
Getuigen onder Moslims



Zendingswerkers onder moslims volgen deze eerste training om te leren getuigen naar Moslims. 
Het is een laagdrempelige manier van evangeliseren die de Islam niet beledigd en die niet veel 
voorkennis vraagt van de Islam. Iedere christen kan deze training gebruiken!

Het evangelie gaat over Gods Zoon

Een manier waarop mensen tot Christus worden getrokken is door zijn uniciteit. Jezus zei ‘hier ziet 
u iemand die meer is dan Jona, dan Salomo’. De brief naar de Hebreeën volgt ook deze manier. 
Ook in Islam is Jezus uniek. Door het unieke van hem te benadrukken en de vraag te planten 
waarom dat zo is, worden moslims tot Jezus getrokken.

Het Evangelie gaat 
over Gods Zoon



Zijn oorsprong

Jezus is het Woord van God. Niet een profeet die het woord ontving, waarna er een boek werd 
samengesteld. Hij is het eeuwige Woord dat mens werd.

Als je naar een onbekende plaats moet rijden, waar geef je de voorkeur aan? Een landkaart of 
iemand die de weg kent?

Is het Woord geschapen of eeuwig? Dat maakt Jezus eeuwig (Joh 1:1. 14)

Jezus is uniek



Profetieën over Hem

Het Oude Testament beschrijft 300 profetieën die werden vervuld in Christus (Joh 5:39 en 46); zijn 
geboorteplaats, tijd en omstandigheden van zijn geboorte, zijn werk, zijn dood, zijn opstanding, zijn 
wederkomst. Noem er enkele. Waarom voorspelden de profeten Christus?

Zijn geboorte

Hij is de enige in de geschiedenis die geboren is uit een maagd. Waarom had Jezus deze eer?

Jezus is uniek



Zonder zonde

Hij is de enige in de wereldgeschiedenis die zonder zonde was.

Alle mensen hebben gezondigd. Zelfs de profeten zochten Gods vergeving voor hun zonden, 
behalve Jezus. Adam zondigde, Abraham loog, Mozes doodde iemand, van Mohammed word 
gezegd dat hem is vergeven wat hij aan zonden heeft gedaan en zal doen.

Wat betekent het dat Christus zonder zonde is? Hij heeft de oplossing voor de zonde van alle 
mensen. Jezus heeft het gezag om te vergeven. Kijk bijvoorbeeld naar het verhaal in de Bijbel van 
de vier vrienden die de verlamde man brengen (Mark 2:1-12).

Jezus is uniek



Zijn onderwijs

Jezus is uniek in zijn onderwijs. Hij leerde ons bidden tot onze Vader. Hij onderwees liefde in plaats 
van vergelding (Mat 5:38-48). Zijn gelijkenissen over liefde zijn confronterend (Lukas 10). Het 
Nieuwe Testament roept op tot monogamie en ontmoedigd scheiding.

Zijn wonderen

Zet alle wonderen van de profeten op de ene kant van een balansweegschaal en alle wonderen van 
Jezus aan de andere kant. Jezus’ wonderen wegen veel zwaarder. Waarom aan Jezus deze eer? 
Wat Jezus maar vroeg aan God, God antwoordde direct. Hoeveel te meer op de dag van het 
oordeel als Jezus voor ons bemiddelt (Heb 7:25).

Jezus is uniek



Zijn dood en opstanding

De dood en opstanding van Jezus zijn moeilijk voor moslims om te accepteren. Er zijn 
doorslaggevende redenen waarom christenen dat wel geloven. Het is voorspeld in het Oude 
Testament. Jezus heeft het zelf ook aangekondigd. Hij is herkend door zijn eigen moeder. De 
discipelen zijn eerste hand getuigen die erover schreven. Na drie dagen is hij opgestaan uit de 
dood.

Andere profeten zijn gestorven en begraven. Jezus is levend naar de hemel gegaan. Daarin is 
Jezus uniek. Waarom zou God dat hebben gedaan?

Jezus is uniek



Zijn wederkomst

Jezus zal terugkomen om de geschiedenis van de wereld af te ronden.

Is het zegel van de profeten niet degene die de wereldgeschiedenis zal verzegelen?

Waarom geeft God Jezus de eer om de wereldgeschiedenis te sluiten en niet iemand anders

Jezus is uniek



Verspreiding van het Christendom

Jezus droeg nooit een zwaard, dreigde niet en gaf geen opdracht voor gevechten. De discipelen 
gebruikten dezelfde stijl als Jezus. Er was geen belasting, (“jizia”) die voor ze uitging en geen leger 
(“jaysh”) achter ze. Ze boden het evangelie gratis aan. Er viel geen druppel bloed. Toch verspreidde 
de religie zich binnen 50 jaar vanuit Spanje naar India. Deze verspreiding toont Gods macht. De 
kracht van mensen is door het zwaard, Gods kracht niet.

Iemand vroeg Napoleon wie hij de grootste heerser in de geschiedenis vond. Hij antwoordde 
“Jezus” omdat hij Zijn Koninkrijk vestigde zonder een zwaard.

Jezus is uniek



Zijn offer

• Vergeving van zonden.

• Gegarandeerde toegang tot de hemel.

• Een persoonlijke liefdesrelatie met God.

Heeft de Islam iets beters te bieden?

Jezus is uniek
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