrouwelijke voornaamwoorden voor de 

Heilige Geest.) (Jesus and His Own: A Commentary on John 13-17, door Daniel B, blz. 290-91) 

 

 Er is geen andere verse in de Bijbel met zoveel mannelijke benadrukking, 7 keer wordt aan 

gegeven dat het een hij is, en een hij moet een persoon zijn. 
 

1-Kan een geest een persoon zijn?  

2-kan het een mannelijke benaming hebben? 

 “In de Qumran documenten, het Handboek van Discipline spreekt van "de geest van de 

waarheid", zoals de Vrijpleiter van de Kinderen van het Licht, de aanklager van de Kinderen van 

de duisternis, en degene die strijdt tegen de geest van de duisternis.” (H. C. Kee in James H. Charlesworth, 

Old Testament Pseudepigrapha blz 1800), (Jesus and His Own: A Commentary on John 13-17, door Daniel B, blz. 286) 

 
 Op drie plaatsen (14:17, 15:26, 16: 3) de evangelist beschrijft de Parakleet als "de geest van de 

waarheid". Testament van Juda 30 contrasteert "de geest van de waarheid en de geest der 

dwaling". 1 Johannes 4: 6 "de geest van de waarheid" getuigt van alle dingen en brengt alle 

beschuldigingen ", zodat" hij die gezondigd heeft, wordt in zijn hart en kan zijn hoofd niet 

omhooghouden voor de rechter". (H. C. Kee in James H. Charlesworth, Old Testament Pseudepigrapha blz 1800), 

(Jesus and His Own: A Commentary on John 13-17, door Daniel B, blz. 286) 
 

- Het woord voor geest in het Grieks is “Πνεῦμα” “Pneuma”. 

Dit woord “Pneuma” is ook gebruikt in 1 Johannes 4:1 tot 4: “1Geliefde broeders en zusters, vertrouw 

niet elke geest (Pneuma). Onderzoek altijd of een geest (Pneuma) van God komt, want er zijn veel 

valse profeten in de wereld verschenen. 2De Geest (Pneuma) van God herkent u hieraan: iedere geest 

(Pneuma) die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. 3Iedere geest (Pneuma) 
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die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest (Pneuma) van de antichrist, waarvan u hebt 

gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld.” 

 “Test de geesten. Aangezien in de tweede helft van dit vers de auteur "valse profeten" die " in de 

wereld gegaan zijn" noemt, lijkt het zeer waarschijnlijk dat zijn concept van het testen van de 

geesten wordt getrokken uit de OT-begrip van het testen van een profeet te zien of hij is een valse 

profeet of een ware is.” (World English Bible) 
- Valse profeet is synoniem voor Valse geest en Ware profeet is synoniem Ware geest.  

 

 Dus “de geest van de waarheid” in Johannes 16:13 kan worden begrepen als “de profeet 

van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet 

namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14 Hij 

zal jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren.” 

 

- “De Paraclete is de Geest van Waarheid. De Geest luistert naar God, en hij spreekt de waarheid, 

dat hij heeft gehoord. De waarheid van God wordt verleend aan en is overmenigvuldiget in de 

mensheid. De raadgevingen van de Geest breng voort een teken van nederigheid, geduld, 

liefdadigheid, goedheid, machtige wijsheid en onderscheidingsvermogen.” (Jesus and His Own: A 

Commentary on John 13-17, door Daniel B, blz. 295) 
 

- “De activiteit van de Paraclele is tweeledig: (a) Zijn pre-sence en activiteiten zijn een voortzetting 

van de eigen aanwezigheid en activiteit van Jezus '. (b) Met betrekking tot de wereld de activiteit 

van de Trooster is die van een adviseur voor de verdediging, de verdediging van Jezus, ... dat wil 

zeggen, de collectieve menselijke en bovenmenselijke krachten tegen God. De Trooster zal de 

wereld de zonde, gerechtigheid en oordeel aantonen.” (Dictionary of Deities and Demons in the Bible, blz. 652) 

 

 Paraklētos is de Geest van de waarheid die een profeet is. In Johannes 16:12 tot 14 spreekt Jezus over de 

profeet die na hem zal komen. (Vandaar ook de mannelijke benadrukking) 

 

 Een cynicus gebaseerd op Johannes 14:26 “Later zal de (helper, trooster, pleitbezorger*), de 

heilige Geest (Pneuma to hagion) die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk 

maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.”, zal zeggen dat de helper 

“Paraklētos”, De Heilige Geest is. 

De enige plaats die het woord “Paraklētos” als Heilige Geest benoemd wordt, is Johannes 14:26.  

- Het woord “Heilig” hier is door de latere schrijver ingebracht, want de eerdere manuscripten 

hebben het woord “Heilig” niet staan. Zoals “Old Syriac Syndicus (ontdekt in 1812 op de berg Sinaï door 

Mrs.Agnes S. Lewis en Bensley)” praat over de “Geest” (Pneuma) en “heilig” (Hagion) is er niet bij. Het 

gaat simpel om “De Geest”(Pneuma). (Prof. Charles Kingsley Barrett) 

 

- Prof. Charles Kingsley Barrett zegt verder in zijn commentaar van evangeliën volgens Johannes: 

“Johannes 14:26 stond origineel: “(Later zal de Paraklētos de Geest (Pneuma) die de Vader jullie 

namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen 

jullie gezegd heb.)”  

 

- Raymond Brown wijst erop dat er bijbelgeleerden zijn die denken dat de passage oorspronkelijk 

zei "de Geest" en dat "Holy/Heilig/Hagion" later zou toegevoegd zijn: “... Zelfs mensen die 

denken dat het echte lezing is, suggereren dat het resultaat is in het proces van editie van 

Johannine die werd bewerkt in de passage die oorspronkelijk alleen de Parakleet noemde. De 

vraag is van belang! omdat er een aantal geleerden zijn die de traditionele identificatie van de 

Trooster met de Heilige Geest in twijfel brengen, en dit is de enige passage die dat identificatie 

expliciet maakt.” (commentary on John’s Gospel, vol. 2, blz. 650). 

 

http://biblehub.com/greek/pneuma_4151.htm
http://biblehub.com/greek/pneuma_4151.htm
http://biblehub.com/greek/agion_40.htm
http://biblehub.com/greek/pneuma_4151.htm
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- Gary M.Burge schrijft in The NIV Application Commentary "niet alle mss hebben het woord 

heilige geest in 14:26. Sommige mss zeggen “spirit” of “spirit of truth” en niet “heilige geest”. 

 

- Prof. Bruce Metzger in zijn boek (The text of the New Testament, Its Transmission, Corruption, and Restoration) zegt 

met referentie tot Johannes 7:39, “De “Heilig” verwijzend naar de geest is het meest natuurlijke 

vorm van editie dat scribes het schrift in brachten.” 

 

- Prof Raymond Brown zegt dat “Vele scholars vraagtekens zetten bij de identificering van de 

Heilige geest als de Paraklētos. De christen traditie heeft deze figuur geïdentificeerd als de heilige 

geest, maar scholars als Spitta, Delafosse, Windisch, Sasse, Bultmann en Betz hebben getwijfeld 

of dit identificering correct is naar het originele plaatje. Ze hebben geargumenteerd dat de 

Paraklētos ooit een onafhankelijke, heilbrengende figuur was die later met de Heilige geest is 

verward.” (The Anchor Bible, 1970, Volume 29A, p. 1135) 

 

- “Wellicht zocht de scribe een manier om de onbekend woord "Parakleet" te verklaren door het 

naast een meer bekende term "Heilige Geest", de adem van God, te zetten.” (H. C. Kee in James H. 

Charlesworth, Old Testament Pseudepigrapha blz 1800), (Jesus and His Own: A Commentary on John 13-17, door Daniel B, blz. 

286) 

 

 

 Meer dan dat, dit woord Paraklētos komt nog maar in een andere plek in de bijbel voor en daar geeft 

het aan wie het is. Dit kunnen we lezen in, 

 

- 1 Johannes 2:1 “1Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien 

iemand gezondigd heeft, wij hebben een Pleitbezorger bij den Vader, Jezus Christus, den 

Rechtvaardige;” 
 

- Hier wordt Jezus zelf als een Paraklētos aangeduid. Verder zegt Jezus in Johannes 14:16 “16 Dan 

zal ik de Vader vragen jullie een andere (ἄλλον, allon) Paraklētos te geven”.  

 

 Allon kan worden vertaald als “een ander van hetzelfde soort” in tegendeel van “heteros” “een 

andere van andere soort” (World English Bible Commentary) 

 

 En “allon” kan ook worden vertaald als “iemand anders, andere persoon” zoals het in Lukas 7:20 

is gebeurd. (Biblehub) 

 

- Paraclete zal komen (15:26, 16: 7,8, 13), zoals Jezus in de wereld is gekomen (5:43, 16:28, 

18:37). De Vader, die de Paracletos (14:16) zal geven, gaf ook Jezus. De Paraclete zal God 

verheerlijken zoals Jezus God heeft verheerlijkt (17; 4). (Raymond Brown, The Gospel according to John, 

Anchor Bible, blz. 1140), (Jesus and His Own: A Commentary on John 13-17, door Daniel B, blz. 292) 
 

- “De Johannine termen beschrijven verbale acties die reactie verwacht van anderen die zullen 

ontvangen (lambano), zie (theoreo), of weet (ginosko). Zulke spraak-termen linken de geest met 

het goddelijke woorden.” (Jesus and His Own: A Commentary on John 13-17, door Daniel B, blz. 294) 

 

- “In Johannes 14-16 de naam Paraclete komt vier keer voor (14: 16-17, 26; 15:26; 16: 7-14). In 

14:16 kondigt Jezus de komst van 'een andere Trooster'; Dit suggereert dat deze titel ook voor 

Jezus zelf geldt.”  (Dictionary of Deities and Demons in the Bible, blz. 652) 
 

Jezus zelf is een Paraklētos en zegt dat er een andere Paraklētos, van hetzelfde soort/een andere persoon 

als Jezus zelf, zal komen. Een andere dan die er als is, en gezien dat De Heilige geest voor en tijdens 

Jezus aanwezig was, en de Paraklētos van hetzelfde soort is als Jezus, een man (Johannes 8:40) en een profeet 

(Mattheüs 21:11, Lukas 24:19) die pas na Jezus komt, kan Jezus “de Heilige geest” niet mee bedoelen maar wel 

een andere profeet. 
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 Rudolf Bultmann: “Het is duidelijk dat de evangelist (de schrijver of de latere editor van 

Johannes) het figuur Parakleet van zijn oorspronkelijke bron heeft overgenomen en heeft het 

uitgelegd in het kader van de christen traditie als de "hagion pneuma"” (The Gospel of John a 

Commentary, p. 566) 
 

 Prof. Bultmann zegt verder: “De Trooster is een parallel figuur tot Jezus zelf, en deze conclusie 

wordt bevestigd in het feit dat de titel is geschikt voor zowel Beide. Het is duidelijk uit 14:16 dat 

de schrijver dacht dat er verzending was van twee Paracletes, Jezus en zijn opvolger. De ene na 

de andere"(The Gospel of John a Commentary, p. 567)  

 

 Herman Sasse: "...de parakleet was een menselijke persoonlijkheid, iemand gevuld door de spirit, 

een profeet. Iemand die jezus verkondigt en een vervolg geeft aan openbaring..." 

 

 Hans Windisch schrijft: "De parakleet van de tweede en de vijfde uitspraken (tweede van 

hoofdstuk 14 en de laatste van hoofdstuk 16) wijken sterk af zijn originele functie. Hij heeft geen 

betrekking tot de redding en de bescherming van de individuen maar met het belangrijkste, 

onthulling van de leer van Jezus. Zijn taak is onderwijzen, betogen en afmaken van de historische 

openbaring van jezus. Hij heeft een duidelijke boodschap, drager van een traditie die al bestaande 

is en brenger van een nieuwe openbaring, het aanvullen en voltooien. Hij is "didaskalos" en 

"prophétés", onderwijzer van de tradities en profeet in een en hetzelfde persoon" (blz 17 a collection of 

writings of Hans Windisch 1990) 
 

 Gebasseerd op alle interne materiaal en de tekst intertekstueel en contextueel te bekijken geeft 

Raymond E.Brown voor het woord Parakleet de betekenissen “een bemiddelaar, een 

tussenpersoon of een spokesman/woordvoerder.” (Zijn commentaar op John’s Gospel Vol.2 Blz 1136) 

 

 Volgens al die geleerde Parakleet was een menselijke, heilbrengende figuur. Zijn taak en doel is wat 

een spokesman/woordvoerder doet. In zijn geval is hij een woordvoerder van God, een Advocaat en 

Trooster die van de Almachtige komt. Exact hetzelfde wat in Deuteronomium 18:18 wordt gezegd, die 

profeet is een spokesman die zal komen en parakleet is ook een spokesman die zal komen. 

 

- Woordvoerder in Deut.18:18 en woordvoerder die Jezus beloofde, zal niet uit zichzelf spreken 

maar dat wat hij van God hoort, zal hij de mensen vertellen en daarom O.a Harper Bible 

Dictionary zegt Parakleet is een profeet.  

 

 “De laatste Paraclete passage sluit met een drievoudige herhaling van het werkwoord dat hij zal 

verklaren (anagello), 16: 13-15. De Geest zal, de dingen die komen gaan (vers 13), verklaren. 

Expressieve leer van de Paraclete is, verklaren, getuige-dragende, en de acties te oordelen, 

vertonen de rol van de Paraclete als de Geest van Waarheid. Deze titel geantedateerd het vierde 

evangelie en had bepaalde valuta onder de gemeenschap van Qumran.” (Jesus and His Own: A 

Commentary on John 13-17, door Daniel B, blz. 294) 
 

 “De geest van de getuige-dragende en onderwijs, worden uitgevoerd onder de voorwaarden van 

de informatie en de concepten die op een gegeven moment beschikbaar zijn aan de cultuur, de 

kerk en de gelovige. De geest biedt aan de heersende wereldbeeld, en hij werkt door de culturele 

vormen en de manier van leren die beschikbaar zijn.” (Jesus and His Own: A Commentary on John 13-17, door 

Daniel B, blz. 300) 
 

 Al die beschrijvingen van de Paraclete die we hebben gezien kan ook een beschrijving zijn van 

een profeet, zoals Easton Bible Dictionary aan geeft, 

 

- “De "profeet" verkondigt (advocates) de boodschap die aan hem gegeven is, als de "ziener" 

zag het visioen van God. (Zie Numeri 12: 6, 8). Dus een profeet was een woordvoerder 

(spokesman) van God; Hij sprak in de naam van God en door zijn gezag.” 
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- “Hij is de mond waardoor God spreekt tot mannen, en dus wat de profeet zegt is niet die van 

de mens, maar van God. Hij vertelt wat mensen te wachten staat.” 

 

- “De grote taak van de profeten, die God opgewekt onder de mensen was, "morele en 

religieuze misstanden te corrigeren, te verkondigen van de grote morele en religieuze 

waarheden die verband houden met het karakter van God, die de basis is van zijn leiding."” 

 

- “Elke mens die een woordvoerder van God is aan de mens kan dus een profeet worden 

genoemd, zoals ook Mozes.” 

 

 “Kortom, de Parakleet fungeert als de verheerlijkte Christus, zonder identiek te zijn met hem.” 
(Dictionary of Deities and Demons in the Bible, blz. 652) 

 
 The Bible in Living English vertaald door Steven T. Byington, vertaalt het woord Trooster als 

spokesman/woordvoerder. “15If you love me you will keep my commandments,16and I will request 

the Father and he will give you another spokesman to be with you forever,” (The Bible in Living 

English, Jhn 14:16) 

 Jezus kondigt hier de komst van een andere mens. Een Spokesman en woordvoerder van God. 

                                                      De voorwaarden van Jezus! 

Bovendien Jezus heeft voorwaarden gegeven voor de komst van de Paraklētos. En deze voorwaarden 

maken het nog duidelijker dat het niet de Heilige geest kan zijn maar een woordvoerder, een profeet. 

 Paraclete is afhankelijk van Jezus 'afscheid. De evangelist maakt dit punt op verschillende 

manieren: de Paraclete komt omdat Jezus weggaat (14:16, 26, 16: 7), of Jezus, weg zijnde, de 

geest komt (15:26, 16: 7), of de geest wordt gezonden door de Vader of op verzoek van Jezus 

(14:16). De Parakleet herinnert de kerk van de woorden van Jezus (14:26), (Jesus and His Own: A 

Commentary on John 13-17, door Daniel B, blz. 292) 
 

 De voorwaarde is (Johannes 16:7)”7 Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet 

ga zal de Paraklētos niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.” 
 

- 1) Jezus moet gaan, anders komt de Paraklētos (de profeet, de Geest) niet, want als Jezus weg is, zal hij 

hem sturen. Dus Jezus en (Paraklētos) kunnen er niet tegelijkertijd aanwezig zijn. 

 

 Maar de heilige geest was voor en tijdens Jezus al aanwezig,  

- Lukas 1:67 “En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde...” 

 

- 1 Samuel 10:10 “10 Toen zij daar aan den heuvel kwamen, zie, zo kwam hem een hoop profeten 

tegemoet; en de Geest des HEEREN werd vaardig over hem, en hij profeteerde in het midden 

van hen.” 

 

- Markus 13:11 “zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan 

spreken, maar het is de Heilige Geest.” 

 

- Lukas 1:41 “Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze 

werd vervuld van de Heilige Geest.” 

 

- Lukas 1:15 “…en hij (Johannes de Doper) zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van 

zijner moeders lijf aan.” 

http://biblehub.com/greek/parakle_tos_3875.htm
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- Johannes 20:22 “Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.” 

 

 De Heilige geest was er al voordat Jezus geboren was, de Heilige geest was met Jezus en de 

Heilige geest was ook met de discipels. De Heilige Geest kan de Paraklētos niet zijn over wie 

jezus spraak. 

 

- 2) Verder Johannes 16:13 zegt: “13De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen 

naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal spreken wat hij hoort en jullie 

bekendmaken wat komen gaat.” 

 

- Parakleet zal Niet uit zichzelf spreken maar wat hij zal horen dat zal hij herhalen (hetzelfde 

beschrijving gaf Mozes van de profeet die nog zal komen Deut. 18:18),  

 

 Maar Christen theologie leert dat de Heilige geest een god-hoofd is binnen de triune God.  

- Rev. David Benjamin Keldani, Roman Catholic Bishop of Uramiah: “Het Griekse woord vertaald 

als "horen" in de Bijbelse verzen (“wat hij hoort, dat hij zal spreken”) is het woord "ἀκούσει" (ak-

oo'-o) “geluiden waar te nemen”. Op dezelfde manier het werkwoord "te spreken" is het Griekse 

werkwoord "λαλήσει" (lal-eh'-o) "geluiden uit te stoten"/"om te spreken." Dit werkwoord komt 

zeer vaak voor in de Griekse tekst van de evangeliën. Het duidt een plechtige verklaring van Jezus 

tijdens zijn preken (bijvoorbeeld Mattheüs 9:18). Uiteraard dient deze werkwoorden hoor en 

spraakorganen te hebben om ze te functioneren. Er is een duidelijk verschil tussen iemand die iets 

"inspireert" en tussen hem die iets “spreekt”. Dus de Trooster zal "horen" en "spreken", niet 

"inspireren."”  

 “De werken van de geest is beschreven in termen van uitspraak: "leren", didasko (14:26), "u 

eraan herinneren", hypomimnesko hodego (16:13), spreekt, laleo (16:13, tweemaal), verklaren, 

anagello (16: 13,14,15).” (Jesus and His Own: A Commentary on John 13-17, door Daniel B, blz. 296) 

 

- Wie vertelt God wat hij moet zeggen? 

- Hoe kan God niet uit zichzelf praten? 

- Wie is het dat de waarheid aan God door geeft? 

 

 Sinds God de bron van de waarheid is en niemand vertelt hem wat hij moet zeggen, dan kan de 

Heilige geest niet de Paraklétos zijn. 

 

- 3) Verder lezen we over de Paraklétos in Johannes 15:26 “Wanneer de Paraklētos komt die ik van de 

Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal over mij getuigen”  

 

 “De Paraclete ministers aan de wereld, het is als een getuige van Christus (16: 7-11). Hij zal 

getuigen namens mij. Net zoals Jezus een hoorder is (5:30) die zegt wat er is gegeven van de 

Vader (07:17, 08:26, 28, 38, 40, 12: 49-50), zodat de Geest spreekt alleen dat wat hij heeft 

gehoord (16:13). De vitale goddelijke zelf-verlenen, die begint in de Vader gaat naar Paracleet 

waardoor het de wereld bereikt.” (Jesus and His Own: A Commentary on John 13-17, door Daniel B, blz. 296) 

 

- De Heilige Geest is een persoon in de Drie-eenheid en komt niet van de Vader, terwijl de Paraclete wel 

van de Vader gestuurd wordt. 

 

- 4) In Johannes 16:13 tot 14 “(13 de profeet van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen 

naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie 

bekendmaken wat komen gaat. 14 Hij zal jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren),  

 

- Islam is de enige niet-christen religie die Jezus als Christus erkend. Door het gezag van de Koran 

die aan Mohammad openbaard is, getuigt elke moslim dat Jezus de Christus is. 
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                                                               De profeet van de waarheid 

Mohammad kwalificeert als de profeet die niet uit zichzelf spraak, maar spraak wat hem werd opgedragen 

(Deut 18:18), en hij is de enige profeet die Jezus en zelfs zijn Moeder Geëerd heeft. (De Koran Surah Al-

Emran(3) Ayah(42))  

 

                                           Bezwaren verheldert! 

1) Hij zal voor altijd met jullie zijn! (14:16) 

2) Ongezien door de wereld! Kan niet worden geaccepteerd door de wereld! (14:17) 

3) Hij zal in jullie zijn! (14:17) 

4) Gestuurd door Jezus! (15:26) 

 

1- Hij (Parakleet) zal voor altijd met jullie zijn. (14:16) 

 

 Twee dingen zijn hier van belang, 

- Hij zal ervoor altijd zijn. 

- Hij zal met jullie zijn. 

In Lukas 16:19 tot 31 lezen we een verhaal van rijke man die naar hel was gestuurd, daar aankomend had 

hij berouw en wou vanuit daar iemand naar zijn broers sturen zodat ze naar God terug keren en dat hel 

hun bespaard blijft.  

In verse 29 lezen we “29Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen.” 

- Dus de mensen die voor eeuwen na Mozes zijn gekomen, hebben Mozes en profeten nog met ze. 

Dit is natuurlijk niet fysiek dat Mozes met ze is want Mozes en de profeten zijn allang terug naar 

God, maar alsnog moeten die mensen ze horen. 

 

- Mozes en de profeten zijn met hun in leer. Zo kunnen ze Mozes horen en daardoor zijn Mozes en 

de profeten met ze. 

 

- En Mohammad is ook met ons in leer. Het gaat niet om fysieke aanwezigheid maar een spirituele. En 

spiritueel is Mohammad voor eeuwigheid met ons. 

 

 Verder zegt V.16 Hij zal met jullie zijn. 

- “Hier met “jullie” worden de discipels mee bedoeld!” Zegt de evangelist.   

In Mattheüs 26:64 lezen we “64Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: Van nu 

aan zult gij zien den Zoon des mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods, en komende op de 

wolken des hemels.” 

- Hier in Mattheüs vanaf V.63 wordt tegen de hogepriester gezegd dat hij de komst van de Zoon des 

mens van de hemel zal zien, maar toch heeft de hogepriester het niet gezien en is allang dood. 

 

- Hetzelfde belofte aan de hogepriester lezen we ook in Markus 14:62. Waardoor de hogepriester 

zich aangesproken voelt en scheurt de kleding van Jezus. Maar die priester is allang dood en heeft 

Jezus niet op de wolken zien komen. 

 

Paraklētos De Geest van de waarheid 
De Profeet van de 
waarheid 

Profeet (1 Johannes 4: 1tot4) 

http://biblehub.com/greek/parakle_tos_3875.htm


26 

 

- Jezus vertelt hier aan “hem” (de Hogepriester) dat “ulieden” de komst van de Zoon des mens op 

de wolken zult zien. Hier met “ulieden” kan Jezus niet de hogepriester bedoelen, en sinds Jezus 

tijdens zijn terugkeer op de wolken terug zal komen houdt in dat “ulieden” niet directe “ulieden” 

betekent. 

 

 Dus met “ulieden” bedoelt Jezus niet de hogepriester die hem aanhoorde, maar de latere generaties 

die deze gebeurtenissen nog mee zullen maken. 

 

 Hetzelfde geldt ook voor Johannes V.16. “Jullie” hier, gaat niet direct om de discipels en kan latere 

generaties, die nog zullen komen, mee bedoelen.  

 

 “Nee, nee. Jezus spreekt de discipels aan en vertelt ze dat de Paracletos tot hun zal komen. En 

niet een latere generatie!” Zegt de evangelist. 

 

- Hoe is het mogelijk, gezien de context, dat Jezus de directe discipels bedoelde? 

- Jezus spreekt de discipels, waaronder Judas, en hij belooft ze, waaronder Judas, dat zij de 

Paracletos zal ontvangen. 

 

- Als hier met “jullie” de directe discipels wordt bedoeld, dan is het een valse voorspelling, Want 

Judas heeft het nooit ontvangen. Terwijl Jezus het wel aan de directe discipels had beloofd, 

waaronder Judas. 

 

 Dus de belofte die Jezus aan “de directe discipels (volgens de evangelist)” deed is niet gematerialiseerd. 

En niet uitkomen van een profetie in de Bijbelse termen heet “Valse Profetie”.  

 

2- Ongezien door de wereld! Kan niet worden geaccepteerd door de wereld! (14:17) 

 
 Dit “zien” in deze verse kan contextueel niet letterlijk worden gezien. Paar verse eerder zei Jezus 

in V.9 “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”, als we dit “zien” letterlijk nemen dan houdt 

dit in dat Jezus letterlijk de Vader is. Maar dit is een heresie in christendom die bekent staat als 

Modalisme, Sabellianisme, monarchianisme of patripassianism. 

 

 Het gaat dus niet om letterlijk “zien (kijken met ogen)” en daarom, 

- De meerderheid van de wereld heeft de profeet van Islam niet gezien.  

- De meerderheid van de wereld heeft hem ook niet geaccepteerd. 

 

 Mohammad kwalificeert als hem die niet gezien en niet geaccepteerd is door de wereld! 

 

3- Hij zal in jullie zijn. (14:17)    
- “Hoe kan Mohammad in ons zijn?” Zegt de evangelist. 

Wat houdt het in als je zegt “in ons”?  

Is het dat de Parakleet letterlijk jouw lichaam bewoont, is dat de definitie van “in ons”? 

- Jezus in verdere verse in V.20 zegt: “20…gij zult bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en 

Ik in u…”. Dit is een herhaling van zijn eerdere boodschap die hij hier opnieuw benadrukt, Johannes 

17:21 “21Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een 

zijn.” 

 

 Jezus staat hier tegenover zijn discipels en vertelt dat de discipels “in” hem zijn. Houdt dit in dat 

de discipels letterlijk in Jezus ’s lichaam zijn, en dat Jezus letterlijk in de discipels woont?” - 

Duidelijk niet. 
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 Jezus (ook een Parakleet 1 Johannes 2:1) was “in” de discipels met zijn leer (in V.21), zoals Mozes en 

de profeten met de mensen waren (Lukas 16:29) met hun leer. Dit “in jullie zijn” in Johannes 

14:17 kan niet letterlijk “in ons” betekenen, want dan zou Jezus letterlijk in de discipels zijn 

(V.20) en we weten dat het niet zo was, hij stond naast ze en spraak ze aan. 

 

 Jezus geeft aan, aan het einde van de profetie, dat hij al deze info figuurlijk heeft gesproken, 

Johannes 16:25 “25Hoewel ik figuurlijk heb gesproken, een tijd zal komen dat ik niet meer 

figuurlijk spreek en vrijuit de vader verkondig.”  

 

 De Parakleet zou met zijn leer en onderwijs “in ons” zijn en Mohammad kwalificeert hiervoor. 

 

4- Gestuurd door Jezus. (15:27) 
- “Jezus zal de Parakleet sturen, en “als” Mohammad de Parakleet is, dan houdt dit in dat Jezus 

Mohammad stuurt. Moslims geloven dat Allah Mohammad heeft gestuurd. Dus geloven dat 

Parakleet Mohammad is, maakt Jezus die hem stuurt Allah!” Zegt de evangelist. 

 

 Dit soort logica zou incompleet zijn en in realiteit doet het de Bijbel kwaad. In de eerste zin waar 

Jezus over de Parakleet begint, zegt hij “16Ik zal den De Vader bidden, en Hij zal jullie een andere 

Parakleet geven.” (Johannes 14:16) 

 

- Vanaf het begin maakt Jezus duidelijk dat hij van de vader vraagt en het is De vader die hem 

stuurt en niet Jezus zelf. God geeft toestemming aan Jezus om de andere Parakleet te sturen. 

 

 Hij maakt het later weer duidelijk dat het Dé Vader is die de parakleet stuurt. 

- “…whom the Father will send at my request, will make everything plain to you.” (MSG Bible, 

John 14:26) 
 

- En hij herhaalt nog een keer wie het dat in essentie Jezus stuurt, 

- “Wanneer de Paraklētos komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de 

waarheid die van de Vader komt…” (Johannes 15:26) 

 

- Jezus doet het niet op zijn eigen gezag zoals hij al heeft aangegeven, 

- Johannes 5:30 “30Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel 

is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden 

heeft.” 

 

- “De Paraclete zal door de Vader worden verzonden, op het verzoek van Jezus (14: I6,26). In 

15:26 het is Jezus zelf, die hem stuurt, maar op hetzelfde moment wordt de Trooster gedefinieerd 

als 'de afgifte van de Vader'. Zijn komst hangt af van het vertrek van Jezus tot de Vader (16:7, zie 

07:39).” (Dictionary of Deities and Demons in the Bible, blz. 652) 

 

 Meer dan dat, Jezus zelf zegt dat profeten andere profeten kunnen sturen in de naam van een profeet, 

- Mattheüs 10:41 “41Die een profeet ontvangt in den naam eens profeten, zal het loon eens profeten 

ontvangen;” 

 

- De Parakleet komt van Dé Vader waar Jezus om gebeden heeft en God hoort zijn gebed en geeft 

hem gezag om de Parakleet te sturen. 

 

- Dit maakt de sturende profeet niet God over de gestuurde profeet! Dit maakt, de vader het gezag 

over elke profeet en de Parakleet. 
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                                                            Thus, 
 

 De Paraklētos in Johannes “(Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere Paraklētos te geven)”, 

“(Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga, zal de Paraklētos niet bij jullie komen, 

maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden, En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van 

zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld 

is.)” (Precies zoals die profeet zou doen in Deut. 18. De oordeel en rechtvaardigheid die zal gebracht worden uit 

het land van Kedar, Jesaja 42) De Geest de Waarheid die Jezus aankondigde. 

 

 Mohammad, de profeet van Islam, kwalificeert als “Paraklétos” over wie in evangelie volgens 

Johannes gesproken wordt. (14:16,17 en 26. 15:26 en 27, 16:7 tot 15) 

 

 

 

 

4) Dat persoon wie genoemd wordt in Hooglied.  

(Hooglied 5:16): “ִָֽם ִלָּ  ות ְירּושָּ י ְבֹנֹ֖ ֶ֣ה ֵרִעִ֔ ֶ֤ה ֹדוִד֙י ְוז  ים ז  ִּ֑ ו ַמֲחַמד  ים ְוֻכלֹ֖ ְמַתִקִ֔   ”ִחֹכ֙ו ַמ 

“ḥikkōw mam-ṯaqqîm, wə-ḵullōw maḥămadd-îm; zeh ḏō-w-ḏî wə-zeh rê-‘î, bənō-wṯ yə-rū-šā-lim.” 

“Zijn mond is louterzoet, hij is algeheel begeerlijk. Dit is mijn lief, dit is mijn vriend, dochters van 

Jeruzalem!” 

 “De Geliefdes lofspraak van zijn verschijning volgt de typische literaire structuur van het oude 

Nabije Oosten, wasfs lied: (1) inleidende samenvatting van lofspraak (5:10), (2) gedetailleerde 

beschrijvende eer van top tot teen (5: 11-16a), en (3) Conclusies lofspraak (5: 16b). Er zijn een 

aantal opvallende eigenschappen van dit lied dat uniek zijn ten opzichte van de typische wasfs . Ze 

werden gewoonlijk alleen gezongen door een man ter ere van zijn bruid. Normaal gesproken zal 

de wasfs lied sluiten met de voeten na de benen; Maar de Geliefde besluit met het prijzen van zijn 

mond na zijn benen.” (World English Bible Commentary) 

 De Joodse commentaren, zoals “Song of Songs Rabbi” (Bible of Judaism Library) en “Israël’s Love 

Affair with God: Song of Songs”, geschreven door Prof. Jacob Neusner, hebben dit liederen 

geïnterpreteerd als liefde tussen God en zijn mensen. 

In Hooglied 5:8 lezen we:” 8 Ik bezweer je, dochters van Jeruzalem, als jullie mijn begeerde vinden, wat 

zeggen jullie tegen hem? Dat ik ziek van liefde ben.”  

- Hier krijgen de dochters van Jeruzalem de instructie, dat als ze de begeerde vinden, dat ze hem 

hun liefde moeten verklaren.  

- En in Hooglied 5:9 vragen ze, “hoe kunnen we hem herkennen, wat is er zo speciaal in hem en 

hoe kunnen we hem onderscheiden van de rest?” (9 Wat heeft jouw begeerde meer dan een ander, 

mooiste van alle vrouwen? Wat heeft jouw begeerde meer dan een ander, dat je ons dit zo 

bezweert?”) 

En in de volgende 6 verzen wordt er een beschrijving van hem gegeven, en “figuurlijk (hypocatastasis) 

wordt de “beloved” van hoofd tot teen geëerd… Haar punt is eenvoudig dit: geen enkele andere man zou 

in uiterlijk met hem, vergelijken kunnen worden zelfs al zat hij in een groep van een oneindig aantal 

mannen… het idee van schoonheid, waarde of zeldzaamheid benadrukken (Job 28: 12-19; Pss 19:11; 119: 127; 

Spreuken 8:19; Jesaja 13:12; Lam 4: 2) (Ruth V. Wright and R. L. Chadbourne, The Gems and Minerals of the Bible, 65)… het feit dat 

ים   functioneert als een predicate nominatief ten opzichte van het subjectief nominatief ("zoetheid")ַמְמַתקִּ

ּכֹו   [World English Bible commentary] ("khikko, "zijn mond)חִּ

http://biblehub.com/greek/parakle_tos_3875.htm
http://biblehub.com/hebrew/chikko_2441.htm
http://biblehub.com/hebrew/mamtakkim_4477.htm
http://biblehub.com/hebrew/vechullo_3605.htm
http://biblehub.com/hebrew/machamaddim_4261.htm
http://biblehub.com/hebrew/zeh_2088.htm
http://biblehub.com/hebrew/dodi_1730.htm
http://biblehub.com/hebrew/vezeh_2088.htm
http://biblehub.com/hebrew/rei_7453.htm
http://biblehub.com/hebrew/benot_1323.htm
http://biblehub.com/hebrew/yerushalim_3389.htm
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En eindigt bij 16 “Zijn mond is louterzout, hij is algeheel begeerlijk. Dit is mijn lief, dit is mijn vriend, 

meisjes van Jeruzalem” 

 Het originele woord (in Mishnaic Hebreeuws) die gesproken is voor “algeheel begeerlijk” is 

“maḥămadd-îm” (ים ֑  (Bible Gate Commentary) .(ַ֙מֲחַמד 

 

- “Mahamadd” en “im” is een vorm van meervoud van respect in het Hebreeuws. In het 

Hebreeuws heb je twee soorten meervoud, meervoud van nummers en meervoud van respect. 

“Im” in deze verse is meervoud van respect. (NET Bible commentary). 

 

 De vertalers van de Bijbel hebben dat naam Mahamadd vertaald als “algeheel begeerlijk”.  
 

- Een naam van een persoon, is een zelfstandig naamwoord, die niet vertaald kan worden, want dan 

verliest het zijn doel. Voorbeeld hiervan is de naam De Boer. Als ik de achternaam naar het Engels 

vertaal, is het “The Farmer”.  

 

- Door vertalen van een naam, de naam verliest zijn doel en betekenis. Mahamadd die als een naam 

moet worden gezien, is vertaald als “Algeheel Begeerlijk”. 
 

 Precies hoe Jesaja 7:14 vertaald is. Daar waar het woord “Emmanuel” voorkomt, hebben de vertalers de 

naam gelaten zoals het hoort en tussen hakjes geven ze ook de betekenis van het woord (God met ons). 

 

- En exact op dit wijze vertaalt Orthodox Jewish Bible deze verse, 

- “16 Zijn mond is louterzoet, hij is Machamaddim, hij is mijn lief, hij is mijn vriend, dochters van 

Jeruzalem.” (Orthodox OJB) 

 

 De dochters van Jeruzalem vragen in verse 9 hoe ze hem kunnen herkennen, en tot verse 15 krijgen ze 

een bepaalde Fysieke beschrijving en in verse 16 krijgen ze een echo van die persoon ’s naam, 

Mahamadd. 

 

 Als we de verse nemen zoals het bedoeld was en de naam niet vertalen zoals de bedoeling is, 

krijgen we een duidelijk beeld over wie er gesproken wordt. 

 

                                                               

                                                         Bezwaren Verhelderd! 

1)                                                                  MHMD 

- “Dit woord “Ma-ha-ma-d” komt ook in andere plaatsen voor in de Bijbel en daar is het en kan 

het ook niet als een naam worden vertaald.” Zegt de evangelist! 

Plaatsen zoals, 

- 1 koningen 20:6 “6…en het zal geschieden, dat zij al het begeerlijke uwer ogen in hun handen 

leggen en wegnemen zullen.” 

 

- Ezechiël 24:16, 21, 25 “16Mensenkind! zie, Ik zal den lust uwer ogen van u wegnemen door een 

plagen…” 

 

- Hosea 9:6 “6…begeerte zal er zijn naar hun zilver…” 

 

 Wat die cynicus moet weten is, zoals het in Strong’s Concordance vermeld staat, dit woord 

Mahammadim die een mannelijk naamwoord is, maar ÉÉN keer in de Bijbel voorkomt. Het komt 

uitzonderlijk in Hoogliederen 5:16 voor.  

 



30 

 

- In al die andere plaatsen in de Bijbel gaat het om woorden die hetzelfde stamwoord (MHMD) 

hebben, maar zijn niet hetzelfde. 

 

 Verder namen in Semitische talen hebben betekenis, 

- Abraham (ַאְבָרָהם) betekent “verheven vader”.  

- Ismaël (אל ְשָמֵעִ֔  .”betekent “God hoort (י 

- Emmanuel ( נּו ָמִ֥ ל׃ ע  ֵאֵֽ ) betekent “God met ons”.  

 

- Als we lezen “Abraham kreeg Ismael”, feitelijk kunnen we dit vertalen als “verheven vader kreeg 

God hoort”, maar dat doen we niet omdat hier uit de context duidelijk maakt dat het een naam is 

en niet de betekenis ervan. 

 

- Op zelfde wijze als we lezen “God hoort Abraham” kunnen we dit feitelijk vertalen als “Ismael 

Abraham”, maar dit doen we niet omdat de context duidelijk maakt dat het om de betekenis gaat 

en niet de naam.  

 

 En gelijke wijze als we in die andere plaatsen waar het stamwoord “MHMD” voorkomt, naar de 

naam vertalen dan maakt de context geen zin en daarom beweert er ook niemand dat de naam van 

Mohammad in die andere plaatsen voorkomt.  

 

 Het is uniek voor Hoogliederen 5:16 dat het wel zin maakt. Je zou het als de naam of de betekenis 

ervan kunnen vertalen en beide maakt nog steeds zin.  

 

2) “Shir Ha Shrim is een poëzie, het is een metaforische taal en hier kan je geen profetie eruit halen,” 

Zegt de evangelist! 

 

 Waarom zou je uit poëzie geen profetie kunnen halen?  

- Het boek van Psalmen is een poëzie en toch zien we vele malen dat de schrijvers van de 

evangeliën vanuit citeren als profetieën over Jezus. Psalmen 22, Psalmen 110, Psalmen 91 enz. 

 

 Jesaja 53 is een van meest geciteerde profetieën uit het oude testament waarvan de christen denkt 

dat het om Jezus gaat.  

- En toch behoort dit hoofdstuk ook aan de “liederen van de dienaar”. Het is poëzie die een 

situatie beschrijft en alsnog als een profetie gezien wordt over Jezus.   

 

 We kunnen hierin uitmaken dat een poëzie wel als een profetie kan worden gezien. 

 

 En gezien dat Mohammad de eerste Mohammad in de geschiedenis is, kunnen we ook de echo van zijn 

naam zien en horen. 

 

5) Zijn openbaring en ontvangst van Het Boek.  
 

- Jesaja 29:12 “12het boek zal worden gedragen aan iemand die ongeletterd: Ik(God) zeg: ‘Lees dit 

eens,’ dan zal hij zeggen: ‘Ik kan niet lezen.’ 

Laten we eerst kijken waarom God een ongeletterde man zou kiezen als een gids voor de mensheid.  

Stel je voor, iemand die jarenlang gestudeerd heeft en een Arts is geworden. Als diegene een boek 

schrijft, wordt het boek toegekend aan de kennis die hij jarenlang door verschillende studies en docenten 

gewonnen heeft. Maar als een persoon die nooit enkele studie gehad heeft, een persoon die zijn eigen 

naam niet kan schrijven, als deze persoon met een boek komt met daarin een bron van informatie dat 

niemand in dat tijd bezit, dan is de vraag waar het vandaan komt? Voor iemand die zijn eigen naam niet 

kan schrijven, is onmogelijk om een boek te produceren! 
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 In de Koran Surah Al_Ankaboot(29:48) krijgen we een antwoord hierop, 

- De Koran (29:48): “Gij (Mohammad) kon geen boek voor dit lezen, noch kon gij het met uwe 

rechterhand schrijven. Dan zouden de praters der ijdelheden (tegensprekers) terecht aan den 

Goddelijke oorsprong daarvan hebben getwijfeld.” 

 Dit is de reden waarom God heeft gekozen om Het Boek aan hem te geven die ongeletterd is.  

                                      Het eerste openbaring 

 “Lees! In de naam van uw Heer, Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen uit een 

(Alagha,”bloedklonter, vastklampend wezen”). Lees! En uw Heer is de meest Waardige, 

Die onderwees met de pen. Hij onderwees de mens wat deze niet wist." (De Koran, Surah 96, 

Ayah 1 t/m 5) 

 Dit waren de allereerste woorden die de profeet Mohammed van zijn Heer te horen kreeg. Deze 

verzen werden aan hem voorgedragen door de aartsengel Gabriël, in de grot Hira (berg licht) in de 

bergen van Mekka, Arabië in de jaar 610. De engel beval hem "lees". Mohammad antwoorde: “Ik 

ben Ongeletterd.(Ik kan niet lezen.)” Voor de tweede keer beval de engel hem “lees” en 

Mohammad antwoorde weer: “Ik ben Ongeletterd.(Ik kan niet lezen.)”. De derde keer greep de 

engel hem vast en de eerste Ayah (verse) van de Koran was openbaard, Surah 96 die begint met 

het woord “LEES”. (Sahih al-Bukhari, book 1, hadith 3) 

- In Jesaja 29:12 staat: “het boek zal worden gedragen aan iemand die ongeletterd is: Ik zeg: ‘Lees 

dit toch,’ dan zal hij zeggen: ‘Ik kan niet lezen’” 

 

- Dit vers beschrijft letterlijk in een zin de eerste Openbaring en daarmee het begin van de 

profeetschap van Mohammad, en de eerste verzen van De Koran. 

 

                      Visioen van een profeet over de profeet. 
 

- Jesaja 9 en 10 zegt: “9Zij vertoeven, daarom verwondert u; zij zijn vrolijk, derhalve roept gijlieden; zij 

zijn dronken, maar niet van wijn; zij waggelen, maar niet van sterken drank, 10Want de HEERE heeft over 

ulieden uitgegoten een geest des diepen slaaps, en Hij heeft uw ogen toegesloten; de profeten, en uw 

hoofden, en de zieners heeft Hij verblind.”  

 

 “Hebr. "een vervreemding [of "geest"] van diepe slaap.", Door middel van dit gemengde 

metafoor (slaap wordt vergeleken met vloeistof die men giet en op zijn beurt symboliseert 

geestelijke somberheid) de profeet benadrukt dat God zelf heeft overgegeven de mensen aan hun 

spirituele ongevoeligheid als een vorm van oordeel.” (World English Bible Commentary) 

 

 “V.9 verblindt jezelf... wordt dronken. Verwijst naar de geestelijke bedwelming.” (New International 

Version, Isa 29) 

 

 “Overwegende dat de religieuze leiders van Israël waren fysiek dronken (28:7), die van 

Jeruzalem, niet van bedwelmende dranken, maar van onwetendheid van de heer en zijn weg. 

Diepe slaap is van een woord gebruikt ook van Adam's slaap (Gen. 2:21), een bovennatuurlijke 

bedwelming. Profeten... zieners: de visioenen die God had gegeven werden niet gewaardeerd of 

gehoorzaamd.” (New King James Version commentary on V.9 and 10) 

 

 In dit metafoor worden de religieuze leiders in Jeruzalem geestelijk bedwelmt, omdat ze de visionen 

van God niet waarborgen. 

- Jesaja 29:11 en 12 “11Daarom is ulieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld 

boek, hetwelk men geeft aan een, die lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet, 

want het is verzegeld. 12 Of het boek wordt gegeven aan een, die niet lezen kan, zeggende: Lees 

toch dit; en hij zegt: Ik kan niet lezen. 

http://www.risallah.com/multimedia/video/risallah/risallah_intro.wmv
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 “De geletterde vertegenwoordigen de religieuze leiders die de profetieën van Jesaja verzegeld 

vonden als gevolg van hun eigen geestelijke blindheid (Vers 11). De ongeletterde 

vertegenwoordigen het andere gewone volk. (Vers 12)” (New King James Version, Commentary on V.11 and 12) 

 

 “Hebr. "en als het schrift wordt overhandigd aan iemand die niet een schrift kent." (World English 

Bible en New English Translation, commentary on V.12) 
 

 Jeruzalem, de religieuze leiders die wel geleerd waren, waren toch blind voor het woord van God, 

vandaar dat ze bedwelmd waren (Vers 9). Terwijl ze wel kunnen lezen, lijkt het boek verzegeld voor 

ze (Vers 11). 

 

 En andere gewone volk die niet geleerd is in het boek zal het boek ontvangen (Vers 12). 

 

 Vers 11 gaat om de profeten die er waren en toch blind zijn voor het boodschap en vers 12 praat over 

een van een andere volk die ongeletterd is en aan hem wordt het boek gegeven. 
 

 De profeet van Islam is de enige die deze profetie van de Bijbel in vervulling brengt. Jesaja zegt dat het 

boek aan een ongeletterde zal worden gegeven, en het boek is aan de ongeletterde gegeven. Er zal tegen 

hem worden gezegd “Lees” en er is gezegd “Lees”. Hij zal antwoorden: ”ik kan niet lezen” en is 

beantwoord: “ik kan niet lezen.” 

 

- Jesaja 29:13 “13Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en 

zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij 

vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn;” 

 

 “Gedeeltelijk geciteerd door Jezus om de hypocrisie van de Farizeeën aan te tonen.” (New 

International Version Commentary) 
 

 “De mond en lippen sprak de juiste dingen, maar hun innerlijke natuur was ver van God.” (New 

King James Version, Commentary on V.13) 
 

 Dit vers praat over Hypocrieten die wel met hun mond belijden dat ze in het woord van God geloven 

maar in hun hart er niet in geloven. Exact wat tijdens de profeet van Islam gaande was. In verschillende 

hoofdstukken worden er over die hypocrieten gesproken (2:8 tot 13, 2:204 tot 206, 3:78). Een geheel 

hoofdstuk (63) in de Koran is genoemd naar die hypocrieten waarin ze gewaarschuwd worden. 

 

- Jesaja 29:14 “14Daarom, ziet, Ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en 

wonderbaarlijk; want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan, en het verstand zijner verstandigen 

zal zich verbergen.” 

 

 “De profeet veroordeelt zijn eigen volk voor het eren van God met hun mond en lippen, maar niet 

hun hart. …Ware aanbidding moet beginnen met een juiste eerbied voor God en zijn woord. 

Jesaja verder kondigt aan dat aangezien de intellectuele leiders van Israël niet de heer zullen 

volgen, doven, blinden, zachtmoedig, en slechte (dat wil zeggen, de niet-Joden) zich in hem 

zullen verheugen.” (King James Version, Commentary on Isa.29) 

 

  “Hebr. "Daarom zal ik weer iets fantastisch doen met deze mensen, een verbazingwekkende 

daad, een geweldig ding." Dit heeft waarschijnlijk betrekking op de verbazende transformatie 

voorspeld in vv.17-24, die de zuiverende arrest impliciet in vv.15-16 volgen zullen.” (World English 

Bible, Commentary on Isa 29:14) 

 

 “Wie ze wonderen in de exodus liet zien (Zie Ex 15:11 ; PS 78:12 – 16) zal nu laten zien wonderen in 

oordeel, wijsheid... zal vergaan. Vgl. 44:25; Jer 8:9.” (New International Version, Commentary on V.14) 
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 “Hebr. "de wijsheid van hun wijzen zal vergaan, het onderscheidingsvermogen van hun 

veeleisende verborgen blijft.” (New English Bible and World English Bible Commentary) 
 

 “Gods wonderbare werk omvat zowel de beslissing over de trots als de zaligheid voor de nederige 

(vv. 17-24). wijsheid... zullen omkomen: Zie voor een soortgelijk idee, 1 Kor. 1:18 – 31.” (New King 

James Version Commentary) 

 

 Het boek krijgt zal wonder brengen onder die volk (de niet-Joden) en dit is precies wat er gebeurd is 

met de Arabieren, de eerste volgers van het boek. 

 

- “We waren een volk in een staat van onwetendheid een immoraliteit, het aanbidden van afgoden 

en aten het vlees van dode dieren, het plegen van allerlei gruwel en schandelijke daden, het 

breken van de familiebanden, slechte behandeling van onze gasten, en de sterke onder ons 

buitte de zwakken uit. We bleven in deze toestand tot Allah ons een profeet stuurde, een van onze 

eigen mensen, wiens afkomst, oprechtheid, betrouwbaarheid en integriteit goed bekend bij ons 

waren. Hij beval ons om de waarheid te spreken, om onze beloftes nakomen, om aardig te zijn 

voor onze relaties, om behulpzaam te zijn voor onze buren, om alle verboden handelingen te 

staken, zich te onthouden van bloedvergieten, om obsceniteiten en valse getuigenis te vermijden, 

en niet het goed van een wees te eigenen, noch laster tegen kuise vrouwen.” (Biography of Jafar Ibn Abi 

Talib.” USC-MSA Compendium of Muslim Texts. 25 Aug. 2006) 

 

 Inderdaad een wonderbaarlijke, spiritueel transformatie. 

 

- Jesaja 29:15 “15Wee dengenen, die zich diep versteken willen voor den HEERE, hun raad 

verbergende; en welker werken in duisterheid geschieden, en zij zeggen: Wie ziet ons, en wie kent 

ons?” 

 

 “Het derde wee, gericht tegen Israëls ongelovige raadgevers, bestaat uit een beschuldiging dat de 

raadsmannen de religieuze wereld ondersteboven gedraaid hadden door God te willen 

manipuleren in plaats van onderwerpen aan hem (vv. 15, 16), en de belofte dat God de sociale 

wereld de raadsmannen zou ondersteboven veranderen door deflatie de pretentieus en verheffen 

van de nederige (vv. 17 – 24).” (New King James Version, Commentary on V.15) 

 

- Jesaja 29:17 “17Is het niet nog om een klein weinig, dat de Libanon in een vruchtbaar veld zal 

veranderd worden, en het vruchtbare veld voor een woud geacht zal worden?” 

 

 “Libanon. Misschien symbolische, de bossen van Libanon waren ongeëvenaard (zie 2:13), zodat 

"vruchtbare veld" een lagere status vertegenwoordigt.” (New International Version Commentary) 

 

 “De bossen van Libanon zijn meestal een afbeelding van de weelderige groei (Zie Isa 2:13; 14:8), 

maar hier zij vertegenwoordigen verlatenheid die tot bloei komt.” (King James Version Commentary) 

 

 Dit symbolische verwijzing naar Libanon is een verwijzing naar een woest land die tot bloei zal 

komen. De ongewilde Sahara van mekka is nu een plek waar Miljarden mensen dagelijks in dat 

richting bidden. De ongewilde Sahara van Mekka is nu een plek waar miljoenen mensen jaarlijks heen 

komen om bedevaart te doen. 

 

- Jesaja 29:18 “18En te dien dage zullen de doven horen de woorden des Boeks; en de ogen der 

blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, zullen zien.” 

 

 “Misschien dit toont de spirituele transformatie van de natie ooit geestelijk ongevoelig (Zie vv. 10-

12, cf. ook 6:9-10).” (World English Bible Commentary) 
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 “Te dien dage. Zie ' opmerkingen ' op 10:20, 27; 26:1. na de dag van Assyrië van vernietiging ligt 

de dag van Israëls herstel. Doven horen... blinden zullen zien. Het tegenovergestelde van 6:9.” 
(New International Version Commentary) 
 

 “Degenen die eens doof en blind naar de woorden van het boek zal wonderbaarlijk begrijpen (vv. 9 – 

12). Zie Verse 14 (New King James Version Commentary) 

 

- Jesaja 29:21 “21Die een mens schuldig maken om een woord, en leggen dien strikken, die hen 

bestraft in de poort; en die den rechtvaardige verdrijven in het woeste.”  

 

 “Juridische geschillen zijn opgelost op de stadspoort, de oudsten van de stad elkaar ontmoetten. 

Zie Amos 5:10.” (World English Bible Commentary) 

 

 “Vanwege het werk van God in hun hart, zouden de mensen zich keren van hun zondige gedrag 

uit het verleden.” (King James Version Commentary) 

 

- Jesaja 29:22 “22Daarom zegt de HEERE, Die Abraham verlost heeft, tot het huis van Jakob alzo: 

Jakob zal nu niet meer beschaamd worden, en nu zal zijn aangezicht niet meer bleek worden;” 

 

 “Hebr. "dus dit is wat de heer zegt tegen het huis van Jakob, degene die Abraham vrijgekocht." 

Het betrekkelijk voornaamwoord moet terugverwijzen naar "the Lord," niet aan de voorgaande 

"Jakob." Het is onduidelijk welke gebeurtenis in Abrahams ervaring dit verwijst. Misschien staat 

de naam "Abraham" hier door de metonymie voor zijn nakomelingen.” (World English Bible and New 

Englidh Translation) 

 

 “Verlost. Normaal gesproken gebruikt voor de verlossing van Israël uit Egypte (Zie Ex 6:6 en nota; 

15:13). Zie 43:1, 3, 14. Maar Abraham had ook een "exodus" uit een heidense wereld (Zie Ge 12:1; Jos 

24:2 – 3,14 – 15 en notities). Schaamen. Vgl. 45:17; 50:7; 54:4. Bleek worden Uit angst voor de vijand.” 

(New International Version Commentary)  
 

 Zoals Abraham uit de heidense wereld een exodus meegemaakt heeft, heeft zijn nakomeling, 

Mohamad de profeet van Islam, ook een exodus mee gemaakt om van Mekka naar Yasrib 

(hedendaagse Medina) te vluchten, Van de vijanden die het woord van God niet wouden horen. Dit 

exodus wat bekend is als “Hijra”, is het begin van Islamitische kalender. 

 

- Jesaja 29:23 “23Want als hij zijn kinderen, het werk Mijner handen, zien zal in het midden van 

hen, zullen zij Mijn Naam heiligen; en zij zullen den Heilige Jakobs heiligen, en den God van 

Israel vrezen.”  

 

 “Ziet... hun kinderen…. Restauratie uit ballingschap kan hier worden bedoelt. Kinderen, het werk 

van mijn handen, erkennen van de heiligheid... staan in ontzag. Zie 8:13. Jesaja's tijdgenoten toonde 

weinig respect voor de heer.” (New International Version Commentary) 

 

 Restauratie uit ballingschap van de kinderen van Abraham. Restauratie van erkenning van de 

heiligheid. Dit is exact wat de profeet van Islam deed, zoals we lezen 

- De Koran 2:136 “136Zegt: "Wij geloven in God en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot 

Abraham, Ismaël, Izaak, 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.” 

 

 Heiligheid van het huis van Jacob is hersteld door het boek en de wonderlijke transformatie van de 

natie. 
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Er is geen andere persoon in het verleden of heden die dit profetie vervuld, behalve Mohammad de 

profeet van Islam. Mohammad is die persoon aan wie Het Boek (de Koran) zou worden 

gegeven. 

 

                                                                         Conclusie  

De Koran Surah Al-Araf(7) Ayah(157), 

يَّ الَِّذي يَِجُدونَهُ َمْكتُوبًا ِعنَدُهْم فِي التَّْوَراةِ َواإِلْنِجيِل يَأُْمُرُهم بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعنِ  اْلُمنَكِر َويُِحلُّ لَُهمُ  157“ ُسوَل النَّبِيَّ الُ م ِ الَِّذيَن يَتَّبِعُوَن الرَّ

ُم َعلَْيِهُم اْلَخبَآئَِث َويََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َوالَْغالََل الَّتِي  ي ِبَاِت َويَُحر ِ ُروهُ َونََصُروهُ َواتَّبَعُواْ النُّوَر الَِّذَي الطَّ َكانَْت َعلَْيِهْم فَالَِّذيَن آَمنُواْ بِِه َوَعزَّ
ْولَـئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ أُنِزَل َمعَهُ أُ  ” 

“
157 Die den gezant volgen van de boodschapper; den ongeletterden profeet, dien zij in hunne boeken, in 

de Torah en in het Evangelie vinden aangeduid; hij zal hun vertellen wat rechtvaardig is en hun 

verbieden wat slecht is, en zal hun gebruik als wettig veroorloven van de dingen die vroeger verboden 

waren, en hij zal de dingen verbieden die slecht zijn, en hij zal hen van hun zware lasten ontheffen en van 

de ketenen die op hen rusten. En zij die in hem geloven, die hem vereren en ondersteunen en het licht 

volgen dat met hem werd neder gezonden, zullen gelukkig zijn.” 

 Hierin wordt aan onze joodse en christen broeders en zusters, die de Bijbel als gezag hebben, 

verteld dat ze de komst van Mohammad (de boodschapper; ongeletterde profeet) in hun boeken 

kunnen vinden en verlossing kunnen krijgen in zijn leer, die hem door Almachtige gegeven wordt.  

Zoals het hierboven gezien is, dat zijn komst in “de Torah” zijn afkomst (Genesis 17:7 en Genesis 17:20), 

zijn leef wijze (Deuteronomium 18:18), En “de TANAKH” de Echo van zijn naam (Hooglied 5:16), 

ontvangst van de boek en openbaringen (Jesaja 29:12) en in “het Evangelie” Leiden naar de volle 

waarheid (Johannes 14:16 en 15:26 en 16:7 en 16:12 tot 14) aan de mensheid bekend wordt gemaakt. 

- Verder lezen we in De Koran Surah As-Saff(61) “6 En toen Jezus, de zoon van Maria, 

antwoordde: O kinderen van Israëls! waarlijk, ik ben Gods boodschapper, tot u gezonden, om de 

wet te bevestigen, die voor mij werd geopenbaard, en brengende goede tijdingen van een profeet, 

die na mij zal worden gezonden, en wiens beschrijving Ahmed zal wezen.” 

Hierin wordt aan onze broeders en zusters, die De Koran als gezag hebben, dat Jezus Christus de zoon 

van Maria zijn volk, mensen en volgelingen, de komst van Mohammad (de profeet der waarheid) 

verteld heeft en ze zullen verlossing kunnen krijgen in zijn leer die hem door Almachtige gegeven 

wordt. 

De Koran en De Bijbel zijn beide in overeenstemming, in dat, ze beide elkaars lezer vertellen over de 

komst van Mohammad de profeet van Islam.  
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