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De Heilige Boeken  
1.* 

Wordt geaccepteerd dat het Woord van God eeuwig 

en onveranderlijk is? (Lev-i Mahfuz)  
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Jesaja 40:8*.....Het gras verdort, de bloem valt af; 

maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. 

Johannes 1:1-3*..... In den beginne was het Woord, 

en het Woord was bij God, en het Woord was God. 

1 Petrus 1:23..... Gij, die wedergeboren zijt, niet 

uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door 

het levende en eeuwig blijvende Woord van God.  

------------------------------------------------- 

Yunus 10:64*.....Er is geene verandering in Gods 

woorden. Dit zal eene groote gelukzaligheid zijn. 

Kaf 50:29.....Het vonnis is niet bij mij veranderd;  

Opmerking: In de islamitische geschiedenis waren er 

twee tegengestelde opvattingen over dit onderwerp 

waar de moslims interne strijd over hadden. De 

Mu'tazelites antwoordden "Nee" op deze vragen, en de 

Ash'arites zeiden: "Ja". De meeste moslims vandaag 

zouden "ja." Antwoorden. 

2.* 
Wordt geaccepteerd dat de Bijbel het Woord van 

God is? (Tevrat, Zebur & Injil 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Romeinen 15:4*.....Want al wat te voren geschreven 

is, dat is tot onze lering te voren geschreven, 

opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der 

Schriften, hoop hebben zouden. 

1 Corinthiërs 14:37*.....Indien iemand meent een 

profeet te zijn, of geestelijke, die erkenne, dat, 

hetgeen ik u schrijf, des Heeren geboden zijn. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:136*.....O ware geloovigen! gelooft aan God en 

zijn gezant, en het boek dat hij door zijn gezant heeft 

nedergezonden, en het boek dat hij vroeger nederzond.  

Ankebut 29:46*..... Wij gelooven in de openbaring, 

welke ons werd nedergezonden en ook in hetgeen u 

werd nedergezonden. Onze God en uw God is één, en 

hem zijn wij onderworpen. 

 

 
 



3. 
Heeft God ervoor gekozen om de geschreven woorden 

van God in de Bijbel in bijzonder te communiceren 

door de Joden? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Romeinen 3:1-2*.....1 Welk is dan het voordeel van 

den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? 2 

Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat 

hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd. 

Romeinen 9:4*.....Welke Israelieten zijn, welker 

is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, 

en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst 

van God, en de beloftenissen; 

------------------------------------------------- 

Ankebut 29:27*.....En wij gaven hem Izaäk en 

Jacob, en wij plaatsten onder zijne nakomelingen 

het geschenk der profetie en de schriften; 

Jathiyah 45:16*.....Wij gaven den kinderen Israëls 

het boek der wet, de wijsheid en de profetie, en wij 

voedden hen met goede dingen en verkozen hen boven 

alle natiën. 

4.* 
Heeft God de profeten van de Bijbel in staat 

gestelt om duidelijke wonderen te doen als een 

bevestiging dat ze door God gezonden waren? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Exodus 10:2*.....En opdat gij voor de oren uwer 

kinderen... en Mijn tekenen, die Ik onder hen gesteld 

heb; opdat gijlieden weet, dat Ik de HEERE ben. 

Hebreeën 2:4*.....God bovendien medegetuigende door 

tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten en 

bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:92.....Toen Mozes met wonderkracht tot u kwam  

Al-i İmran 3:49*.....ik zal den blindgeborene en 

den melaatsche genezen, en met Gods verlof dooden 

levend maken. Dit alles zal u een teeken wezen, 

indien gij geloovig zijt. 

Al-i İmran 3:183*.....Reeds vóór mij zijn gezanten 

gekomen met duidelijke bewijzen 

Opmerking: Zie Handelingen 4:16, Johannes 14:11 en 

Johannes 20:30-31. 

 

 
 



5.* 
Wil God al zijn  Heilige Boeken beschermen tegen 

verandering en vervalsing?   (Doel / Niyet) 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Jesaja 14:24 & 26-27*.....27 Want de HEERE der 

heirscharen heeft het in Zijn raad besloten, wie zal 

het dan breken? 

Mattheüs 24:35*.....De hemel en de aarde zullen 

voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins 

voorbijgaan. 

------------------------------------------------- 

Hijr 15:9*.....Waarlijk, wij hebben den Koran 

nedergezonden, en wij zullen dien zekerlijk voor 

vervalsching behoeden. 

Saffat 37:3 & 7*.....3 En bij hen, die den Koran 

lezen als eene vermaning, 7 En wij hebben daarin een 

wachter tegen iederen weerspannigen duivel geplaatst. 

Opmerking: Zie Psalm 12:6-7, Psalm. 89:34, 

Jeremia 36:23-28, & Openbaring 22:18-19. 

6.* 
Is God in staat om al zijn Heilige Boeken te 

beschermen tegen verandering en vervalsing? 

(Kracht / Kudret) 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Jesaja 46:9-10*.....9 Ik God ben 10 Die zegt: Mijn 

raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen. 

Lukas 21:33.....De hemel en de aarde zullen 

voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins 

voorbijgaan. 

Johannes 10:35.....en de Schrift niet kan 

gebroken worden; 

------------------------------------------------- 

En'am 6:115.....er is niemand die deze woorden 

kan veranderen.  

Yunus 10:64*.....Er is geene verandering in Gods 

woorden. Dit zal eene groote gelukzaligheid zijn. 

Jinn 72:26-28*.....27 Behalve aan den gezant in 

wien hij behagen schept, en hij doet eene wacht 

van engelen voor hem en achter hem gaan. 28 Opdat 

hij zou weten, dat de gezanten de zending van 

hunnen Heer hebben volbracht. Hij weet alles, wat 

met hen is, en telt alle dingen bij het getal. 

 

 
 



7.* 
Zou God de Satan, demonen of de mensheid ooit 

toestaan om Zijn eigen “doel” en “kracht” te 

dwarsbomen door de orginele tekst van de Heilige 

Boeken die Hij stuurde te veranderen en vervalsen? 

(Tahrif bi’l-lafz) 
Bijbel  Nee / Nee  Koran 

Jesaja 55:11*.....Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond 

uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; 

maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal 

voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende. 

Lukas 16:17*.....En het is lichter, dat de hemel en de 

aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle. 

------------------------------------------------- 

Hajj 22:52*.....Wij hebben geen' gezant of profeet 

vóór u gezonden, of als hij las, gaf Satan hem eene 

verkeerde gedachte in. Maar God zal nietig maken wat 

Satan hun inblaast, en God zal zijne teekens 

bevestigen; want God is alwetend en wijs.  

Saffat 37:3 & 7.....3 En bij hen, die den Koran lezen 

als eene vermaning, 7 En wij hebben daarin een 

wachter tegen iederen weerspannigen duivel geplaatst. 

Hakka 69:44-47 & 51*.....44 Indien Mahomet iets van deze 

gesprekken nopens ons zou hebben uitgedacht. 45 Waarlijk, 

wij zouden hem bij de rechterhand hebben gegrepen. 46 En 

wij zouden de ader van zijn hart hebben doorgesneden. 

8. 
Zou het voor mensen mogelijk zijn om de Heilige 

Boeken mondeling te vervormen door hen verkeerd te 

citeren of verkeerd te interperteren? (Tahrif bi'l-ma'na) 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Titus 1:10—11*.....10 Want er zijn ook vele 

ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen 

11 Welken men moet den mond stoppen, die gehele huizen 

verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewins wil. 

------------------------------------------------- 
Ali-İmran 3:78*.....Velen van hen lezen hunne 

vervalschingen van de schrift zóó voor, dat gij zoudt 

gelooven, dat het werkelijk in de schrift voorhanden 

was. Dit is niet zoo in de schrift, en zij 

antwoorden: Dit is van God, maar het is niet van God, 

en zij zeggen leugens van God, tegen beter weten aan. 

 

 

 



9. 
Zijn mensen die zeggen dat de Bijbel is vervalst of 

veranderd schuldig aan godslastering van het 

karakter, de natuur en de attributen van God door te 

impliceren dat oftewel God niet wist, het God niets 

scheelde, of dat Hij niets kon doen aan het worden 

vervalst van de Bijbel? (El-Alim, Er-Rahman, Er-

Rahim, El-Kadir)   
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Jesaja 14:24 & 27*.....27 Want de HEERE der 

heirscharen heeft het in Zijn raad besloten, wie 

zal het dan breken? 

Hebreeën 4:12-13.....12 Want het Woord Gods is levend 

en krachtig... 13 En er is geen schepsel onzichtbaar 

voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor 

de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben. 

------------------------------------------------- 

Baqara 2:20, 255*.....20 want Hij is Almachtig. 255 

Zijn troon is over hemel en aarde uitgespreid en de 

bewaking van beide kost hem geene moeite. Hij is de 

verhevene, de machtige. 

Opmerking: Zie Psalm 74:10, Psalm 103:8 & 17-18, 

Psalm 94:7-9. 

10. 
Zijn mensen die zeggen dat de Bijbel is veranderd 

of vervalst schuldig aan het verheffen van Satan 

boven God door te impliceren dat Satan de strijd 

om de Bijbel won, in plaats van God Almachtig? 

(El-Aziz El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir) 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Psalmen 94:7-9*.....Zou Hij, Die het oor plant, 

niet horen? zou Hij, Die het oog formeert, niet 

aanschouwen? 

------------------------------------------------- 

Yunus 10:21*.....God is behendiger in het uitvoeren 

eener list dan gij. Waarlijk, onze gezanten schrijven 

op wat gij bedriegelijk uitdenkt. 

Taha 20:5 & 51-52*.....5 De Barmhartige zit op zijn 

troon. 51 Pharao zeide: Wat was dan de bedoeling der 

vroegere geslachten? Mozes antwoordde: De kennis 

daarvan is bij mijn Heer. In het boek zijner 

besluiten; mijn Heer dwaalt noch vergeet. 

 

 

  



11. 
Heeft God een dubbele standaard voor zijn Heilige 

Boeken door enkelen van hen te beschermen, maar niet 

allemaal? (El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit) 
Bijbel  Nee / Nee  Koran 

Psalmen 12:6-7*.....6 De redenen des HEEREN zijn reine 
redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, 

gezuiverd zevenmaal. 7 Gij, HEERE, zult hen bewaren; 

Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in 

eeuwigheid. 

Lukas 21:33*.....De hemel en de aarde zullen 

voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins 

voorbijgaan. 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:111*..... En wie komt zijne verbintenis 
getrouwer na dan God? 

İbrahim 14:47*..... Denk dus niet, o profeet, dat 
God zou willen handelen tegen zijne belofte van 

hulp aan zijne gezanten gedaan; 

Hajj 22:47..... maar God zal niet nalaten te 
volbrengen waarmede hij heeft bedreigd. 

12. 
Is het Woord van God de onveranderlijke en 

universele standaard waarmee God de gehele 

mensheid zal oordelen op de Dag des Oordeels? 

(El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib) 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Johannes 12:48..... Die Mij verwerpt, en Mijn 
woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; 

het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem 

oordelen ten laatsten dage. 

Openbaring 20:12.....en de doden werden 

geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven 

was, naar hun werken. 

------------------------------------------------- 

Hijr 15:9-10.....9 Waarlijk, wij hebben den Koran 

nedergezonden, en wij zullen dien zekerlijk voor 

vervalsching behoeden. 10 Wij hebben vroeger, 

vóór u, gezanten tot de oude secten gezonden. 

Zumar 39:69-70*....69 en de profeten en martelaren 

zullen als getuige worden gebracht; en er zal met 

waarheid tusschen hen worden geoordeeld; 

 

 

 



13.* 
Is het toegestaan voor gelovigen om in een deel 

van de Schriften te geloven, en tergelijkertijd 

niet te geloven in een ander deel van de Schriften? 
Bijbel  Nee / Nee  Koran 

Handelingen 20:27.....Want ik heb niet 

achtergehouden, dat ik u niet zou verkondigd 

hebben al den raad Gods. 

2 Timotheüs 3:16*.....Al de Schrift is van God 

ingegeven, en is nuttig tot lering, tot 

wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, 

die in de rechtvaardigheid is; 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:85*.....Gelooft gij dan slechts een deel van 

uwe schrift en wilt gij het andere loochenen? 

Bakara 2:136 & 285*....136 Zegt; wij gelooven aan 
God en wat hij ons heeft geopenbaard, en wat hij 

heeft geopenbaard aan... en aan datgene wat 

Mozes, Jezus en de profeten door hunnen God werd 

gezonden. Wij maken geen onderscheid tusschen 

hen, en zijn God onderworpen. 

Opmerking: De Bijbel bevat meer dan 90% van de 

Heilige Boeken die bevolen zijn voor Moslims om in te 

geloven: namelijk de Tevrat, Zebur, Injil en Koran. 

14. 
Wil God dat de gelovigen vandaag alle Heilige 

Boeken die Hij heeft gezonden lezen en gehoorzamen? 
Bijbel Ja / Ja  Koran 

1 Timotheüs 4:15-16.....15 Bedenk deze dingen, wees 

hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in 

alles. 16 Heb acht op uzelven en op de leer; volhard 

daarin; want dat doende, zult gij en uzelven 

behouden, en die u horen. 

2 Timotheüs 2:15.....Benaarstig u, om uzelven Gode 

beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet 

beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:55.....God zeide: o Jezus! ik wil u 

doen sterven en u tot mij verheffen, en u van de 

ongeloovigen bevrijden; en hen die u gevolgd 

zijn, wil ik boven de ongeloovigen plaatsen, tot 

den dag der opstanding.  

 

Al-i İmran 3:79, 84 & 119*..... 

 



15. 
Is gehoorzaamheid aan het Woord van God de 

voornaamste voorwaarde voor een persoon om 

zegeningen in zijn leven te ontvangen? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Deuteronomium 11:26-27....26 Ziet, ik stel ulieden 

heden voor, zegen en vloek: 27 Den zegen, wanneer gij 

horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, die 

ik u heden gebiede; 

Deuteronomium 28:13*.....En de HEERE zal u tot een 

hoofd maken, en niet tot een staart, en gij zult 

alleenlijk boven zijn, en niet onder zijn; wanneer 

gij horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, 

die ik u heden gebiede te houden en te doen; 

Deuteronomium 30:19.....Kiest dan het leven,  

------------------------------------------------- 

Bakara 2:2-5*.....4 Van hen, die aan openbaringen 

gelooven, u van boven gezonden en voor u gezonden; 

van hen die aan het volgend leven gelooven. 5 Zij 

alleen zullen door hunnen Heer worden geleid; zij 

alleen zullen welzalig zijn. 

16.* 
Plaatsen mensen die weigeren om de Bijbel te 

lezen en te gehoorzamen zichzelf onder de vloek 

van het zijn van een ongelovige? (Kâfir) 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Jeremia 11:3*..... Zeg dan tot hen: Zo zegt de 
HEERE, de God Israels: Vervloekt zij de man, die 

niet hoort de woorden deze verbonds. 

Hebreeën 12:25-29*.....25 Ziet toe, dat gij Dien, 

Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen 

niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen, 

welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf, 

veelmeer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons 

van Dien afkeren, Die van de hemelen is; 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:36 & 40-49*.....36 Doch zij die onze 

teekens van valschheid beschuldigen en deze 

versmaden, zullen de gezellen van het hellevuur 

zijn en eeuwig daarin verblijven. 

Ankebut 29:46-47*.....47 en niemand verwerpt onze 

teekenen, behalve de hardnekkige ongeloovigen. 

 

 



17. 
Wordt aanvaard dat de canon van de Schrift was 

afgesloten met het eind van het boek Openbaring? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Openbaring 22:18-19*....18 Want ik betuig aan een 

iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks 

hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God 

zal hem toedoen de plagen, die in dit boek 

geschreven zijn. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:19-20*.....19 De ware godsdienst des 

Heeren is de Islam, en zij die de schrift hadden 

ontvangen, werden het niet eerder oneens, dan 

nadat de kennis onder hen was gekomen; toen 

werden zij uit nijd oneens met elkander; maar hij 

die niet in de teekenen van God gelooft, wete, 

dat God snel is om rekenschap te vragen. 

18.* 
Zou de Koran in volledige harmonie met de 

historische Schriften in de Bijbel moeten zijn om 

aanvaard te kunnen worden als het Woord van God? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

1 Corinthiërs 14:32-33*.....32 En de geesten der 

profeten zijn den profeten onderworpen. 33 Want 

God is geen God van verwarring, maar van vrede, 

gelijk in al de Gemeenten der heiligen. 

Galaten 1:8.....Doch al ware het ook, dat wij, of 

een engel uit den hemel u een Evangelie 

verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd 

hebben, die zij vervloekt. 

2 Johannes 1:9.....Een iegelijk, die overtreedt, en 

niet blijft in de leer van Christus, die heeft God 

niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft 

beiden den Vader en den Zoon. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:85*.....Die eenen anderen godsdienst dan 

den Islam aanneemt, wordt door God niet aangenomen, 

en hij zal in de toekomstige wereld tot hen behooren 

die vergaan. 

Ahzab 33:40*.....Mahomet is niet de vader van een uwer, 

maar de gezant van God, en het zegel der profeten. 

kent alle dingen. 

 

 



19. 
Bevat de Koran fundamentele leerstellige en 

historische verschillen die lijnrecht tegenovergesteld 

staan met wat we vinden in de Bijbel? 
Bijbel Ja / Nee  Koran 

1 Johannes 2:22-24*.....22 Wie is de leugenaar, dan 

die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de 

antichrist, die den Vader en den Zoon loochent. 

2 Johannes 1:9.....Een iegelijk, die overtreedt, en 

niet blijft in de leer van Christus, die heeft God 

niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft 

beiden den Vader en den Zoon.  

----------------------------------------------------- 

Shuara 26:196-197*....196 Waarvan de getuigenis door 

de schriften van vroegere tijden wordt geleverd. 197 

Was het geen teeken voor hen, dat de wijze mannen 

onder de kinderen Israëls die kenden? 

Fussilat 41:43*.....De ongeloovigen van Mekka 

zeggen u niets anders, dan datgene, wat vóór u, 

tot de profeten werd gezegd;  

20. 
Is het concept van “inspiratie” of “openbaring” in 

de Koran hetzelfde als in de Bijbel? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

2 Timotheüs 3:16*..... Al de Schrift is van God 
ingegeven, en is nuttig tot lering, tot 

wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, 

die in de rechtvaardigheid is; 

2 Petrus 1:20-21*.....20 Dit eerst wetende, dat geen 

profetie der Schrift is van eigen uitlegging; 21 Want 

de profetie is voortijds niet voortgebracht door de 

wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van den 

Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 

------------------------------------------------- 
Nisa 4:163*.....Waarlijk wij hebben u geopenbaard, zooals 

wij Noach openbaarden en de profeten, die hem opvolgden… 

en aan Jezus, en wij gaven de psalmen aan David. 

En'am 6:19 & 93..... Zeg: Wat is het sterkste bij het 
afleggen van getuigenis? Zeg: God; hij is getuige 

tusschen mij en u. En deze Koran werd mij geopenbaard, 

opdat ik u daardoor zou waarschuwen, 

Opmerking: Cf. Shuara 26:192-197 & Fussilet 41:43. 

 

 

 



21. 
Accepteren Joden of Christenen de Koran als een 

Heilig Boek? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Deuteronomium 18:20-22*.....20 Maar de profeet, die 

hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn 

Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, 22 

Wanneer 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; 

Jesaja 8:20*.....Tot de wet en tot de getuigenis! 

zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, 

dat zij geen dageraad zullen hebben. 

-------------------------------------------------  

Shu’ara 26:196-197.....196 Waarvan de getuigenis door 

de schriften van vroegere tijden wordt geleverd. 197 

Was het geen teeken voor hen, dat de wijze mannen 

onder de kinderen Israëls die kenden? 

22. 
Zou het ooit nodig zijn voor God om enkele versen 

te annuleren of af te schaffen nadat Hij een 

Heilig Boek heeft gezonden? (Mensuh & Nesih) 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Psalmen 89:34*.....Ik zal Mijn verbond niet 

ontheiligen, en hetgeen uit Mijn lippen gegaan is, 

zal Ik niet veranderen. 

Lukas 16:17.....En het is lichter, dat de hemel en de 

aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle. 

Johannes 10:35*....en de Schrift niet kan gebroken worden. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:106*.....Als wij verzen uit dit boek 

afschaffen of u doen vergeten, dan geven wij 

betere, of vervangen die door gelijksoortige. 

Ra'd 13:39*.....God zal afschaffen en bevestigen 

naar zijn welbehagen. Bij hem berust het 

oorspronkelijke van het boek. 

Nahl 16:101*..... Indien wij in dezen Koran een vers 

door een ander vervangen (en God weet het beste wat 

hij openbaart), dan zeggen de ongeloovigen: Gij 

alleen hebt deze verzen uitgedacht; 

İsra 17:86*.....Indien het ons behaagde zouden wij 

zeker wegnemen wat wij u hebben geopenbaard.  

 

 
 



23.* 
Als de Koran naar beneden kwam van de “Heerser over 

de Werelden” en werd bekrachtigd door een groep 

demonen, is dit een goed teken dat het van God kwam? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Johannes 14:30*.....want de overste dezer wereld 

komt, en heeft aan Mij niets. 

2 Corinthiërs 4:3—4*.....4 In dewelke de god 

dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der 

ongelovigen, opdat hen niet bestrale de 

verlichting van het Evangelie der heerlijkheid 

van Christus, Die het Beeld Gods is. 

------------------------------------------------- 

Fatih 1:2....Lof aan God, meester des heelals. 

Yunus 10:37.... De Koran zou door niemand hebben 
kunnen samengesteld worden, behalve door God; het 

is eene bevestiging van hetgeen te voren werd 

geopenbaard, en eene uitlegging der schrift: 

daaraan is geen twijfel: hij werd door den Heer 

van alle schepselen nedergezonden 

Ahkaf 46:29-30.....29 Gedenk, toen wij zekere 

geniussen zich tot u deden wenden, opdat zij de Koran 

zouden hooren; en toen zij bij de lezing daarvan 

tegenwoordig waren, zeiden zij tot elkander: Geef 

gehoor, en toen het geëindigd was, keerden zij tot 

hun volk terug, predikende wat zij gehoord hadden. 

24. 
Is het nodig voor een Heilig Boek om her-

haaldelijk te ontkennen dat het van Satan komt? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Mattheüs 7:15-20*.....15 Maar wacht u van de valse 

profeten, 16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen.  

Johannes 8:44-49*.....46 Wie van u overtuigt Mij van 

zonde? En indien Ik de waarheid zeg, waarom gelooft 

gij Mij niet? 

------------------------------------------------- 

Tekvir 81:22 & 25*.....22 Uw makker Mahomet is 

niet bezeten. 25 Dit zijn niet de woorden van een 

gesteenigden duivel.  

Opmerking: Mohammed ontkende vaak dat hij bezeten 

was door demonen: 15:6-7, 16:98, 23:70, 34:8 & 46, 

37:36, 44:14, 51:50-52, 68:51. 
 
 



De Heilige Boeken  
25.* 

Geloven Joden, Christenen en Moslims allen dat er 

slechts “één” ware God is? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Deuteronomium 6:4*.....Hoor, Israel! de HEERE, onze 

God, is een enig HEERE! 

Efeziërs 4:4-6.....6 Een God en Vader van allen, Die 

daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 

1 Timotheüs 2:5.....Want er is een God, 

Jakobus 2:19.... Gij gelooft, dat God een enig God 
is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en 

zij sidderen. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:163*..... Uw God is een eenige God; er 
is geen God buiten hem, de albarmhartige. 

Nisa 4:87 & 171*.....87 God! Er is geen God 

buiten hem; 171 God is slechts één God.  

Maide 5:73..... want er is geen God behalve den 
eenigen God, 

26.* 
Komen de meeste karakter- en natuureigenschappen 

van God die we vinden in de Koran overeen met de 

eigenschappen van God die we vinden in de Bijbel? 

(Esmaül-Husna) 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Jesaja 40:28*.....Weet gij het niet? Hebt gij niet 

gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper 

van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? 

Er is geen doorgronding van Zijn verstand. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:255*..... God is de eenige God; buiten 
hem is geen God, de levende, de eeuwige. Hem 

bereikt sluimering noch slaap... Zijn troon is 

over hemel en aarde uitgespreid en de bewaking 

van beide kost hem geene moeite. Hij is de 

verhevene, de machtige. 

Hashr 59:23*.....Hij is God, buiten wien geen god 

is: de Koning, de Heilige, de Verlosser, de 

Getrouwe, de Beschermer, de Sterke, de Vermogende, 

de Verhevenste. 

 
 



27. 
Zijn de “God” in de Bijbel en de “Allah” in de 

Koran één en hetzelfde wezen?  
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Exodus 3:14..... En God zeide tot Mozes: Ik ZAL ZIJN,, 
Die Ik ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de 

kinderen Israels zeggen: Ik ZAL ZIJN heeft mij tot 

ulieden gezonden! 

1 Johannes 5:20*.....Doch wij weten, dat de Zoon 

van God gekomen is, en heeft ons het verstand 

gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij 

zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon 

Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en 

het eeuwige Leven. 

2 Johannes 9*..... 

------------------------------------------------- 

Ankebut 29:46*.....Twist niet met hen die de 

schriften hebben ontvangen dan op de zachtste 

wijze, behalve met diegene van hen, welke zich 

slecht tegenover u gedragen, en zeg: Wij gelooven 

in de openbaring, welke ons werd nedergezonden en 

ook in hetgeen u werd nedergezonden. Onze God en 

uw God is één, en hem zijn wij onderworpen. 

Safat 37:126.....God is uw Heer en de Heer uwer 

voorvaderen. 

Opmerking:  Zie Shura 42:15 & Duhan 44:8. 

28. 
Is God’s eeuwige en onveranderbare naam “Yahweh”? 

Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Exodus 3:15*.....De HEERE, de God uwer vaderen, 

de God van Abraham, de God van Izak, en de God 

van Jakob, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is 

Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis 

van geslacht tot geslacht. 

------------------------------------------------- 

A'raf 7:180*.....De schoonste namen komen God toe; 

Isra 17:110*..... hij toch bezit de meest uitmuntende 
namen 

Opmerking: God’s speciale en eeuwige naam “Yahweh” 

wordt 6,823 keer gebruikt in de Bijbel, maar is niet 

één keer te vinden tussen de 99 namen van God 

(Esmaül-Husna) in de Koran.   

 

  

  



29. 
Zijn er versen in de Heilige Boeken over dat God 

“Heilig” is? (el-Kuddus) 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Jesaja 6:3....En de een riep tot den ander, en zeide: 

Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! 

De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol! 

Johannes 17:11.....Heilige Vader, bewaar ze in Uw 

Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een 

zijn, gelijk als Wij. 

Openbaring 4:8*.....Heilig, heilig, heilig is de 

Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en 

Die komen zal. 

------------------------------------------------- 

Hashr 59:23*......Hij is God, buiten wien geen 

god is: de Koning, de Heilige, de Verlosser, de 

Getrouwe, de Beschermer, de Sterke, de 

Vermogende, de Verhevenste. 

Jum’a 62:1*.....prijst God, den Koning, den Heilige 

Opmerking: Dit komt 2 keer voor in de Koran, maar 

wordt meer dan 450 keer gevonden in de Bijbel. 

30. 
Onder het karakter en de natuureigenschappen van 

God, openbaard God Hemzelf als de “Vader”? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Jesaja 63:16*.....Gij zijt toch onze Vader, want 

Abraham weet van ons niet, en Israel kent ons niet; 

Gij, o HEERE! zijt onze Vader, onze Verlosser van 

ouds af is Uw Naam. 

Mattheüs 5:45 & 48.....45 Opdat gij moogt kinderen 

zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; 48 Weest dan 

gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de 

hemelen is, volmaakt is. 

Johannes 8:41.....wij hebben een Vader, namelijk God. 

------------------------------------------------- 

En'am 6:101*.....Hij is de maker van hemel en 

aarde. Hoe zou hij kinderen hebben? hij die geene 

gezellin heeft? Hij heeft alle dingen geschapen 

en is alwetend. 

Jinn 72:3*.....Hij (dat zijne majesteit verheven 

zij!) heeft geene vrouw genomen, en heeft evenmin 

kinderen gebaard 

 

 
 



31.* 
Is God trots/hoogmoedig, en is trots/hoogmoed een 

karaktereigenschap van God? (el-Mütekebbir) 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Psalmen 101:5.....die hoog van ogen is, en trots 

van hart, die zal ik niet vermogen. 

Spreuken 6:16*17*.....16 Deze zes haat de HEERE; ja, 

zeven zijn Zijn ziel een gruwel: 17 Hoge ogen, 

Jesaja 57:15.....Want alzo zegt de Hoge en 

Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens 

Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het 

heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden 

en nederigen geest is, opdat Ik levend make den 

geest der nederigen, en opdat Ik levend make het 

hart der verbrijzelden. 

1 Johannes 2:16*.....Want al wat in de wereld is, 

namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de 

begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, 

is niet uit den Vader, maar is uit de wereld. 

------------------------------------------------- 

Hashr 59:23*.....Hij is God, buiten wien geen god 

is: de Koning, de Heilige, de Verlosser, de 

Getrouwe, de Beschermer, de Sterke, de 

Vermogende, de Verhevenste.  

32.* 
Openbaard God zichzelf in de karakter- en 

natuureigenschappen van God als de “verlosser”? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Jesaja 43:3 & 11*.....3 Want Ik ben de HEERE, uw 

God, de Heilige Israels, uw Heiland; 11 Ik, Ik ben 

de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij. 

Hosea 13:4..... daarom zoudt gij geen God kennen dan 
Mij alleen, want er is geen Heiland dan Ik. 

Lukas 2:11*.....Namelijk dat u heden geboren is 

de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de 

stad Davids. 

Titus 2:10-13.....13 Verwachtende de zalige hoop en 

verschijning der heerlijkheid van den groten God en 

onzen Zaligmaker Jezus Christus; 

------------------------------------------------- 

Opmerking: dat God “verlosser” is, wordt 39 keer 

gevonden in de Bijbel, maar niet in de Koran. 

 

 
 



33.* 
Spreekt God ooit in de eerste persoon meervoud “Wij”? 

als God naar Hemzelf verwijst in de Heilige Boeken? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Genesis 1:26*.....En God zeide: Laat Ons mensen 

maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; 

Genesis 11:6-7....7 Kom aan, laat Ons nedervaren, 

en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat 

iegelijk de spraak zijns naasten niet hore. 

Jesaja 6:8..... Daarna hoorde ik de stem des Heeren, 
dewelke zeide: Wien zal Ik zenden, en wie zal voor 

Ons henengaan?... Zie, hier ben ik, zend mij henen. 

------------------------------------------------- 

Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....57 Wij hebben u 

geschapen; 59 Schept gij dat, of zijn wij er de 

schepper van?  

İnsan 76:23.....Waarlijk, wij hebben u den Koran 

door eene (trapsgewijze) openbaring nedergezonden. 

34.* 
Is het concept van de “drie-eenheid” acceptabel? 

(Vader, Zoon & Heilige Geest) 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Mattheüs 28:19-20*.....19 Gaat dan henen, onderwijst 

al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, 

en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen 

onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 

Efeziërs 4:4-6*.....4 en een Geest, 5 Een Heere, 

6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven 

allen, en door allen, en in u allen. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:64*..... Laat ons slechts God vereeren, 
en geen schepsel met hem gelijk stellen, en dat geen 

van ons een ander, buiten God, 

Nisa 4:171.....Gelooft dus in God en zijne 

gezanten, en zegt niet; Er zijn drie goden: doet 

dit niet; het zal beter voor u zijn. God is 

slechts één God.  

Maide 5:72-73.....72 Zij zijn zeker ongeloovigen, 

die zeggen: waarlijk, Christus, de zoon van 

Maria, 73 Zij zijn waarlijk ongeloovigen, die 
zeggen: God is de derde der drieëenheid, want er 

is geen God behalve den eenigen God,  

 
 

 



35.* 
Zou God Jezus ooit vals beschuldigen, of zou 

Jezus ooit liegen tot God om iets verkeerds wat 

hij gedaan zou hebben te verbergen? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Johannes 8:46*.....Wie van u overtuigt Mij van zonde? En 

indien Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij niet? 

Titus 1:2.....welke God, Die niet liegen kan, 

1 Petrus 2:21-23*.....21 dewijl ook Christus voor 

ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, 

opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; 

22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen 

bedrog in Zijn mond gevonden; 

------------------------------------------------- 

Ma’ida 5:116*.....En als God tot Jezus zal zeggen: 

O Jezus, zoon van Maria! hebt gij tot de menschen 

gezegd: Neemt mij en mijne moeder als twee goden 

naast God? zal hij antwoorden: Geloofd zijt gij: 

verre zij het het van mij, te zeggen wat niet waar 

is; indien ik dit had gezegd, zoudt gij het 

zekerlijk weten; gij weet wat in mij is, maar ik 

weet niet wat in u is; want gij kent alle geheimen. 

36.* 
Is God een afstandige, transcedentale God die 

Zijn grote kracht nauwelijks toont, of Zijn 

vingerafdruk nauwelijks achterlaat in de 

menselijke geschiedenis? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Exodus 13:21*.....En de HEERE toog voor hun 

aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen 

op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, 

dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en nacht.  

Exodus 16:9-10.....10 En het geschiedde, als 

Aaron tot de ganse vergadering der kinderen 

Israels sprak, en zij zich naar de woestijn 

keerden, zo ziet, de heerlijkheid des HEEREN 

verscheen in de wolk. 

1 Samuël 12:16.....Ook stelt u nu hier, en ziet die 

grote zaak, die de HEERE voor uw ogen doen zal. 

------------------------------------------------- 

Opmerking: Er zijn geen voorbeelden in de Koran 

waarin God zichzelf tot iemand openbaard. 
 
 



37. 
Heeft God Zichzelf ooit zichtbaar getoont aan 

mensen op aarde? (Theophany or Ru’yetullah) 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Exodus 33:11 & 18-23*.....11 En de HEERE sprak tot 

Mozes aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met 

zijn vriend spreekt; 18 Toen zeide hij: Toon mij nu 

Uw heerlijkheid! 23 En wanneer Ik Mijn hand zal 

weggenomen hebben, zo zult gij Mijn achterste delen 

zien; maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden. 

Numbers 12:7-8.....7. Alzo is Mijn knecht Mozes 

niet, die in Mijn ganse huis getrouw is. 

8. Van mond tot mond spreek Ik met hem,  

------------------------------------------------- 

En'am 6:103*.....De blikken der menschen kunnen 

hem niet bereiken. Hij bereikt alle blikken. Hij 

is de barmhartige, de wijze. 

A'raf 7:143*.....En toen Mozes, op den voor hem 

bepaalden tijd kwam, en zijn Heer tot hem sprak, 

zeide hij: o Heer! laat mij uw glans zien opdat ik u 

aanschouwe. God zeide: Gij zult mij op geenerlei 

wijze aanschouwen; maar zie den berg aan, en indien 

deze vast op zijne plaats staat zult gij mij zien. 

Toen echter zijn Heer met glans op den berg 

verscheen, veranderde hij dien in stof. En Mozes viel 

in zwijm neder. 

Opmerking: Andere Godsverschijningen in de Bijbel: 

Gen. 12:7-9; 18:1-33; 32:22-30; Ex. 3:2-4:17; Ex. 

24:9-11; Deut. 31:14-15; Job 38-42. 

38.* 
Spreekt God vandaag de dag ooit direct tot 

mensen, los van Zijn geschreven openbaring? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Joël 2:28*.....En daarna zal het geschieden, dat Ik 

Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen 

en uw dochteren zullen profeteren; 

1 Corinthiërs 14:1-4 & 24-25*.....en ijvert om de 

geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren. 

------------------------------------------------- 

Shura 42:51*..... Het is niet weggelegd voor den mensch, 
dat God op eene andere wijze tot hem zou spreken dan 

door afzonderlijke openbaring, of van achter een sluier.  

 

 

 



39.* 
Verlangt de oneindige God ernaar om een intieme 

liefdesrelatie te hebben met eindige mensen zodat 

zij de “Kinderen van God” genoemd kunnen worden? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Hosea 1:10*..... en het zal geschieden, dat ter 
plaatse, waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden zijt 

Mijn volk niet; tot hen gezegd zal worden: Gij zijt 

kinderen des levenden Gods. 

Galaten 4:6..... En overmits gij kinderen zijt, zo 
heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw 

harten, Die roept: Abba, Vader! 

1 Johannes 3:1-2.....1 Ziet, hoe grote liefde ons de 

Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods 

genaamd zouden worden.  

------------------------------------------------- 

Maide 5:18*.....De Joden en Christenen zeggen, wij 

zijn de kinderen Gods en zijne geliefden. Antwoord: 

Waarom straft hij u dan voor uwe zonden? 

Opmerking: De Koran ontkent dat mensen de Zonen 

van God kunnen worden.  Tergelijkertijd wordt 

gezegd dat God erg dichtbij mensen is:  

40.* 
Is de liefde van God onvoorwaardelijk? (el-Vedud) 

Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Romeinen 5:8*.....Maar God bevestigt Zijn liefde 

jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, 

als wij nog zondaars waren. 

1 Johannes 4:8-10*.....Hierin is de liefde, niet 

dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief 

heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een 

verzoening voor onze zonden. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:195 & 276*.....195 want God bemint hen 

die goed doen. 276 God bemint de Goddeloozen niet. 

Al-i İmran 3:57.....God bemint de onrechtvaardigen niet. 

Nisa 4:107.....want God bemint hem niet, die een 

bedrieger of onrechtvaardige is. 

Rum 30:45.....want hij bemint de ongeloovigen niet. 

Saf 61:4.....Waarlijk, God bemint hen, die voor 

zijnen godsdienst in slagorde strijden, als waren zij 

een vast samengesteld gebouw. 

 

 
 



41.* 
Ziet God de gelovigen slechts als Zijn slaven of 

dienstknechten? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Johannes 15:15*.....Ik heet u niet meer 

dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, 

wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden 

genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord 

heb, dat heb Ik u bekend gemaakt. 

1 Petrus 2:5 & 9-10*.....9 Maar gij zijt een 

uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een 

heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt 

verkondigen de deugden Desgenen, 

------------------------------------------------- 

Zulmer 39:16-17*.....16 Daarmede bedreigt God 

zijne dienaren; vreest mij dus, o mijne dienaren! 

Shura 42:19*.....God is goed voor zijne dienaren, 

42.* 
Heeft God favorieten onder de mensen, en verkiest 

Hij sommigen boven anderen? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Markus 12:14.....want Gij ziet den persoon der mensen 

niet aan, maar Gij leert den weg Gods in der waarheid; 

Galaten 3:28*.....Daarin is noch Jood noch Griek; daarin 

is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en 

vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. 

Efeziërs 6:9*.....als die weet, dat ook uw eigen 

Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des 

persoons bij Hem is. 

------------------------------------------------- 

En'am 6:165*.....Hij is het, die u heeft aangewezen, 

uwe voorgangers op aarde op te volgen, en sommigen 

uwer boven anderen in verschillende graden heeft 

verheven, opdat hij u zou kunnen bewijzen, wat Hij 

voor u heeft verricht. 

Nahl 16:71 & 75*.....71 God doet sommigen uwer in 

wereldsche bezittingen boven anderen uitmunten; 

75 zullen deze beiden gelijk geschat worden? 

Goddank, neen!  

Ahzab 33:50.....Dit is een bijzonder voorrecht, dat u 

boven de overige ware geloovigen is verleend. 

 

 
 

 



43.* 
Haat God sommige zondaren in het speciaal, en wil 

hij hun naar de hel sturen? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Ezechiël 18:23 & 32*..... Zou Ik enigzins lust 
hebben aan den dood des goddelozen, spreekt de 

Heere HEERE; is het niet, als hij zich bekeert 

van zijn wegen, dat hij leve? 

2 Petrus 3:9*.....De Heere vertraagt de belofte niet 

(gelijk enigen dat traagheid achten), maar is 

lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen 

verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:41*.....indien u dit gebracht wordt, gelooft 

het, maar indien dit u niet gebracht wordt, hoedt u 

er dan voor; want wie zou hem van dwaling kunnen 

redden, dien God op een dwaalweg wil voeren. 

A’raf 7:179.....Wij hebben voor de hel een groot 

aantal geniussen en menschen geschapen die harten 

hebben, waarmede zij niets verstaan; 

Tevbe 9:55*.....Waarlijk, God wil hen slechts door 

die zaken op deze wereld straffen, en dat hunne 

zielen hen verlaten, tijdens zij ongeloovigen zijn. 

44. 
Is God de auteur voor “goed” en “kwaad”, en 

verantwoordelijk voor beiden?  (Hayır & Sher) 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Jeremia 29:11*.....Want Ik weet de gedachten, die Ik over 

u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet 

des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. 

Jakobus 1:13*.....Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: 

Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht 

worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:26.....Hij doet velen daardoor dwalen 

Maide 5:14*.....Christenen... hebben wij vijandschap en 

haat onder hen doen ontstaan tot den dag der opstanding 

Enbiya 21:35*.....en wij zullen u beproeven met 

kwaad en met goed,  

Opmerking: Er zijn plaatsen in de Bijbel waar God 

rampspoed of tegenspoed (niet moreel kwaad) op mensen 

laat komen: Jes. 45:7, Jer. 4:6 & Amos 3:6. Maar 

Satan is de auteur van kwaad: Jn. 8:44, 1 Jn. 3:8. 
the author of evil: Jn. 8:44, 1 Jn. 3:8. 
 



45. 
Wordt God omschreven als de grootste “plotter” of 

“samenzweerder” van iedereen? (Makara) 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Habakuk 1:13.....Gij zijt te rein van ogen, dan dat 

Gij het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt Gij 

niet aanschouwen;  

Zecharia 8:17*.....En denkt niet de een des anderen 

kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet 

lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, 

spreekt de HEERE. 

-------------------------------------------------  

Al-i İmran 3:54*.....De Joden verzonnen eene list; 

God bedacht beter tegen hen, en God is de listigste. 

Ra’d 13:42*....Hunne voorgangers dachten vroeger 

sluwe aanslagen tegen hunne profeten uit; maar 

God is meester van iedere geslepen list. 

Opmerking:  In de Bijbel worden ‘plotting’ en 

‘samenzwering’ gezien als kwaad en toegeschreven 

aan Satan, niet aan God: Cf. Gen. 3:1, Est. 9:25, 

Ps. 21:11, Ps. 36:4, Spr. 1:30, 2 Kor. 11:13-15.  

46. 
Is God verantwoordelijk voor het veroorzaken van 

vijandigheid en haat onder mensen van 

verschillende geloven? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Jeremia 29:11*....Want Ik weet de gedachten, die Ik over 

u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet 

des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:10..... Eene ziekte zetelt in hunne 
harten, en God zal die slechts doen toenemen; 

Nisa 4:88...... Dewijl God hen heeft verstooten 
om hetgeen zij hebben bedreven? Wilt gij hen 

geleiden, dien God heeft doen verdwalen? Gij zult 

geen weg vinden voor hem, dien God doet dwalen. 

Maide 5:14*.....Christenen… hebben wij vijandschap en 

haat onder hen doen ontstaan tot den dag der opstanding,  

Maide 5:64*.....Wat u van uwen Heer is neder gezonden 

zal de zonde en de ongetrouwheid van velen hunner 

vermeerderen, en wij hebben de vijandschap en den haat 

tusschen hen geplaatst, tot op den dag der opstanding. 

 

 
 



47.* 
Is het God’s doel om de harten van sommige mensen 

te verharden en hun op het verkeerde pad te leiden? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Mattheüs 18:11-14*.....11 Want de Zoon des mensen 

is gekomen om zalig te maken, dat verloren was. 

14 Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de 

hemelen is, dat een van deze kleinen verloren ga. 

1 Timotheüs 2:3-4*.....3 Want dat is goed en 

aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 4 Welke 

wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis 

der waarheid komen. 

------------------------------------------------- 

Baqara 2:7, 15 & 26*.....7 God heeft hunne harten 

en ooren verzegeld, hunne oogen geblinddoekt en 

eene verschrikkelijke straf wacht hen. 15 Maar 

God zal met hen spotten: Hij zal hen langen tijd 

in hunne dwaling laten, onzeker heen en weder 

geslingerd. 26 Hij doet velen daardoor dwalen... 

A’raf 7:186.....Hij wien God zal doen dwalen, zal 

geen gids hebben, en hij zal hen in hunne 

goddeloosheid verlaten, zonder kennis dwalende. 

48. 
Is God’s karakter of gedrag ooit grillig of 

wispelturig? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Numbers 23:19.....God is geen man, dat Hij liegen zou, noch 

eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het 

zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken? 

Psalmen 119:90.....Uw goedertierenheid is van 

geslacht tot geslacht; 

Maleachi 3:6.....Want Ik, de HEERE, word niet veranderd; 

daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet verteerd. 

2 Timotheüs 2:13*.....Indien wij ontrouw zijn, Hij 

blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 

Titus 1:2*.....welke God, Die niet liegen kan... 

------------------------------------------------- 

Hud 11:106-108*.....105 En zij die ellendig zullen 

zijn, worden in het hellevuur geworpen; 106 Zij 

zullen daarin zoo lang verwijlen, als de hemelen en 

de aarde duren, behalve wat door den Heer, naar zijn 

behagen, van hunne straf zal worden afgenomen; 

 

 

 



49.* 
Is het verboden om voor iets of iemand anders te 

knielen/neer te buigen dan voor God Hemzelf? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Exodus 20:2-5*.....3 Gij zult geen andere goden 

voor Mijn aangezicht hebben. 5 Gij zult u voor 

die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 

HEERE uw God, ben een ijverig God, 

Deuteronomium 5:7-9..... 9 Gij zult u voor die niet 

buigen, noch hen dienen; 

Openbaring 22:8-9*.....8 viel ik neder om aan te 

bidden voor de voeten des engels, die mij deze dingen 

toonde. 9 En hij zeide tot mij: Zie, dat gij het niet 

doet; want ik ben uw mededienstknecht, en uwer 

broederen, der profeten, en dergenen, die de woorden 

dezes boeks bewaren; aanbid God. 

------------------------------------------------- 

İsra 17:23*.....Uw Heer heeft u bevolen, niemand 

buiten hem te aanbidden, 

Zariyat 51:56*.....Ik heb de geniussen en 

menschen met geen ander doel geschapen, dan opdat 

zij mij zouden dienen. 

50.* 
Heeft God een gebod uitgevaardigd wat is strijd 

is met Zijn eigen eeuwige wet door de engelen te 

bevelen: “Kniel voor Adam”? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Jesaja 14:12-17*.....12 Hoe zijt gij uit den hemel 

gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! 13 En 

zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal 

mijn troon boven de sterren Gods verhogen; 

Ezechiël 28:11-19*.....17 Uw hart verheft zich over 

uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege 

uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:31-34*.....34 En toen wij tot de engelen 

zeiden: "Knielt voor Adam, deden zij het, slechts 

Eblis weigerde; hij was ongeloovig,". 

İsra 17:61-65*.....61 En gedenk, toen wij tot de 

engelen zeiden: Aanbidt Adam, en zij baden hem 

allen aan, behalve Eblis, die zeide: Zou ik hem 

aanbidden dien gij van klei hebt geschapen? 

 

 
 



De Heilige Geest, Engelen,  

   Demonen en Satan  
51.* 

Wordt het geaccepteerd dat de “Heilige Geest” God is? 

(Ruh-ül Kudüs) 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Psalmen 139:7..... Waar zou ik heengaan voor Uw 
Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht? 

Johannes 4:24.....God is een Geest, en die Hem 

aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. 

Handelingen 5:3-4*.....3 En Petrus zeide: 

Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, 

dat gij den Heiligen Geest liegen zoudt... 4 Gij 

hebt den mensen niet gelogen, maar Gode. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:87 & 253*.....253  Jezus, den zoon van 
Maria, gaven wij kracht van teekenen en 

versterkten hem met den heiligen geest. 

Opmerking: Er zijn 113 plaatsen in de Bijbel waarin 

de Heilige Geest als God wordt afgeschilderd. 

52.* 
Heeft de Heilige Geşest de kracht om te creëren? 

Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Genesis 1:1-2.....1 In den beginne schiep God den hemel 

en de aarde. 2 en de Geest Gods zweefde op de wateren. 

Job 26:13*.....Door Zijn Geest heeft Hij de 

hemelen versierd; 

Job 33:4*..... De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de 
adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt. 

Psalmen 104:30..... Zendt Gij Uw Geest uit, zo 
worden zij geschapen,  

------------------------------------------------- 

Maide 5:110, 116 & 118*.....116 En als God tot 

Jezus zal zeggen: O Jezus, zoon van Maria! hebt gij 

tot de menschen gezegd: Neemt mij en mijne moeder 

als twee goden naast God? zal hij antwoorden: 

Geloofd zijt gij: verre zij het het van mij, te 

zeggen wat niet waar is; indien ik dit had gezegd, 

zoudt gij het zekerlijk weten; gij weet wat in mij 

is, maar ik weet niet wat in u is;  

 

 

 



53. 
Zijn de “Heilige Geesşt” en de engel “Gabriël” 

één en dezelfde? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Lukas 1:11-35*.....12 Maar de engel zeide tot hem: 

Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord, en 

uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult 

zijn naam heten Johannes. 15 Want hij zal groot zijn 

voor den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij 

drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld 

worden, ook van zijner moeders lijf aan. 19 En de 

engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriel, die 

voor God sta, en ben uitgezonden, om tot u te spreken, 

en u deze dingen te verkondigen. 

Johannes 4:24.....God is een Geest, en die Hem 

aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en 

waarheid. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:87 & 98*.....87 Eens openbaarden wij Mozes 

de schrift, lieten hem door nog andere boden volgen, 

rusteden Jezus, den zoon van Maria, met kracht van 

overtuiging uit en wij gaven hem den heiligen 

geest. 98 Wee hem, die den vijand van God, van zijn 

engelen, zijne boden, van Gabriël en Michaël is. 

Waarlijk God is een vijand der ongeloovigen. 

Opmerking: Over het algemeen wordt de Heilige 

Geest afgeschilderd als de engel Gabriël. 

54.* 
Is de Godslastering tegen de “Heilige Geest” de 

enige onvergevelijke zonde? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Mattheüs 12:31-32*.....31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde 
en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de 

lastering tegen den Geest zal den mensen niet 

vergeven worden. 32 En zo wie enig woord gesproken 

zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem 

vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest 

zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven 

worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:48, 116 & 168*.....48 Waarlijk, God zal hun 

niet vergeven, die een gelijke naast hem plaatsen. 

 

 
 



55. 
Zijn de Heilige Boeken gefocussed op de dingen 

van de Geest? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Romeinen 1:11.....Want ik verlang om u te zien, 

opdat ik u enige geestelijke gave mocht 

mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden; 

Romeinen 8:9.....Doch gijlieden zijt niet in het 

vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods 

in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus 

niet heeft, die komt Hem niet toe. 

1 Corinthiërs 2:13-16*.....13 Dewelke wij ook 

spreken, niet met woorden, die de menselijke 

wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige 

Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke 

samenvoegende. 

Judas 18-19*.....18 Dat zij u gezegd hebben, dat er 

in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die naar 

hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. 19 

Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, 

natuurlijke mensen, den Geest niet hebbende. 

------------------------------------------------- 

İsra 17:85*.....Zij zullen u ondervragen omtrent 

den geest, antwoord: De geest werd geschapen op 

bevel van mijn Heer; maar er zijn slechts 

weinigen onder u die kennis hebben. 

56.* 
Vervuld God’s “Heilige Geşest” gelovigen, en geeft 

Hij hen kracht door de gaven van de Heilige Geest? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Johannes 20:21-23.....22 En als Hij dit gezegd had, 

blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den 

Heiligen Geest. 

Handelingen 1:8.... Maar gij zult ontvangen de 
kracht des Heiligen Geestes,  

1 Corinthiërs 12:1, 4-11 & 13*.....1 En van de 

geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij 

onwetende zijt. 7 Maar aan een iegelijk wordt de 

openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. 

------------------------------------------------- 

Opmerking: De Koran zegt niets over de gaven van 

de Geest, of de vervulling met de Heilige Geest. 

 

 

 



57. 
Kunnen de gaven van de Heilige Geest worden 

geïmparteerd/overgedragen door handoplegging? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

1 Timotheüs 4:14-16*......Verzuim de gave niet, 

die in u is, die u gegeven is door de profetie, 

met oplegging der handen des ouderlingschaps. 

2 Timotheüs 1:6......Om welke oorzaak ik u 

indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods, die 

in u is, door de oplegging mijner handen. 

Hebreeën 6:1-2.....1 niet wederom leggende het 
fondament... 2 Van de leer der dopen, en van de 
oplegging der handen, en van de opstanding der 

doden, en van het eeuwig oordeel. 

------------------------------------------------- 

Opmerking: het overdragen van de gaven van de 

Geest door handoplegging wordt niet genoemd in de 

Koran. Zie. Romeinen 1:11, 2 Thessalonicenzen 2:8 

& 1 Timotheüs 4:14-16. 

58. 
Geeft God de volgelingen van Jezus het vermogen 

om dezelfde soort wonderen te doen als Jezus door 

de kracht van de Heilige Geest in hen? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Johannes 14:12*.....Voorwaar, voorwaar zeg Ik 

ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik 

doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan 

deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. 

Lukas 10:17*....En de zeventigen zijn 

wedergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook 

de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam. 

Handelingen 6:8.....En Stefanus, vol van geloof en 

kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het 

volk. 

Handelingen 8:6.....En de scharen hielden zich 

eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd 

werd, dewijl zij hoorden en zagen de tekenen, die 

hij deed. 

------------------------------------------------- 

Opmerking: Na Jezus is er niets in de Koran te 

vinden over iemand die duidelijke wonderen doet. 

 

 

 
 



59. 
Geeft God enkele gelovigen de gave om in een 

onbekende tong of taal te spreken door de kracht 

van de Heilige Geest? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

1 Corinthiërs 14:2, 5*.....2 Want die een vreemde taal 

spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode; want 

niemand verstaat het, doch met den geest spreekt hij 

verborgenheden. 5 En ik wil wel, dat gij allen in 

vreemde talen spreekt, maar meer, dat gij profeteert;   

Romeinen 8:26-27*.....26 En desgelijks komt ook de 

Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten 

niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, 

maar de Geest Zelf bidt voor ons met 

onuitsprekelijke zuchtingen. 27 En Die de harten 

doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, 

dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt. 

------------------------------------------------- 

Opmerking: Er zijn geen versen in de Koran over 

het spreken in tongen. 

60.* 
Is er een duidelijk onderscheid tussen Engelen 

(Melek) als de dienstknechten van God, en Demonen 

(Jinn) als de dienstknechten van Satan? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Mattheüs 25:41*..... Dan zal Hij zeggen ook tot 
degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, 

gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den 

duivel en zijn engelen bereid is. 

Openbaring 12:9*..... Eta iraitz cedin dragoin handia, 
sugue çahar hura, Deabru eta Satan deitzen dena, 

ceinec mundu gucia seducitzen baitu: iraitzi içan da 

bada lurrera, eta haren Aingueruäc harequin 

------------------------------------------------- 

Jinn 72:1—16*.....1 Eta iraitz cedin dragoin handia, 

sugue çahar hura, Deabru eta Satan deitzen dena, 

ceinec mundu gucia seducitzen baitu: iraitzi içan da 

bada lurrera, eta haren Aingueruäc harequin 2 Dat op 

den rechten weg leidt; daarom gelooven wij er in, 11 

Er zijn sommigen onder ons, die rechtschapen zijn, en 

er zijn sommigen onder ons, die anders zijn; wij zijn 

in verschillende soorten verdeeld. 

 

 

  



61. 
Is het mogelijk voor Satan om zich te bekeren en 

goed te worden? 
Bijbel  Nee / Nee  Koran 

Openbaring 12:9-10*.....9 En de grote draak is 

geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd 

wordt duivel en satanas, die de gehele wereld 

verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; 

en zijn engelen zijn met hem geworpen. 10 en de 

macht van Zijn Christus; want de verklager onzer 

broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag 

en nacht is nedergeworpen. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:208*...... O geloovigen neemt den waren 
godsdienst aan, volgt niet de voetstappen van 

satan, hij is uw verklaarde vijand. 

Zukhruf 43:36-39.....36 Wie van de vermaning van 

den Barmhartige zal afdwalen, zullen wij aan een 

duivel vastketenen, en hij zal zijn 

onafscheidelijke makker wezen. 39 Maar geene 

wenschen zullen u op dien dag baten; want gij 

zult deelgenooten derzelfde straf zijn. 

62. 
Is het mogelijk voor enkele “Demonen” om zich te 

bekeren en goed te worden? (Jinn) 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Judas 1:6-7*....6 En de engelen, die hun beginsel 

niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede 

verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des 

groten dags met eeuwige banden onder de 

duisternis bewaard.  

-------------------------------------------------  

Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....1 en ander vlees zijn 

nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, 

dragende de straf des eeuwigen vuurs. 11 Er zijn 

sommigen onder ons, die rechtschapen zijn, en er 

zijn sommigen onder ons, die anders zijn; wij 

zijn in verschillende soorten verdeeld. 14 Er 

zijn sommige Moslems onder ons, en er zijn 

anderen onder ons, die van de rechtvaardigheid 

afdwalen. En zij die den Islam omhelzen, zoeken 

de ware leiding op ernstige wijze. 

 

 

 



63.* 
Zijn er versen in de Heilige Boeken over het 

uitwerpen/uitdrijven van demonen uit mensen? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Mattheüs 9:33..... En als de duivel uitgeworpen was, 
sprak de stomme. En de scharen verwonderden zich, 

zeggende: Er is nooit desgelijks in Israel gezien! 

Mattheüs 17:18.....En Jezus bestrafte hem, en de 

duivel ging van hem uit, en het kind werd genezen 

van die ure af. 

Markus 1:25-26*.....25 En Jezus bestrafte hem, 

zeggende: Zwijg stil, en ga uit van hem. 26 En de 

onreine geest, hem scheurende, en roepende met een 

grote stem, ging uit van hem. 

------------------------------------------------- 

Opmerking: Er zijn geen versen in de Koran over het 

uitdrijven van demonen uit mensen, maar er zijn 89 

versen in de Bijbel over het uitdrijven van demonen. 

64. 
Wordt Satan’s kracht om te misleiden beschreven 

als zwak of zonder enig effect? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Lukas 4:6*.....En de duivel zeide tot Hem: Ik zal 

U al deze macht, en de heerlijkheid derzelver 

koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, 

en ik geef ze, wien ik ook wil; 

2 Corinthiërs 4:3—4.....3 Doch indien ook ons 

Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, 

die verloren gaan; 4 In dewelke de god dezer eeuw 

de zinnen verblind heeft, namelijk der 

ongelovigen, opdat hen niet bestrale de 

verlichting van het Evangelie der heerlijkheid 

van Christus, Die het Beeld Gods is. 

------------------------------------------------- 
Nisâ 4:76*.....en waarlijk de listen van satan 

zullen onmachtig zijn. 

İbrahim 14:22.....maar ik bedroog u; ik had 

echter de macht niet om u te dwingen.  

Shu'arâ 26:210-211*.....210 De duivelen daalden niet 

neder met den Koran, zooals de ongeloovigen voorgeven; 

211 Dat komt niet overeen met hun doel; ook zijn zij 

niet in staat zulk een boek voort te brengen. 

 

  

 



65.* 
Wordt Satan gezien als de “Prins” of “Heerser” 

over deze wereld? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Lukas 4:6.....En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U 

al deze macht, en de heerlijkheid derzelver 

koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en 

ik geef ze, wien ik ook wil; 

Johannes 12:31.....Nu is het oordeel dezer 

wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten 

geworpen worden. 

Johannes 14:30*.....Ik zal niet meer veel met u 

spreken; want de overste dezer wereld komt, en 

heeft aan Mij niets. 

2 Corinthiërs 4:3-4*.....4 In dewelke de god 

dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der 

ongelovigen, opdat hen niet bestrale de 

verlichting van het Evangelie 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:76.....en waarlijk de listen van satan 

zullen onmachtig zijn. 

Christus en Mohammed 
66.* 

Is het geaccepteerd dat Christus is geboren uit 

een maagd?  
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Jesaja 7:14*.....Daarom zal de Heere Zelf ulieden een 

teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en 

zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten. 

Mattheüs 1:18*.....De geboorte van Jezus Christus was 

nu aldus; want als Maria, Zijn moeder, met Jozef 

ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij 

zwanger bevonden uit den Heiligen Geest. 

------------------------------------------------- 

Meryem 19:16-22*.....20 Zij zeide: Hoe zal ik een 

zoon hebben; geen man heeft mij aangeraakt, en ik ben 

geene ontuchtige vrouw. 21 Gabriël hernam: Zoo zal 

het zijn. Uw Heer zeide: Dit is mij gemakkelijk, en 

wij zullen het doen, ten einde hem tot een teeken 

voor de menschen en tot eene genade van ons te doen 

zijn. Het is eene besloten zaak.  

 

 

 



67.* 
Wordt geaccepteerd dat Christus zonder zonde was? 

Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Markus 1:24.....Zeggende: Laat af, wat hebben wij 

met U te doen, Gij Jezus Nazarener, zijt Gij 

gekomen om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij 

zijt, namelijk de Heilige Gods. 

Johannes 8:46*.....Wie van u overtuigt Mij van zonde? En 

indien Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij niet? 

2 Corinthiërs 5:21.....Want Dien, Die geen zonde 

gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, 

1 Petrus 2:21-22.....21 Christus voor ons geleden 

heeft, 22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is 

geen bedrog in Zijn mond gevonden; 

1 Johannes 3:5*.....en geen zonde is in Hem. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:253*.....Jezus, den zoon van Maria, 

gaven wij kracht van teekenen en versterkten hem 

met den heiligen geest. 

Meryem 19:19*.....en ik ben gezonden om u een 

heiligen zoon te geven. 

68.* 
Wordt geaccepteerd dat Christus supernatuurlijke 

wijsheid en kennis bezat? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Mattheüs 9:4.....En Jezus, ziende hun gedachten, 

zeide: Waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? 

Johannes 7:45-46*.....46 Nooit heeft een mens alzo 

gesproken, gelijk deze Mens. 

Johannes 16:30*.....Nu weten wij, dat Gij alle dingen 

weet, en Gij hebt niet van node, dat U iemand vrage. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:45-48*.....45 Jezus Christus, zoon van 

Maria. Heerlijk zal hij zijn in deze en in de 

toekomstige wereld, 48 Hij zal hem ook onderwijzen in 

de schrift en de wijsheid, in de thora en het 

evangelie en hem tot de kinderen Israëls zenden, 

Zuhruf 43:63*.....En toen Jezus met duidelijke 

wonderen kwam, zeide hij: Thans ben ik met 

wijsheid tot u gekomen, en om u een deel te 

verklaren van de dingen, nopens welke gij 

verschilt. Vreest dus God en gehoorzaamt mij. 

  

 
 



69.* 
Wordt geaccepteerd dat Christus supernatuurlijke 

kracht bezat om wonderen te doen en leven te 

geven aan de doden? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Markus 1:40-45.....40 En tot Hem kwam een 

melaatse, biddende Hem... Indien Gij wilt, Gij 

kunt mij reinigen. 41 Ik wil, word gereinigd! 

Markus 6:47-52....48 kwam Hij tot hen, wandelende 

op de zee, 

Johannes 11:14-44*.....14 Toen zeide dan Jezus tot 

hen vrijuit: Lazarus is gestorven. 25 Jezus zeide tot 

haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; 43 En als 

Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stemme: 

Lazarus, kom uit! 44 En de gestorvene kwam uit, 

gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn 

aangezicht was omwonden met een zweetdoek. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:45-50*.....49 en ik zal den 

blindgeborene en den melaatsche genezen, en met 

Gods verlof dooden levend maken.  

Maide 5:110*.....en dat gij een blindgeborene en 

een melaatsche door mijn verlof hebt genezen, en 

toen gij, door mijn verlof, de dooden hunne 

graven deedt verlaten, 

Opmerking: In de Injil zijn 37 wonderen van Jezus.  

70.* 
Wordt geaccepteerd dat Christus gerechtigd is om 

geloof en gehoorzaamheid te bevelen van elk mens? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Mattheüs 23:10*....want Een is uw Meester, 

namelijk Christus. 

Johannes 14:15 & 21*.....15 Indien gij Mij liefhebt, 

zo bewaart Mijn geboden. 21 Die Mijn geboden heeft, 

en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:50 & 55*.....50 Ik kom om de thora te 

bevestigen...  Vreest God en gehoorzaamt mij. 

Zuhruf 43:61 & 63*.....61 En hij zal een teeken zijn 

van de nadering van het jongste uur; twijfelt er dus 

niet aan; volgt mij; dit is de ware weg. 63 Jezus... 

Vreest dus God en gehoorzaamt mij. 

 

 

 



71.* 
Wordt geaccepteerd dat Christus geidentificeerd is 

als de “Messias”? (de Gezalfde)  
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Mattheüs 26:63-64.....63 En de hogepriester, 

antwoordende, zeide tot Hem: Ik bezweer U bij den 

levenden God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de 

Christus, de Zoon van God? 64 Jezus zeide tot 

hem: Gij hebt het gezegd.  

Johannes 1:42*.....Wij hebben gevonden den Messias, 

hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus. 

Johannes 4:25-26*.....25 De vrouw zeide tot Hem: 

Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd wordt 

Christus); wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal 

Hij ons alle dingen verkondigen. 26 Jezus zeide 

tot haar: Ik ben het, Die met u spreek.  

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:45*.....God verkondigt u zijn woord; 

zijn naam zal zijn: Jezus Christus, zoon van Maria. 

Nisa 4:171-172*.....171 Waarlijk, Christus Jezus, 

de zoon van Maria...  

Opmerking: De woorden “Messias” of “Christus” 

worden 558 keer gebruikt in het Nieuwe Testament, 

en het woord “Messias” wordt 10 keer gebruikt in 

de Koran om te verwijzen naar Christus. 

72.* 
Wordt geaccepteerd dat verwezen wordt naar Christus 

als het Woord van God? (Logos / Kalimullâh) 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Johannes 1:1& 14*.....1 In den beginne was het Woord, 

en het Woord was bij God, en het Woord was God. 14 En 

het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond 

Openbaring 19:13-16*.....en Zijn naam wordt genoemd 

het Woord Gods. 

-------------------------------------------------  

Al-i İmran 3:39*.....God verkondigt u de geboorte van 

Yahia, die Gods woord zal bevestigen. Hij zal een 

eerwaardig en kuisch man zijn en een rechtvaardig profeet. 

Al-i İmran 3:45*.....God verkondigt u zijn woord; zijn 

naam zal zijn: Jezus Christus, zoon van Maria. 

Heerlijk zal hij zijn in deze en in de toekomstige 

wereld, en een van hen die in Gods nabijheid zijn. 

 

 

 



73.* 
Wordt het geaccepteerd dat Christus reeds bestond 

als het Woord van God voordat hij geboren was? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Jesaja 9:5*.....Want een Kind is ons geboren, een 

Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn 

schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, 

Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; 

Micha 5:2*.....Daarom zal Hij henlieden 

overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren 

zal, gebaard hebbe; dan zullen de overigen Zijner 

broederen zich bekeren met de kinderen Israels. 

Johannes 8:58.....Jezus zeide tot hen: Voorwaar, 

voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik. 

Hebreeën 13:8.....Jezus Christus is gisteren en 

heden dezelfde en in der eeuwigheid. 

Openbaring 1:1, 8 & 17-18.....1 De openbaring van 

Jezus Christus, 8 Ik ben de Alfa en de Omega, het 

Begin en het Einde, zegt de Heere, 17 Ik ben de 

Eerste en de Laatste; 18 En Die leef, en Ik ben dood 

geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. 

Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:59*.....In de oogen van God is Jezus 

gelijk aan Adam; hij schiep hem uit stof en 

zeide: Zij, en hij was. 

74.* 
Wordt het geaccepteerd dat God’s eeuwige Woord 

een menselijk lichaam kreeg in de incarnatie van 

Jesus Christus? (Kenosis or Hûlul) 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Mattheüs 1:23..... Ziet, de maagd zal zwanger worden, 
en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten 

Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. 

Filippenzen 2:5-8*.....5 Christus Jezus… 6 Die in de 

gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode 

even gelijk te zijn; 7 Maar heeft Zichzelven 

vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts 

aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 

------------------------------------------------- 

Maide 5:17*.....Zij, die zeggen, dat Christus, de 

zoon van Maria, God is, zijn ongeloovigen. 

 

 

 



75.* 
Wordt het geaccepteerd dat Christus 

“Bovennatuurlijk” is, of de vleeswording van God? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Johannes 1:1 & 14.....1 In den beginne was het 

Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was 

God. 14 En het Woord is vlees geworden, en heeft 

onder ons gewoond  

Johannes 5:17-18.....17 Mijn Vader werkt tot nu toe, 

en Ik werk ook. 18 Daarom zochten dan de Joden te 

meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen den sabbat 

brak, maar ook zeide, dat God Zijn eigen Vader was, 

Zichzelven Gode evengelijk makende. 

Johannes 10:25-33.....25 De werken, die Ik doe in den 

Naam Mijns Vaders, die getuigen van Mij. 30 Ik en de 

Vader zijn een. 

Johannes 20:28-29*.....28 En Thomas antwoordde en zeide 

tot Hem: Mijn Heere en mijn God! 29 die niet zullen 

gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. 

Colossenzen 2:8-9*.....8 Christus; 9 Want in Hem 

woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 

------------------------------------------------- 

Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....17 Zij, die zeggen, 

dat Christus, de zoon van Maria, God is, zijn ongeloovigen. 

Zuhruf 43:57-59*.....59 Jezus is slechts een dienaar 

(een mensch), dien wij met onze gunsten overlaadden, 

Opmerking: De Bijbel schilderd Jesus 367 keer af 

als “God”. 

76.* 
Wordt geaccepteerd dat Christus de wereld schiep? 

Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Efeziërs 3:8-9.....9 Welke alle dingen geschapen 

heeft door Jezus Christus; 

Colossenzen 1:13-20*.....15 Dewelke het Beeld is des 

onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. 

16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in 

de hemelen en die op de aarde zijn, 

------------------------------------------------- 

Maide 5:75, 116 & 118*.....75 Christus, de zoon 

van Maria, is niets meer dan een apostel: andere 

apostels zijn hem voorafgegaan... 

Zuhruf 43:59*.....Jezus is slechts een dienaar...  

 

 

 



77.* 
Wordt geaccepteerd dat Christus de enige echte 

bemiddelaar is tussen God en mens? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Johannes 14:6*.....Jezus zeide tot hem: Ik ben de 

Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt 

tot den Vader, dan door Mij. 

Handelingen 4:12*.....En de zaligheid is in geen 

Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere 

Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken 

wij moeten zalig worden. 

1 Timotheüs 2:5-6*.....5 Want er is een God, er 

is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens 

Christus Jezus; 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:48*.....Vreest den dag, waarop geene 

ziel genoegdoening voor eene andere zal kunnen 

geven, geene smeeking van anderen aangenomen, 

waarop geen losgeld ontvangen zal worden; waarop 

niets kan helpen. 

Yunus 10:3*.....Er is geen tusschenpersoon, dan 

met zijn verlof.  

Zümer 39:44.....Zeg: Tusschentreding is geheel in 

Gods bestiering:  

78.* 
Wordt aanvaard dat Christus de Zoon van God is? 

Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Mattheüs 16:16.....En Simon Petrus, antwoordende, zeide: 

Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. 

Markus 14:61-62.....61 Zijt Gij de Christus, de Zoon 

des gezegenden Gods? 62 En Jezus zeide: Ik ben het. 

Lukas 1:32 & 35*.....32 Deze zal groot zijn, en de 

Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; 35 daarom ook, 

dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods 

Zoon genaamd worden. 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:30-31*.....30 Christenen zeggen Christus is 

de zoon van God. Dat God hun den oorlog aandoe. Hoe 

dwaas zijn zij! 

Opmerking: Er zijn 92 Bijbelversen die Jezus 

afschilderen als “De Zoon van God”. Maar vergelijk 

En’am 6:101, Furkan 25:2, Zuhruf 43:81 & Jinn 72:3. 

 

 

 



79. 
Als de term “zoon van God” gebruikt wordt in de 

Heilige Boeken, wordt daarmee bedoeld dat hij een 

fysieke zoon is, en dat hij geboren is uit 

seksuele gemeenschap? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Lukas 1:26-35*.....27 en de naam der maagd was 

Maria. 35 En de engel, antwoordende, zeide tot haar: 

De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des 

Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat 

Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon 

genaamd worden. 

1 Johannes 5:20*.....Doch wij weten, dat de Zoon van God 

gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den 

Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, 

namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de 

waarachtige God, en het eeuwige Leven. 

------------------------------------------------- 

En'am 6:101*.....Hoe zou hij kinderen hebben? hij 

die geene gezellin heeft?  

Jinn 72:3*.....Hij (dat zijne majesteit verheven 

zij!) heeft geene vrouw genomen, en heeft evenmin 

kinderen gebaard 

80. 
Werd Christus werkelijk aanbeden door mensen, en 

accepteerde Hij hun aanbidding als geldig? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Johannes 9:35-38.....35 Gelooft gij in den Zoon van God? 

38 En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.  

Johannes 20:28-29*.....28 En Thomas antwoordde en 

zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God! Jezus zeide 

tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt 

gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien 

hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:116.....En als God tot Jezus zal zeggen: O 

Jezus, zoon van Maria! hebt gij tot de menschen gezegd: 

Neemt mij en mijne moeder als twee goden naast God? zal 

hij antwoorden: Geloofd zijt gij: verre zij het het van 

mij, te zeggen wat niet waar is; indien ik dit had 

gezegd, zoudt gij het zekerlijk weten; gij weet wat in 

mij is, maar ik weet niet wat in u is;  

 

 

 



81.* 
Wordt geaccepteerd dat Christus de zonden van 

mensen kan vergeven? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Markus 2:5-7 & 10-11*.....5 En Jezus, hun geloof 

ziende, zeide tot den geraakte: Zoon, uw zonden 

zijn u vergeven. 7 Wat spreekt Deze aldus gods 

lasteringen? Wie kan de zonden vergeven, dan 

alleen God? 10 Doch opdat gij moogt weten, dat de 

Zoon des mensen macht heeft, om de zonden op de 

aarde te vergeven (zeide Hij tot den geraakte): 

11 Ik zeg u: Sta op, en neem uw beddeken op, en 

ga heen naar uw huis. 

Lukas 5:20.....En Hij ziende hun geloof, zeide tot 

hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven. 

Handelingen 10:43*.....Dezen geven getuigenis al de 

profeten, dat een iegelijk, die in Hem gelooft, 

vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam. 

1 Johannes 2:12.....Ik schrijf u, kinderkens, 

want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil. 

------------------------------------------------ 

Al-i İmran 3:135*.....en wie kan buiten God hunne 

zonden vergeven? 

Maide 5:75*.....Christus, de zoon van Maria, is 

niets meer dan een apostel: 

82. 
Wordt geaccepteerd dat Christus de sleutels tot 

de dood en tot de hel heeft?  
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Lukas 12:5.... 

Openbaring 1:11-18*.....1 De openbaring van Jezus 

Christus, 8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en 

het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die 

komen zal, de Almachtige. 17 Ik ben de Eerste en de 

Laatste; 18 En Die leef, en Ik ben dood geweest; en 

zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik 

heb de sleutels der hel en des doods. 

------------------------------------------------- 

Zuhruf 43:57 & 59*.....59 Jezus is slechts een 

dienaar (een mensch), dien wij met onze gunsten 

overlaadden, en wij wezen hem als een voorbeeld 

voor de kinderen Israëls aan, 

 

 

 



83.* 
Wordt geaccepteerd dat Christus de redder van de 

wereld is? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Jesaja 43:11-13.....11 Ik, Ik ben de HEERE, en er is 
geen Heiland behalve Mij. 13 spreekt de HEERE, dat Ik 

God ben. 

Lukas 2:11.....Namelijk dat u heden geboren is de 

Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad 

Davids. 

Johannes 4:42*.....dat Deze waarlijk is de Christus, 

de Zaligmaker der wereld. 

Titus 1:4.....God den Vader, en den Heere Jezus 

Christus, onzen Zaligmaker. 

Titus 3:4-6.....4 Maar wanneer de 

goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en 

Zijn liefde tot de mensen verschenen is, 

6 Jezus Christus, onzen Zaligmaker; 

1 Johannes 4:14*.....En wij hebben het aanschouwd, en 

getuigen, dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot 

een Zaligmaker der wereld. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:171*....Waarlijk, Christus Jezus, de zoon 

van Maria, is Gods apostel, en zijn woord, dat 

hij in Maria overbracht, en een geest van hem. 

84.* 
Wordt geaccepteerd dat geloof in Christus als Redder en 

Verlosser de enige weg is om eeuwig leven te ontvangen? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Johannes 3:16 & 36.....16 Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet 

verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 

Johannes 14:6*.....Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en 

de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, 

dan door Mij. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:19 & 85*.....19 De ware godsdienst des 

Heeren is de Islam, 85 Die eenen anderen godsdienst dan 

den Islam aanneemt, wordt door God niet aangenomen,  

Opmerking: Er zijn meer dan 200 Bijbelversen die 

Jezus afschilderen als verlosser van de wereld. 

 

 

 



85.* 
Wordt geaccepteerd dat Christus Zijn bloed was 

uitgegoten als een plaatsvervangend offer voor de 

zonden van de wereld? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Jesaja 53:5-12....5 Maar Hij is om onze 

overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden 

is Hij verbrijzeld; 6 doch de HEERE heeft onzer 

aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. 

Johannes 1:29*.....Des anderen daags zag Johannes 

Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam 

Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! 

1 Corinthiërs 15:3-4.....3 dat Christus gestorven 

is voor onze zonden, naar de Schriften; 

------------------------------------------------- 

En’am 6:164*.....Alle zielen handelen slechts voor 

zichzelve en geene ziel zal de last van eene andere dragen. 

İsra 17:15.....Hij die op den rechten weg zal worden 

geleid, zal alleen ten voordeele van zijne eigene 

ziel worden geleid, en hij die dwaalt, zal alleen 

tegen zijne eigene ziel, met de last van eene andere 

worden bezwaard.  

Nejm 53:38*.....Te weten: dat eene belaste ziel niet den 

last van eene andere zal dragen. 

86. 
Wordt in de Heilige Boeken genoemd door de 

profeten dat de Messias (Jezus) zou sterven? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Jesaja 53:1-12*....12 omdat Hij Zijn ziel 

uitgestort heeft in den dood, en met de 

overtreders is geteld geweest, en Hij veler 

zonden gedragen heeft, en voor de overtreders 

gebeden heeft. 

Daniël 9:26*..... En na die twee en zestig weken 
zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal 

niet voor Hem zelven zijn;  

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:55*.....o Jezus! ik wil u doen 

sterven en u tot mij verheffen, 

Meryem 19:33*.....33 Vrede zij op mij, den dag, waarop 

ik werd geboren en den dag waarop ik zal sterven, en den 

dag, waarop ik tot het leven zal worden opgewekt. 

 

 

 



87. 
Heeft Jezus zelf voorspeld dat hij gedood zou 

worden door de Joden? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Mattheüs 16:21-23*.....21 Van toen aan begon Jezus 

Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan 

naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, 

en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood 

worden, en ten derden dage opgewekt worden. 

Johannes 10:11 & 15*.....11 Ik ben de goede Herder; 

de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. 15 

en Ik stel Mijn leven voor de schapen. 

Johannes 12:32-33.....32 En Ik, zo wanneer Ik van 

de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij 

trekken. 33 (En dit zeide Hij, betekenende, 

hoedanigen dood Hij sterven zou.) 

------------------------------------------------- 

Opmerking: Er zijn geen Koran versen waarin Jezus 

zegt dat hij door de Joden gedood zou worden. 

88.* 
Wordt geaccepteerd dat Christus fysiek stierf aan 

het kruis en dat hij opstond uit de dood? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Mattheüs 27:50.....En Jezus, wederom met een 

grote stem roepende, gaf den geest. 

Lukas 24:44 & 46*.....46 En zeide tot hen: Alzo 

is er geschreven, en alzo moest de Christus 

lijden, en van de doden opstaan ten derden dage. 

1 Corinthiërs 15:3-4*.....3 Want ik heb ulieden ten 

eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, 

dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de 

Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is 

opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:157*.....En gezegd hebben: Waarlijk wij hebben 

Christus Jezus, den zoon van Maria, den gezant van 

God gedood; doch zij sloegen hem niet dood en 

kruisigden hem niet, maar iemand, die hem geleek, 

werd in zijne plaats gesteld, en waarlijk zij, die 

nopens hem twistten, verkeerden in eene dwaling, en 

hadden geene bepaalde kennis daarvan, maar volgden 

slechts eene meening. Zij doodden hem niet werkelijk; 

  

 

 



89.* 
Wordt aanvaard dat Christus vandaag de dag in 

leven is en dat hij terug zal komen? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Johannes 14:2-3*.....2 In het huis Mijns Vaders zijn 

vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd 

hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. 3 ÛEn zo 

wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal 

bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij 

nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. 

Openbaring 2:25.....Maar hetgeen gij hebt, houdt 

dat, totdat Ik zal komen. 

Openbaring 22:12 & 20*.....12 En zie, Ik kom 

haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een 

iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. 

20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom 

haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 

-------------------------------------------------  

Nisa 4:158*.....God heeft hem tot zich opgenomen, 

Zuhruf 43:61*.....En hij zal een teeken zijn van 

de nadering van het jongste uur; twijfelt er dus 

niet aan; volgt mij; dit is de ware weg. 

Opmerking: Er zijn 73 Bijbelversen over de tweede 

komst van Christus. 

90.* 
Zijn er enkele versen in de Bijbel die de komst van 

Mohammed “voorspellen”? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Johannes 5:31*.....Indien Ik van Mijzelven 

getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig. 

2 Corinthiërs 13:1*.....in den mond van twee of 

drie getuigen zal alle woord bestaan. 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:157*.....Die den gezant volgen; den 

ongeletterden gezant, dien zij in hunne boeken, 

in den Pentateuchus en in het Evangelie vinden 

aangeduid; 

Saf 61:6*.....ik ben Gods gezant, tot u gezonden, 

om de wet te bevestigen, die voor mij werd 

geopenbaard, en brengende goede tijdingen nopens 

een profeet, die na mij zal worden gezonden, en 

wiens naam Ahmed zal wezen. 

 

 

 



91.* 
Zou Mohammed geletterd (in staat om te lezen en 

schrijven) en een Jood moeten zijn om gekwalificeerd 

te worden als een profeet om de geschreven orakels 

(woorden van God) te communiceren? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Johannes 4:22.....want de zaligheid is uit de Joden. 

Romeinen 3:1-2*.....1 Of welk is de nuttigheid der 

besnijdenis? 2 Vele in alle manier; want dit is wel 

het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd. 

Romeinen 9:4*.....Welke Israelieten zijn, welker is 

de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de 

verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en 

de beloftenissen; 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:157-158*.....157 Die den gezant volgen; 

den ongeletterden gezant, 158 Gelooft dus in God 

en zijn gezant, den ongeletterden profeet, 

Shura 42:52*.....Zoo hebben wij door ons bevel 

eene openbaring gedaan. Gij begreept voor dat 

tijdstip niet, noch wat het boek van den Koran, 

noch wat het geloof was;  

92. 
Is Mohammed zijn zelf-proclamatie dat hij een 

profeet is een valide test of bewijs dat hij 

werkelijk een profeet is? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Johannes 5:31 & 36*.....31 Indien Ik van Mijzelven 

getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig. 36 want 

de werken, die Mij de Vader gegeven heeft, om die te 

volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van 

Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft. 

1 Corinthiërs 14:32-33.....32 En de geesten der 

profeten zijn den profeten onderworpen. 33 Want 

God is geen God van verwarring, maar van vrede, 

gelijk in al de Gemeenten der heiligen. 

------------------------------------------------- 

Rad 13:43*.....Gij zijt niet door God gezonden. 

Antwoord: God en hij die de schriften begrijpt, 

zijn mij voldoende getuigen tusschen mij en u. 

Fetih 48:28*.....en God is daarvoor een toereikende 

getuige. 

 

 

 



93.* 
Was de boodschap van Mohammed in volledige 

overeenstemming met de boodschap van Jezus en de 

andere Profeten? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Jesaja 8:20*.....Tot de wet en tot de getuigenis! 

zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, 

dat zij geen dageraad zullen hebben. 

1 Corinthiërs 14:32-33.....32 En de geesten der 

profeten zijn den profeten onderworpen. 33 Want 

God is geen God van verwarring, maar van vrede, 

gelijk in al de Gemeenten der heiligen. 

------------------------------------------------- 

Shu’ara 26:192-197*.....192 Dit boek is zekerlijk 

eene openbaring van den Heer van alle schepselen. 

197 Was het geen teeken voor hen, dat de wijze 

mannen onder de kinderen Israëls die kenden? 

Fussilet 41:43*.....De ongeloovigen van Mekka 

zeggen u niets anders, dan datgene, wat vóór u, 

tot de profeten werd gezegd;  

Shura 42:15..... God is onze Heer en uw Heer: aan ons 
zullen onze werken worden toegekend, en aan u zullen 

uwe werken worden toegeschreven: laat er tusschen ons 

en u geen krakeel bestaan;  

94.* 
Gaf God supernatuurlijke kracht aan Mohammed om 

duidelijke wonderen te doen zoals Jezus en de 

andere profeten deden, ter bevestiging dat hij 

door God was gezonden? 
Bijbel  Nee / Nee  Koran 

Johannes 5:36*.....dezelve werken, die Ik doe, 

getuigen van Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft. 

Johannes 14:11*.....Gelooft Mij, dat Ik in den Vader… 

en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelve. 

------------------------------------------------- 

Yunus 10:20*.....Zij zeggen dat, zoolang hun geen teeken 

van hunnen Heer wordt nedergezonden, zij niet zullen 

gelooven. Antwoord: Waarlijk, het verborgene is alleen 

aan God bekend; wacht dus, en ik zal met u wachten. 

Opmerking: Er zijn 157 wonderen door Jezus en de 

andere profeten genoteerd in de Bijbel, maar niets 

vergelijkbaars is genoteerd voor Mohammed in de Koran. 

 

 

 



95.* 
Had Mohammed de profetische gave om de toekomst 

te “voorspellen” zoals Jezus en de andere 

profeten? 
Bijbel  Nee / Nee  Koran 

Deuteronomium 18:22*.....Wanneer 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. 

1 Samuël 9:9*.....(Eertijds zeide een ieder aldus 

in Israel, als hij ging om God te vragen: Komt en 

laat ons gaan tot den ziener; want die heden een 

profeet genoemd wordt, die werd eertijds een 

ziener genoemd.) 

Jesaja 41:22*.....Laat hen voortbrengen en ons 

verkondigen de dingen, die gebeuren zullen; of doet ons 

de toekomende dingen horen. 

------------------------------------------------ 

En’am 6:50*.....Zeg: ik zeg niet tot u, de 

schatten van God zijn in mijne macht, of dat ik 

de verborgenheden van God ken; 

Ahkaf 46:9*.....Zeg: ik ben niet alleen onder de 

gezanten; ik weet niet wat met mij, of met u, 

hiernamaals zal worden gedaan; 

96. 
Zou de God van Abraham het ooit vergeven dat 

Mohammed de Zwarte Steen kustte bij de Ka’ba, of 

vergeven dat hij Arabische afgeoden vereerdde?  
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Exodus 20:3-5.....3 Gij zult geen andere goden 
voor Mijn aangezicht hebben. 5 Gij zult u voor 

die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 

HEERE uw God, ben een ijverig God, 

2 Corinthiërs 6:16*.....Of wat samenvoeging heeft 

de tempel Gods met de afgoden?  

------------------------------------------------- 
Bakara 2:158*.....Ook Safa en Merwa zijn 

gedenkstukken van God, en wie in bedevaart naar den 

tempel gaat of die plaats bezoekt, dien treft geen 

kwaad, indien hij om beiden heen gaat. 

Nejm 53:18-20.....19 Wat denkt gij van El-Lat, en al 
Ozza. 20 En Menat, die andere, derde godin?. 

 



97. 
Wordt Mohammed als een normal mens gezien die 

voor vergeving van zijn zonden moest vragen? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Prediker 7:20*.....Voorwaar, er is geen mens 

rechtvaardig op aarde, die goed doet, en niet zondigt. 

1 Johannes 1:8 & 10.....8 Indien wij zeggen, dat wij 

geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en 

de waarheid is in ons niet. 10 Indien wij zeggen, 

dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot 

een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:106.....Maar vraag God vergiffenis voor 

uwe kwade bedoelingen; 

Yusuf 12:53*.....Ik wil mij ook niet volstrekt 

rechtvaardigen want iedere ziel is aan het kwaad 

onderworpen,  

Muhammad 47:19.....en vraag vergiffenis voor uwe 

zonden, en voor de ware geloovigen,  

Fatih 48:1-2*.....2 Dat God u uwe voorgaande en 

uwe toekomstige zonde moge vergeven,  

98. 
Wordt Mohammed als de laatste en grootste profeet 

gezien van alle profeten? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Openbaring 1:11-18*.....1 De openbaring van Jezus 

Christus, 8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het 

Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen 

zal, de Almachtige. 17 Ik ben de Eerste en de Laatste;  

Openbaring 22:13, 16 & 20*.....13 Ik ben de Alfa, en de 

Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. 

------------------------------------------------- 

Ahzab 33:40*.....Mahomet is niet de vader van een 

uwer, maar de gezant van God, en het zegel der 

profeten. 

Fatih 48:28*..... Hij is het, die zijnen gezant met 
de leiding en den godsdienst der waarheid heeft 

gezonden, om die boven elken anderen godsdienst te 

verheffen; en God is daarvoor een toereikende 

getuige. 

Opmerking: Jesus wordt verwacht om terug te komen, 

Mohammed wordt niet verwacht om terug te komen. 

 

 

 



De Mensheid en Zonde  
99. 

Toen Adam en Eva zondigden, veroorzaakte dit een 

fundamentele afscheiding tussen God en mens wat 

resulteerde in een noodzaak voor de mens om gered 

te worden van God’s oordeel tegen de zonde? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Genesis 2:16-17.....16 En de HEERE God gebood den mens, 

zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk 

eten; 17 Maar van den boom der kennis des goeds en des 

kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als 

gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. 

Romeinen 5:12-19*.....12 Daarom, gelijk door een mens de 

zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de 

dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in 

welken allen gezondigd hebben. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:35-38*.....35 Wij zeiden: "o Adam bewoon den 

tuin met uwe vrouw en geniet er van wat gij wilt, 

maar nadert dezen boom niet; anders zult gij zondaar 

zijn. 37 Daarop leerde Adam woorden des gebeds van 

God, en hij keerde tot den Heer terug;  

100. 
Zijn er versen over dat mensen geboren worden met 

een “zondige natuur”?  (Erfzonde)  
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Jesaja 64:6*.....Doch wij allen zijn als een onreine, 

en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk 

kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze 

misdaden voeren ons henen weg als een wind. 

Jeremia 13:23..... Zal ook een Moorman zijn huid 
veranderen? of een luipaard zijn vlekken? Zo zult 

gijlieden ook kunnen goed doen, die geleerd zijt 

kwaad te doen. 

Jeremia 17:9..... Arglistig is het hart, meer dan enig 
ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? 

------------------------------------------------- 

Taha 20:122*.....Later nam de Heer zijn berouw 

aan, en hij wendde zich tot hem en leidde hem. 

Tin 95:4*.....Waarlijk, wij hebben den mensch in 

den schoonsten vorm geschapen; 

 

 

 



101. 
Zijn alle mensen inclusief de profeten schuldig 

aan het begaan van zonde? (uitgezonderd Jezus) 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

1 Koningen 8:46.....Wanneer zij gezondigd zullen hebben 

tegen U (want geen mens is er, die niet zondigt) 
Spreuken 20:9.....Wie kan zeggen: Ik heb mijn 

hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde? 

Romeinen 3:10*.....Gelijk geschreven is: Er is niemand 

rechtvaardig, ook niet een; 

1 Johannes 1:8.....Indien wij zeggen, dat wij geen 

zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de 

waarheid is in ons niet. 

------------------------------------------------- 

Yusuf 12:53.....Ik wil mij ook niet volstrekt 

rechtvaardigen want iedere ziel is aan het kwaad 

onderworpen,  

İbrahim 14:34*....Waarlijk, de mensch is 

onrechtvaardig en ondankbaar. 

Nahl 16:61*.....Indien God de menschen voor hunne 

onrechtvaardigheid zou straffen, zou hij geen 

levend wezen op aarde laten; 

Shu’ara 26:82.....En die, naar ik hoop, mij mijne 

zonden op den dag des oordeels zal vergeven.  

Muhammad 47:19..... en vraag vergiffenis voor uwe zonden 
102. 

Was Maria, de moeder van Jezus, als enige 

goddelijke gaven en moeten zij worden vereerd als 

de Moeder van God? 
Bijbel  Nee / Nee  Koran 

Jesaja 42:8*.....Mijn eer zal Ik geen anderen 

geven, noch Mijn lof den gesneden beelden. 

Johannes 2:3-5*.....5 Zijn moeder zeide tot de 

dienaars: Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat. 

------------------------------------------------- 

İsra 17:22-23*.....22 Plaats geen anderen God 

naast den waren God; want gij zoudt met schande 

en vernedering worden bedekt. 23 Uw Heer heeft u 

bevolen, niemand buiten hem te aanbidden, 

Zariyat 51:56*.....Ik heb de geniussen en 

menschen met geen ander doel geschapen, dan opdat 

zij mij zouden dienen. 

 

 
 



103. 
Verwijderd de mens zijn zonde hem van een Heilige 

God, en wordt het begrepen dat zondaars veroordeeld 

zijn om naar de hel te gaan als een natuurlijke 

consequentie van deze afscheiding met God? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Ezechiël 18:4 & 20.....4 de ziel, die zondigt, die zal 

sterven. 20 De ziel, die zondigt, die zal sterven; de 

zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders, en 

de vader zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons; 

Lukas 12:5*.....Maar Ik zal u tonen, Wien gij 

vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij gedood 

heeft, ook macht heeft in de hel te werpen; ja, 

Ik zeg u, vreest Dien! 

Openbaring 20:13—15*.....15 En zo iemand niet 

gevonden werd geschreven in het boek des levens, die 

werd geworpen in den poel des vuurs. 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:41*.....Hun bed zal de hel zijn, en zij 

zullen met dekens van vuur bedekt worden; en zóó 

zullen wij de onrechtvaardigen beloonen. 

Yunus 10:27*.....Dezen zullen het hellevuur 

bewonen; eeuwig zullen zij daarin blijven. 

104.* 
Neemt een Heilige God kleine zonden serieus? 

Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Mattheüs 5:19..... Zo wie dan een van deze minste 
geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd 

hebben, die zal de minste genaamd worden in het 

Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal 

gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd 

worden in het Koninkrijk der hemelen. 

Mattheüs 12:36*.....Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel 

woord, hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van 

hetzelve zullen rekenschap geven in den dag des oordeels. 

------------------------------------------------- 

Ahzab 33:5*.....en er zal geen misdaad in liggen 

dat gij op deze wegen dwaalt;  

Nejm 53:32*.....Wat hen betreft, die groote 

misdaden en hatelijke zonden vermijden en alleen 

lichtere feilen begaan, waarlijk, hun Heer zal 

hun ruime genade verleenen.  

 

 
 



105.* 
Is het een proportionele straf om de handen af te 

hakken van een dief? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Exodus 22:1-4*.....4 Indien de diefstal levend in 

zijn hand voorzeker gevonden wordt, hetzij os, of 

ezel, of klein vee, hij zal het dubbel wedergeven. 

Spreuken 6:30-31*.....30 Men doet een dief geen 

verachting aan, als hij steelt om zijn ziel te 

vullen, dewijl hij honger heeft; 31 En gevonden 

zijnde, vergeldt hij het zevenvoudig; hij geeft 

al het goed van zijn huis.  

------------------------------------------------- 

Maide 5:38*.....Indien een man of eene vrouw 

mocht stelen, zult gij hun de handen afsnijden, 

als vergelding voor hetgeen zij hebben bedreven; 

dit is eene voorbeeldige straf door God bepaald, 

en God is machtig en wijs. 

106. 
Zou het soms oké kunnen zijn voor een gelovige om 

te liegen of anderen te bedriegen om zichzelf te 

beschermen (Taqiyya of Kitman)  
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Spreuken 6:16-17.....16 Deze zes haat de HEERE; ja, 

zeven zijn Zijn ziel een gruwel: 17 een valse tong... 

Zephaniah 3:13*.....Israel zullen geen onrecht doen, 

noch leugen spreken, en in hun mond zal geen 

bedriegelijke tong gevonden worden 

Efeziërs 4:25.....Daarom legt af de leugen, en 

spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste;  

Openbaring 21:8 &  27*.....8 en al den 

leugenaars, is hun deel in den poel, die daar 

brandt van vuur en sulfer; 27 dat ontreinigt, en 

gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:225*.....God zal u niet straffen voor een 

onbedacht woord in uwe eeden; hij zal u straffen voor de 

voorbedachtzaamheid uws harten. God is genadig en mild. 

Tahrim 66:2*.....God heeft u veroorloofd, uwe 

eeden in te trekken; 

Opmerking: Taqiyya = iets zeggen wat niet waar is. 

           Kitman = liegen onder goedkeuring. 

 
 

 



107. 
Wordt homoseksualiteit gezien al seen zonde die 

verboden is en veroordeeld wordt? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Leviticus 18:22.....Bij een manspersoon zult gij niet 

liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel. 

Leviticus 20:13*.....Wanneer ook een man bij een 

manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke 

bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; 

zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is 

op hen! 

Romeinen 1:24 & 26-27*.....26 Daarom heeft God hen 

overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun 

vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in 

het gebruik tegen nature; 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:80-81*.....81 Zult gij de mannen in 

plaats van de vrouwen misbruiken? Waarlijk, gij 

zijt een volk aan buitensporigheden overgeleverd. 

Neml 27:54-55*....55 Nadert gij vol lusten de 

mannen en verlaat gij de vrouwen? 

108. 
Wordt abortus en moord gezien als zonden die 

verboden zijn en veroordeeld worden? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Genesis 9:6-7*......6 Wie des mensen bloed vergiet, 

zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want 

God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt. 7 Maar 

gijlieden, weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt; 

teelt overvloediglijk voort op de aarde, en 

vermenigvuldigt op dezelve. 

Exodus 20:13.....Gij zult niet doodslaan. 

Exodus 21:12.....Wie iemand slaat, dat hij 

sterft, die zal zekerlijk gedood worden. 

---------------------------------------------- 

Maide 5:32.....Daarom bevolen wij de kinderen 

Israëls, dat hij, die eene ziel doodt, zonder dat 

die eene ziel hebbe gedood, of eene misdaad op 

aarde hebbe bedreven,  

İsra 17:31*.....Doodt uwe kinderen niet uit vrees 

voor armoede; wij zullen voor hen en u zorgen: 

waarlijk, het is eene groote zonde hen te dooden. 

 

 
 



109.* 
Kan de straf voor zonde worden verwijderd door 

het doen van “goede werken”? (Sevap)  
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Romeinen 3:28*.....Wij besluiten dan, dat de mens 

door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de 

werken der wet. 

Galaten 3:11.....En dat niemand door de wet 

gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want 

de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 

------------------------------------------------- 

Hud 11:114....want goede werken verdrijven de snoode. 

Ankebut 29:7*....En wat degene betreft, die 

gelooven en rechtvaardig handelen, wij zullen 

hunne slechte daden uitwisschen, en wij zullen 

hun eene belooning geven, overeenkomstig de 

grootste verdiensten hunner daden. 

Verlossing  
110. 

Wordt een persoon geboren als een “Christen” of 

een “Moslim”? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Johannes 1:12-13*.....13 Welke niet uit den 

bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den 

wil des mans, maar uit God geboren zijn. 

Johannes 3:5..... Jezus antwoordde: Voorwaar, 
voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt 

uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk 

Gods niet ingaan. 

------------------------------------------------- 

Kâfirûn 109:1-6*.....1 Zeg: O ongeloovigen! 2 Ik zal 

niet aanbidden wat gij aanbidt, 3 Noch zult gij 

aanbidden wat ik aanbid. 4 Ik aanbid geenzins wat gij 

aanbidt. 5 Gij aanbidt niet wat ik aanbid. 6 Gij hebt 

uw Godsdienst, en ik heb mijn godsdienst. 

Opmerking: Volgens de Bijbel kan iemand niet 

geboren worden als een Christen; alleen degenen 

die “opnieuw geboren” worden zullen het 

Koninkrijk van God beërven. Maar iemand met een 

Moslim vader wordt automatisch gezien als Moslim 

vanaf zijn geboorte. 

 

 

 



111.* 
Is een persoon zijn verlossing afhankelijk van 

zijn eigen goede werken? (Ameller)  
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Romeinen 4:2..... Want indien Abraham uit de 
werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, 

maar niet bij God. 

Efeziërs 2:8-9*.....8 Want uit genade zijt gij 

zalig geworden door het geloof; en dat niet uit 

u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat 

niemand roeme. 

Titus 3:5-6*.....5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet 

uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan 

hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad 

der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; 

------------------------------------------------- 

Hud 11:114*.....want goede werken verdrijven de snoode. 

Ankebut 29:7*.....En wat degene betreft, die 

gelooven en rechtvaardig handelen, wij zullen 

hunne slechte daden uitwisschen, en wij zullen 

hun eene belooning geven, overeenkomstig de 

grootste verdiensten hunner daden. 

112. 
Is de voorziening van God voor verlossing van de 

straf van de zonde altijd afhankelijk van de 

betaling van het bloed van een offer? (Kefaret) 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Leviticus 17:11*....Want de ziel van het vlees is in 

het bloed; daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, 

om over uw zielen verzoening te doen; want het is het 

bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen. 

Hebreeën 9:12 & 22*.....22 En alle dingen worden 

bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder 

bloedstorting geschiedt geen vergeving. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:48*....Vreest den dag, waarop geene ziel 

genoegdoening voor eene andere zal kunnen geven, 

geene smeeking van anderen aangenomen, waarop geen 

losgeld ontvangen zal worden; waarop niets kan helpen. 

Hajj 22:37*.....Hun vleesch wordt niet door God 

aangenomen, noch hun bloed, maar uwe vroomheid 

wordt door hem aangenomen. 

 

 
 



113. 
Kan God’s voorziening voor verlossing enkel en 

alleen ontvangen worden door genade en door 

geloof in het plaatsvervangend offer van het Lam 

van God (Jezus Christus)  
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Johannes 1:29..... Des anderen daags zag Johannes 
Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam 

Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! 

Romeinen 3:24-28*.....24 En worden om niet 

gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, 

die in Christus Jezus is; 25 Welken God voorgesteld 

heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn 

bloed, 28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof 

gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. 

Efeziërs 2:8.....Want uit genade zijt gij zalig geworden 

door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 

------------------------------------------------ 
En’am 6:164.....Alle zielen handelen slechts voor 

zichzelve en geene ziel zal de last van eene 

andere dragen.  

İsra 17:15*.....Hij die op den rechten weg zal worden 

geleid, zal alleen ten voordeele van zijne eigene ziel 

worden geleid, en hij die dwaalt, zal alleen tegen zijne 

eigene ziel, met de last van eene andere worden bezwaard. 

Nejm 53:38*....Te weten: dat eene belaste ziel niet 

den last van eene andere zal dragen. 

114. 
Voor een persoon om eeuwig leven te ontvangen, is het 

noodzakelijk om eerst het Evangelie van Jezus 

Christus te begrijpen en te geloven dat God Hem heeft 

gezonden als de Messias, de Verlosser van de wereld? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Romeinen 10:9-10 & 17*.....9 Namelijk, indien gij 

met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met 

uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt 

heeft, zo zult gij zalig worden. 10 Want met het 

hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den 

mond belijdt men ter zaligheid. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:119-120*.....120 zeg echter slechts: het 

richtsnoer dat van God komt, is het ware.  

 
 

 



115.* 
Wordt aanvaard dat geloof in Jesus Christus als 

Verlosser en Heer de enige voorwaarde is voor de 

vergeving van iemands zonden en het ontvangen van 

eeuwig leven? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Johannes 11:25.....Jezus zeide tot haar: Ik ben 

de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft 

zal leven, al ware hij ook gestorven; 

Johannes 14:6..... Jezus zeide tot hem: Ik ben de 
Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt 

tot den Vader, dan door Mij. 

Johannes 17:3.....kennen, den enigen waarachtigen 

God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. 

----------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:19-20*.....19 De ware godsdienst des Heeren 

is de Islam... toen werden zij uit nijd oneens met 

elkander; maar hij die niet in de teekenen van God 

gelooft, wete, dat God snel is om rekenschap te vragen. 

20 Zoo zij hem aannemen, zijn zij op den rechten weg; 

zoo zij echter weigeren, moet gij hun slechts prediken;  

116. 
Is de waterdoop nodig voor een gelovige vandaag? 

Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Mattheüs 28:19-20*.....19 Gaat dan henen, onderwijst 

al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, 

en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen 

onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 20 En ziet, 

Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der 

wereld. Amen. 

Markus 16:16..... Die geloofd zal hebben, en 
gedoopt zal zijn, zal zalig worden; 

Handelingen 2:38*.....En Petrus zeide tot hen: 

Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den 

Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en 

gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 

Handelingen 22:16.....En nu, wat vertoeft gij? 

Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, 

aanroepende den Naam des Heeren. 

------------------------------------------------- 

Opmerking: Er zijn geen versen in de Koran die 

spreken over de waterdoop. 

 

 

 



117. 
Is besnijdenis nodig voor een mannelijke gelovige 

vandaag de dag? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

1 Corinthiërs 7:18 & 20*.....18 is iemand, in de 

voorhuid zijnde, geroepen, die late zich niet 

besnijden. 20 Een iegelijk blijve in die 

beroeping, daar hij in geroepen is. 

Galaten 5:2.... Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u 
laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. 

Galaten 5:6*..... besnijdenis enige kracht noch 
voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende. 

------------------------------------------------- 

Nahl 16:123*....Wij hebben ook tot u, o Mahomet! 

door openbaring gesproken, zeggende: 

Opmerking: In Islam, besnijdenis is deel van de 

religie van Abraham, en dus bindend voor Moslims. 

Dit kan gevonden worden in de Hadith: Bukhari 

1252, Fatih al-Bari 6:388; en Muslim 4:2370. 

118. 
Zijn er versen die mensen bevelen om “heilig” te 

zijn, en is “heiligheid” een voorwaarde om de 

Hemel binnen te treden? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Leviticus 11:44*.....Want Ik ben de HEERE, uw 

God; daarom zult gij u heiligen, en heilig zijn, 

dewijl Ik heilig ben;  

1 Corinthiërs 3:16-17.....16 Weet gij niet, dat gij 

Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?  

Hebreeën 12:14*.....Jaagt den vrede na met allen, 

en de heiligmaking, zonder welke niemand den 

Heere zien zal; 

1 Petrus 1:15-16.....15 Maar gelijk Hij, Die u 

geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven 

heilig in al uw wandel; 16 Daarom dat er 

geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig. 

Openbaring 22:11..... en die heilig is, dat hij 
nog geheiligd worde. 

------------------------------------------------- 

Opmerking: Er zijn geen versen in de Koran die 

mensen bevelen om heilig te zijn, of aanduiden 

dat mensen heilig kunnen zijn. 

 

 

 



119. 
Kunnen mensen gekozen worden om kinderen van God 

te worden door het beoefenen van hun eigen vrije 

wil of wilskracht? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Johannes 1:12*.....Maar zovelen Hem aangenomen 

hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen 

Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 

Romeinen 8:14 & 16.....14 Want zovelen als er 

door den Geest Gods geleid worden, die zijn 

kinderen Gods. 16 Dezelve Geest getuigt met onzen 

geest, dat wij kinderen Gods zijn. 

Galaten 3:26*..... Want gij zijt allen kinderen 
Gods door het geloof in Christus Jezus. 

Hebreeën 12:5-6.....6 Want dien de Heere 

liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een 

iegelijken zoon, die Hij aanneemt. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:18*.....De Joden en Christenen zeggen, wij 

zijn de kinderen Gods en zijne geliefden. Antwoord: 

Waarom straft hij u dan voor uwe zonden? 

120.* 
Is een persoon’s geloof volledig gepredestineerd 

of bepaald van ter voren (Kader or Kısmet) 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Deuteronomium 30:19*.....Ik neem heden tegen ulieden 

tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den 

dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! 

Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad; 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:51*.....Zeg: Niets zal ons overkomen, dan 

wat God over ons heeft besloten; 

Kasas 28:68..... Uw Heer schept naar zijn 
welbehagen en kiest vrijelijk; maar zij (de 

valsche goden) hebben geene vrije keuze. 

Ahzab 33:38*..... Er wordt geene misdaad op den 
profeet geladen, door te doen hetgeen God hem 

heeft veroorloofd overeenkomstig het Godsbevel, 

met betrekking tot hen die hem voorafgingen (want 

het bevel van God is een bepaald besluit). 

Opmerking: Onder Christenen, Arminianen zouden 

“Nee” zeggen; maar Calvinisten zeggen “Ja”. 

 
 



121. 
Gebruikt God een weegschaal om de goede en slechte 

werken te bepalen om te bepalen of zij naar hemel of 

hel gaan? (Terazi) 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Efeziërs 2:8-9*.....8 Want uit genade zijt gij 

zalig geworden door het geloof; en dat niet uit 

u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat 

niemand roeme. 

Titus 3:4-5*.....4 Maar wanneer de goedertierenheid 

van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen 

verschenen is, 5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet 

uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan 

hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad 

der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; 

------------------------------------------------- 

Mü’minun 23:102-103*.....102 Zij wier weegschaal 

door goede werken zwaar is, zullen gelukkig 

wezen. 103 Maar zij wier weegschalen licht zullen 

wezen, zijn degenen die hunne zielen verliezen en 

eeuwig in de hel zullen verblijven. 

122.* 
Is het nodig voor een persoon om een “spirituele 

wedergeboorte” door te gaan en “opnieuw geboren te 

worden” om het Koninkrijk van God binnen te treden? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Johannes 1:12-13*.....12 Maar zovelen Hem 

aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven 

kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn 

Naam geloven; 13 Welke niet uit den bloede, noch 

uit den wil des vleses, noch uit den wil des 

mans, maar uit God geboren zijn. 

Johannes 3:3*......Jezus antwoordde en zeide tot 

hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat 

iemand wederom geboren worde, hij kan het 

Koninkrijk Gods niet zien. 

1 Petrus 1:23*.....Gij, die wedergeboren zijt, niet 

uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door 

het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 

------------------------------------------------- 

Opmerking: De Koran zegt niets over de noodzaak voor 

spirituele wedergeboorte of opnieuw geboren worden. 

 
 



123.* 
Geeft God de belofte of garantie van eeuwig leven 

voor alle ware gelovigen in Christus? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Johannes 3:36....Die in den Zoon gelooft, die 

heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon 

ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, 

maar de toorn Gods blijft op hem. 

Johannes 5:24*.....Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn 

woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die 

heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, 

maar is uit den dood overgegaan in het leven. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....55 God zeide: o 

Jezus!... en hen die u gevolgd zijn, wil ik boven 

de ongeloovigen plaatsen, tot den dag der 

opstanding. 113 Maar de bezitters der schrift 

zijn niet allen gelijk. Er zijn rechtschapene 

onder hen, die elken nacht doorbrengen met 

nadenken over Gods teekenen en hen te aanbidden. 

Maide 5:47 & 69*.....69 Christenen, wie hunner in 

God gelooven, in den jongsten dag, en weldoen, 

geen vrees zal over hen komen en nimmer zullen 

zij bedroefd worden. 

Toekomstige Dingen 
124.* 

Worden de woorden “profeet” en “profetie” 

voornamelijk gebruikt om een persoon aan te 

duiden die middels de gave van God kennis heeft 

over toekomstige dingen? (Nebi) 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

1 Samuël 9:9*.....(Eertijds zeide een ieder aldus in 

Israel, als hij ging om God te vragen: Komt en laat 

ons gaan tot den ziener; want die heden een profeet 

genoemd wordt, die werd eertijds een ziener genoemd.) 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:158 & 188*.....188 Indien ik Gods geheimen 

kende, zou ik zekerlijk overvloed van goederen bezitten; 

Ahkaf 46:9*.....Zeg: ik ben niet alleen onder de 

gezanten; ik weet niet wat met mij, of met u, 

hiernamaals zal worden gedaan; 

 

 
 



125.* 
Is er gedetailleerde informatie gegeven over 

toekomstige evenementen aan het einde van de 

wereld? (Eschatologie / Guyb Haber) 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Mattheüs 24:3, 14 & 25*.....3 En als Hij op den 

Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem 

alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen 

zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en 

van de voleinding der wereld? 14 En dit Evangelie des 

Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden 

tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde 

komen. 25 Ziet, Ik heb het u voorzegd! 

Openbaring 1:1*.....De openbaring van Jezus Christus, 

die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te 

tonen de dingen, die haast geschieden moeten; 

-------------------------------------------------  

En’am 6:50*.....Zeg: ik zeg niet tot u, de schatten 

van God zijn in mijne macht, of dat ik de 

verborgenheden van God ken; ik zeg u niet dat ik een 

engel ben: ik volg alleen wat mij werd geopenbaard. 

Zeg: Zullen de blinde en de ziende gelijk gesteld 

worden? Zult gij dat niet overwegen? 

126. 
Zijn er profetische versen die de komst van een 

krachtige satanische wereldleider voorspellen die 

komt in de laatste dagen? (Antichrist / Mehdi) 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Mattheüs 24:21-25.....24 Want er zullen valse 

christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote 

tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het 

mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. 

2 Thessalonicenzen 2:7-9*.....9 Hem, zeg ik, 

wiens toekomst is naar de werking des satans, in 

alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; 

Openbaring 6:1-2.....2 En ik zag, en ziet, een 

wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en 

Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit 

overwinnende, en opdat Hij overwonne! 

------------------------------------------------- 

Opmerking: De Koran maakt geen melding van de 

komst van de Antichrist of de Mehdi. 

 
 



127.* 
Zal er een “Dag des Oordeels” zijn wanneer God 

iedereen van de doden zal opwekken en zal 

oordelen of zij naar de Hemel of de Hel gaan? 

(Ahiret Günü) 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Hebreeën 9:27.....En gelijk het den mensen gezet 

is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; 

2 Petrus 2:9..... Zo weet de Heere de godzaligen 
uit de verzoeking te verlossen, en de 

onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des 

oordeels, om gestraft te worden; 

Openbaring 20:11-15*.....15 En zo iemand niet 

gevonden werd geschreven in het boek des levens, 

die werd geworpen in den poel des vuurs. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:113*.....  Maar God zal eens, op den dag 
der opstanding, datgene beslechten, waarover zij 

thans oneenig zijn. 

Al-i İmran 3:185*.....Iedereen zal den dood 

proeven, en op den dag der opstanding zult gij uw 

loon ontvangen;  

128.* 
Moet iedereen een bepaalde periode lijden in hel? 

Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Johannes 5:24*.....Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn 

woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die 

heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, 

maar is uit den dood overgegaan in het leven. 

Romeinen 8:1*.....Zo is er dan nu geen verdoemenis 

voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet 

naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:185.....en hij, die zich ver van het 

vuur heeft verwijderd en in het paradijs zal 

toegelaten worden,  

Meryem 19:70-72*.....70 Wij weten het beste, wie van 

hen het meeste waard is, daarin verbrand te worden. 71 

Er is niemand van u, die haar niet zal naderen; dit is 

een vast besluit van uwen Heer. 72 Daarna zullen wij 

hen bevrijden, die godvruchtig waren; doch wij zullen 

de goddeloozen op hunne knieën daarin laten. 

 

 

 



129.* 
Als een persoon naar de Hel gaat, is er ooit een 

mogelijkheid om later uit Hel te komen en naar de 

Hemel te gaan? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Mattheüs 25:41 & 46*.....41 Dan zal Hij zeggen 

ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat 

weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige 

vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid 

is. 46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn;  

Lukas 16:25-26*.....25 Maar Abraham zeide... en 

gij lijdt smarten. 26 En boven dit alles, tussen 

ons en ulieden is een grote klove gevestigd, 

zodat degenen, die van hier tot u willen 

overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar 

zijn, van daar tot ons overkomen. 

------------------------------------------------- 

En’am 6:128*.....God zal zeggen: het hellevuur zal 

uwe woning zijn; daarin zult gij eeuwig verblijven, 

tot het Gode zal behagen uwe smarten te lenigen; 

Hud 11:106-107*.....106 En zij die ellendig zullen 

zijn, worden in het hellevuur geworpen; daar zullen 

zij weenen en jammeren. 107 Zij zullen daarin zoo 

lang verwijlen, als de hemelen en de aarde duren, 

behalve wat door den Heer, naar zijn behagen, van 

hunne straf zal worden afgenomen;  

130. 
Is het lichaam dat is opgewekt uit de dood een 

lichaam van vlees, botten en bloed? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

1 Corinthiërs 15:35-50*.....35 Hoe zullen de doden 

opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen 

zij komen? 44 Een natuurlijk lichaam wordt er 

gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er 

is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk 

lichaam. 50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en 

bloed het Koninkrijk Gods niet beerven kunnen, 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:25 & 259*.....25 Daar zullen zij reine 

en onbevlekte vrouwen vinden, en eeuwig zullen 

zij daar verwijlen. 259 Betracht deze hoe wij die 

opwekken en met vleesch omkleeden.  

 

 

 



131.* 
Zullen er seksuele relaties en huwelijken zijn in 

de Hemel (Houris) 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Mattheüs 22:28-33*.....28 In de opstanding dan, 

wiens vrouw zal zij wezen van die zeven, want zij 

hebben ze allen gehad? 29 Maar Jezus antwoordde 

en zeide tot hen: Gij dwaalt, niet wetende de 

Schriften, noch de kracht Gods. 30 Want in de 

opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch 

worden ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als 

engelen Gods in de hemel. 

1 Corinthiërs 15:50*....Doch dit zeg ik, 

broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods 

niet beerven kunnen, en de verderfelijkheid 

beerft de onverderfelijkheid niet. 

------------------------------------------------- 
Tur 52:20.....Wij zullen hen maagden met groote, 

zwarte oogen doen huwen. 

Rahman 55:55-56, 70-72*.....55 Welke der voordeelen 

van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen? 56 

Nebe 78:33.....En maagden met zwellende borsten, van 

gelijken ouderdom met hen. 

132. 
Wordt de universele Kerk gezien als de “Bruid van 

Christus”? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Efeziërs 5:23, 25, & 32*.....23 Want de man is het 

hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der 

Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams. 32 

Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende 

op Christus en op de Gemeente. 

Openbaring 19:7*.....Laat ons blijde zijn, en 

vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; 

want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn 

vrouw heeft zichzelve bereid. 

Openbaring 21:9.....Kom herwaarts, ik zal u tonen 

de Bruid, de Vrouw des Lams. 

Openbaring 22:17.....En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! 

------------------------------------------------- 

Opmerking : De Koran noemt alleen de Kerk eens en maakt 

geen melding van de " Bruid van Christus " Hajj 22:40.  

 

 

 



Praktische Levens-  

  vraagstukken  
133. 

Wil God dat gelovigen vandaag de dag onder de wet 

leven? (Shariah) 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Romeinen 6:14.....want gij zijt niet onder de 

wet, maar onder de genade. 

Romeinen 10:4.....Want het einde der wet is Christus, 

tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft. 

Galaten 3:11 & 25*.....11 En dat niemand door de 

wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; 

want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 

25 Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij 

niet meer onder den tuchtmeester. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:48*.....Ieder uwer hebben wij eene wet 

gegeven en een open weg.  

Jathiyah 45:18*.....Later wezen wij u, o Mahomet! 

aan, om eene wet te verkondigen, nopens de zaak 

van den godsdienst; volg die dus,  

134. 
Is wijn drinken verboden voor gelovigen? 

Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Lukas 7:34-35.....34 De Zoon des mensen is gekomen, 

etende en drinkende, en gij zegt: Ziet daar, een 

Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van 

tollenaren en zondaren.  

Johannes 2:1-11.....3 En als er wijn ontbrak, 

zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben 

geen wijn.  

1 Timotheüs 5:23*.....Drink niet langer water 

alleen, maar gebruik een weinig wijn, om uw maag 

en uw menigvuldige zwakheden. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:219..... Zij zullen u ondervragen omtrent wijn 
en gelukspel. Zeg hun: In beiden is groote zonde, 

Maide 5:90-91*.....90 O ware geloovigen! waarlijk, 

wijn en spelen... zijn een gruwel van satans vinding: 

mijdt die dus, opdat gij gelukkig moogt zijn. 

 

 

  



135. 
Is varkensvlees eten verboden voor gelovigen? 

Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Handelingen 10:13-15*.....13 En er geschiedde een 

stem tot hem: Sta op, Petrus! slacht en eet. 14 

Maar Petrus zeide: Geenszins, Heere! want ik heb 

nooit gegeten iets, dat gemeen of onrein was. 15 

En een stem geschiedde wederom ten tweeden male 

tot hem: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij 

niet gemeen maken. 

1 Corinthiërs 10:25*.....Eet al wat in het 

vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende, om 

des gewetens wil; 

Colossenzen 2:16.....Dat u dan niemand oordele in 

spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, 

of der nieuwe maan, of der sabbatten; 

------------------------------------------------- 

Maide 5:3*.....Het is u verboden te eten van 

dieren, die van zelven zijn gestorven, voorts 

bloed en varkensvleesch, 

En’am 6:145*.....Zeg: ik vind in datgene, wat mij 

werd geopenbaard, geenerlei ding verboden om te 

eten, dan doode dieren, bloed dat gevloeid heeft 

en varkensvleesch; want dat is eene 

afschuwelijkheid, of datgene wat ontwijd is, 

136. 
Verwacht God gelovigen vandaag de dag om te vasten? 

Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Joël 2:12.....Nu dan ook, spreekt de HEERE, 

bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met 

vasten en met geween, en met rouwklage. 

Mattheüs 6:17-18.....Maar gij, als gij vast, zalft 

uw hoofd, en wast uw aangezicht; 

Markus 2:20*.....Maar de dagen zullen komen, 

wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, 

en alsdan zullen zij vasten in dezelven dagen. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:183 & 185*.....183 O geloovigen! eene vaste 

is u bevolen, even als die uwen voorgangers bevolen 

was, opdat gij godvreezend zoudt zijn. 185 De maand 

Ramadan... Daarom laat hem welke onder u tegenwoordig 

is die maand vasten;  

 

 

 



137. 
Wil God dat bidden en vasten openlijk gedaan 

wordt waar je gezien kan worden door anderen? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Mattheüs 6:5-8*.....6 Maar gij, wanneer gij bidt, 

gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten 

hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; 

en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u 

in het openbaar vergelden. 

Mattheüs 6:16-18*.....16 En wanneer gij vast... 

17 Maar gij, als gij vast, zalft uw hoofd, en 

wast uw aangezicht; 18 Opdat het van de mensen 

niet gezien worde, als gij vast, maar van uw 

Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die 

in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar 

vergelden. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:103*....En als gij het gebed zult hebben 

geëindigd, herdenkt God, hetzij staande, zittende of 

op uwe zijde liggende. Maar indien gij in zekerheid 

zijt, volbrengt uwe gebeden; want het gebed op de 

bepaalde uren is den godvruchtige geboden. 

Jumah 62:9*.....O ware geloovigen! als gij, op 

den dag der vergadering, tot het gebed wordt 

opgeroepen, spoedt u dan God te herdenken, en 

verlaat den koophandel. Dit zal beter voor u 

zijn, indien gij het wist. 

 

138.* 
Wil God dat mensen overdag vasten, en ‘s Nachts 

feesten voor één maand elk jaar? (Ramadan) 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Jesaja 58:3*.....Zeggende: Waarom vasten wij, en 

Gij ziet het niet aan, waarom kwellen wij onze 

ziel, en Gij weet het niet? Ziet, ten dage, 

wanneer gijlieden vast, zo vindt gij uw lust, en 

gij eist gestrengelijk al uw arbeid. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:183-185*.....O geloovigen! eene vaste is 

u bevolen, even als die uwen voorgangers bevolen 

was, opdat gij godvreezend zoudt zijn. 

 

 

 

 



139. 
Verwacht God gelovigen om aalmoezen te geven? 

(Zekat) 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Maleachi 3:8-10*.....Zal een mens God beroven? 

Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij 

U? In de tienden en het hefoffer. 

Mattheüs 6:3*.....Maar als gij aalmoes doet, zo laat 

uw linker hand niet weten, wat uw rechter doet; 

Mattheüs 19:21-23.....21 Jezus zeide tot hem: Zo gij 

wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en 

geef het den armen, en gij zult een schat hebben in 

de hemel; en kom herwaarts, volg Mij. 

Lukas 11:41..... Doch geeft tot aalmoes, hetgeen 
daarin is; en ziet, alles is u rein. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:177*.....het gebed verricht en aalmoezen 

geeft; die aangegane verbintenissen nakomt;  

Tevbe 9:103-104*.....103 Neem aalmoezen van hunne 

bezittingen aan, opdat gij hen moogt zuiveren en van 

hunne zonden reinigen; 104 Weten zij niet, dat God 

boete van zijne dienaren en aalmoezen aanneemt, 

Mu’minun 23:1 & 4.....1 Gelukkig zijn de ware 

geloovigen. 4 En die aalmoezen geven; 

140. 
Wil God luisteren naar rituele gebeden die 

herhaaldelijk opgezegd worden vijf keer per dag 

op dezelde tijd elke dag? (Namaz) 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Mattheüs 6:7*.....En als gij bidt, zo gebruikt 

geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de 

heidenen; want zij menen, dat zij door hun 

veelheid van woorden zullen verhoord worden. 

Johannes 4:24*.....God is een Geest, en die Hem 

aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:45.... Roept geduld en gebed ter hulpe; 
Hud 11:114.....Bid dan geregeld des ochtends en 

des avonds, en in het voorgedeelte van den nacht;  

İsra 17:78*.....Doe uw gebed geregeld bij het 

ondergaan der zon , bij de eerste duisternis van 

den nacht en het gebed van den ochtendstond:  

 

 

 



141. 
Verwacht God dat gelovigen ten minste één maal in 

hun leven een pelgrimstocht maken naar een heilige 

plaats? (Hajj) 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Mattheüs 24:24-26.....Zo zij dan tot u zullen zeggen: 

Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij 

is in de binnenkameren; gelooft het niet. 

Johannes 4:19-24*.....21 Jezus zeide tot haar: Vrouw, 

geloof Mij, de ure komt, wanneer gijlieden, noch op 

dezen berg, noch te Jeruzalem, den Vader zult 

aanbidden. 24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, 

moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.  

------------------------------------------------- 

Bakara 2:196*.....Doet de bedevaart en bezoekt 

den tempel,  

Al-i İmran 3:97*.....Het is de plicht van alle menschen 

die het kunnen, een pelgrimstocht daarheen te doen.  

142. 
Wil God dat mensen vandaag de dag nog steeds 

dieren offeren eens per jaar? (Kurban)  
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Psalmen 51:16-17*.....16 Want Gij hebt geen lust tot 

offerande, anders zou ik ze geven; in brandofferen 

hebt Gij geen behagen. 17 De offeranden Gods zijn een 

gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult 

Gij, o God! niet verachten. 

Hebreeën 9:11-12 & 25-28*.....11 Maar Christus, 12 

Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door 

Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, 

een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. 26 

maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen 

geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door 

Zijnzelfs offerande. 28 Alzo ook Christus, eenmaal 

geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen,  

------------------------------------------------- 

Bakara 2:196*.....Indien gij veilig zijt voor vijanden, 

en iemand nalaat het bedehuis tot de bedevaart te 

bezoeken, zal hij een klein offer brengen. 

Hajj 22:28 & 34*.....34 opdat zij den naam van God 

zouden mogen herdenken bij het slachten van het vee, 

dat hij voor hen heeft geschapen.  

  
 

 



143. 
Als een Moslim een vraag heeft over iets in de 

Bijbel, zou het goed voor hun zijn om een 

Christen of een Jood hierover te vragen? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

1 Petrus 3:15*.....Maar heiligt God, den Heere, in 

uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording 

aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de 

hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze. 

------------------------------------------------- 

Yunus 10:94*.....Indien gij in twijfel verkeert 

nopens eenig gedeelte van datgene, wat wij u 

hebben nedergezonden, vraag dan hun, die het boek 

der wet vóór u hebben gelezen. Thans is de 

waarheid van uwen Heer tot u gekomen; wees dus 

niet een van hen die twijfelen. 

Nahl 16:43*.....Wij hebben vóór u niemand anders als 

onze gezanten gezonden, dan mannen , met welke wij 

door openbaring spraken. Vraag dus aan hen, die met 

de bewaring der schriften zijn belast, indien gij 

niet weet dat dit de waarheid is. 

144. 
Als een persoon reserveringen heeft over iets in één 

van de Heilige Boeken, zou de gelovige moeten 

vermijden om eerlijke vragen te stellen omdat hij 

het antwoord misschien niet leuk vindt?  
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Handelingen 17:11*....En dezen waren edeler, dan die 

te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen 

met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de 

Schriften, of deze dingen alzo waren. 

1 Johannes 4:1*....Geliefden, gelooft niet een iegelijken 

geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; 

want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:108*.....Wilt gij van uwen profeet 

vorderen wat men eens van Mozes vorderde? 

Maide 5:101*.....O ware geloovigen! onderzoekt 

niet zulke dingen, die, als zij u werden 

verklaard, u smart zouden veroorzaken; 

Enbiya 21:7.....Vraag het hun die met de schrift 

bekend zijn, indien gij dit niet weet. 

 

 

 



 

145. 
Naast Goddelijke Openbaring, zijn de traditionele 

gezegden en interpretaties van mensen 

geloofswaardig en nodig om de Heilige Boeken te 

begrijpen? (Hadith)  
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Jeremia 17:5*.....Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de 

man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm 

stelt, en wiens hart van den HEERE afwijkt! 

Romeinen 3:4*.....Dat zij verre. Doch God zij 

waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk 

als geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd 

wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij 

oordeelt. 

------------------------------------------------- 

Nejm 52:33*.....Zeggen zij: Hij heeft den Koran 

verzonnen? Waarlijk, zij gelooven niet. 

Opmerking: In Islam de meest vertrouwde en 

veelgebruikte verzamelaars van de Hadith zijn onder 

andere Ibn Ishaq (d. 768); Ebu Davud (d. 775); Ibn 

Hisham (d. 833);  Muhammad al-Bukhari (d. 870); Sahih 

Muslim (d.875); İbn Maje (d. 886); al-Tirmidhi (d. 892); 

Ebu Jafer Taberi (d. 923); Geen van deze mannen leefde 

tijdens Mohammed’s tijd of kort na Mohammed’s tijd. 

146. 
Verwacht God gelovigen vandaag de dag om gepassioneerd 

te aanbidden en hun geloof te propageren? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Mattheüs 28:19.....Gaat dan henen, onderwijst al 

de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, 

en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende 

hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 

2 Corinthiërs 5:20*.....Zo zijn wij dan gezanten van 

Christus wege, alsof God door ons bade;  

1 Petrus 3:15*.....en zijt altijd bereid tot 

verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap 

afeist van de hoop, die in u is, met 

zachtmoedigheid en vreze. 

------------------------------------------------- 

Nahl 16:125*.....Noodig, door wijsheid en zachte 

vermaning, de menschen uit, den weg van uwen Heer 

te bewandelen.  

 

 
 



  

147. 
Wil God dat gelovigen opbreken in verschillende 

sekten, denomitaties en versplinterde groepen? 
Bijbel  Nee / Nee  Koran 

1 Corinthiërs 1:10-13*.....Maar ik bid u, broeders, 

door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat 

gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen 

scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in 

een zelfden zin, en in een zelfde gevoelen. 

1 Corinthiërs 3:3-4*.....3 Want gij zijt nog 

vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, 

en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en 

wandelt gij niet naar den mens? 4 Want als de een 

zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van 

Apollos; zijt gij niet vleselijk? 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:103*.....Kleeft allen God sterk aan en 

verlaat hem niet, en gedenkt de weldaden, die hij u 

heeft bewezen. 

En’am 6:159*.....Nader hen niet, die eene scheiding 

in hunnen godsdienst maken en zich in secten 

verdeelen; hunne zaak behoort alleen aan God;  

148. 
Zijn er versen in de Heilige Boeken die mensen 

aanmoedigen om vreugdevol en blij te zijn hier in 

dit leven op aarde? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Psalmen 5:11*....Maar laat verblijd zijn allen, 

die op U betrouwen, tot in eeuwigheid; en laat in 

U van vreugde opspringen, die Uw Naam liefhebben. 

Filippenzen 4:4.....Verblijdt u in den Heere te 

allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. 

------------------------------------------------- 

Zuhruf 43:70*.....Treedt gij het paradijs binnen, 

gij en uwe vrouwen, met groote vreugde. 

İnsan 76:11*.....Daarom zal God hen van de ramp van 

dien dag bevrijden, en hij zal hunne voorhoofden doen 

schitteren, en hun vreugde geven. 

Opmerking: De enige versen in de Koran die 

spreken over vreugde refereren naar het volgende 

leven in het hiernamaals. 

 
 

 

 



149.* 
Zijn er voorbeelden in de Heilige Boeken waar God 

fysieke genezing brengt aan mensen? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Exodus 15:26.....want Ik ben de HEERE, uw 

Heelmeester! 

Psalmen 103:2-3.....2 Loof den HEERE, mijn ziel, en 
vergeet geen van Zijn weldaden; 3 Die al uw 

ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden 

geneest; 

Mattheüs 4:23*.....En Jezus omging geheel Galilea, 

lerende in hun synagogen en predikende het Evangelie 

des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle 

kwale onder het volk. 

1 Corinthiërs 12:28 & 30.....28 En God heeft er 
sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste 

apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, 

daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen... 

30 Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? 

------------------------------------------------- 

Opmerking: Er zijn 26 genezingen door Jezus 

alleen beschreven in het Nieuwe Testament, maar 

geen voorbeelden waar God fysieke genezing brengt 

aan mensen in de Koran tijdens Mohammed’s leven. 

150.* 
Zijn er versen waarin God gelovigen aanmoedigd om 

muziek, dans en zang te gebruiken in aanbidding?  
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Psalmen 100:1-2.....1 Een lofzang. Gij ganse aarde! 

juicht den HEERE. 2 Dient den HEERE met blijdschap, 

komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang.  

Efeziërs 5:18-19*.....18 maar wordt vervuld met 

den Geest; 19 Sprekende onder elkander met 

psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, 

zingende en psalmende den Heere in uw hart; 

Colossenzen 3:16.....met psalmen en lofzangen, en 

geestelijke liederen, zingende den Heere met 

aangenaamheid in uw hart. 

------------------------------------------------- 

Opmerking: er zijn meer dan 450 Bijbelversen die 

het gebruik van muziek, dans en zang aanmoeidgen, 

maar er is niets zoals dit in de Koran te vinden. 

 

 

 



151.* 
Volgens het geopembaarde doel van God, is het 

juist voor een man om meer dan één vrouw 

tergelijkertijd te hebben?  
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Deuteronomium 17:17*.....Ook zal hij voor zich de 

vrouwen niet vermenigvuldigen, opdat zijn hart niet 

afwijke;  

1 Corinthiërs 7:2*.....Maar om der hoererijen wil 

zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en 

een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:3-5 & 24*....3 En indien gij vreest, niet 

rechtvaardig te kunnen zijn omtrent de weezen (der 

vrouwelijke kunne), neem dan, naar uw behagen, twee of 

drie, of vier vrouwen, maar niet meer.  

Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*.....21 Gij hebt in Gods 

gezant een uitmuntend voorbeeld voor hem, 38 Er wordt 

geene misdaad op den profeet geladen, door te doen 

hetgeen God hem heeft veroorloofd overeenkomstig het 

Godsbevel, 50 O profeet! wij hebben u uwe vrouwen 

toegestaan, aan welke gij haren bruidschat hebt 

gegeven, en ook de slaven welke door uwe rechterhand 

worden bezeten... Dit is een bijzonder voorrecht, dat 

u boven de overige ware geloovigen is verleend. 

152. 
Is het mogelijk voor een man om zijn vrouwen gelijk 

te behandelen als hij meer dan één vrouw heeft? 
Bijbel  Nee / Nee  Koran 

Deuteronomium 21:15.....Wanneer een man twee 

vrouwen heeft, een beminde, en een gehate;  

Nehemia 13:26-27*.....26 Heeft niet Salomo, de 
koning van Israel, daarin gezondigd?... 27 Ook 

hem deden de vreemde vrouwen zondigen. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:3*.....Indien gij echter toch vreest, niet 

rechtvaardig te kunnen zijn, neem dan eene, of 

eene der slavinnen die gij u verworven hebt. Dan 

zal het u gemakkelijker zijn, niet van den 

rechten weg af te dwalen. 

Nisa 4:129*....Gij kunt nimmer gelijkelijk 

omtrent uwe vrouwen handelen; tracht het echter;  

  

 
 



153. 
Is een tijdelijk tussentijds huwelijk toegestaan? 

(Mut’ah / de Wet van het Verlangen)  
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Maleachi 2:16*.....Want de HEERE, de God Israels, 

zegt, dat Hij het verlaten haat, alhoewel hij den 

wrevel bedekt met Zijn kleed, zegt de HEERE der 

heirscharen; daarom wacht u met uw geest, dat gij 

niet trouwelooslijk handelt. 

1 Corinthiërs 7:10-13*.....10 Doch den getrouwden 

gebiede niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van 

den man niet scheide. 12 en dat de man de vrouw 

niet verlate. 13 wonen, dat zij hem niet verlate. 

------------------------------------------------- 
Nisa 4:24.....En voor het genoegen dat gij met 

haar smaakt, zult gij haar eene belooning geven, 

overeenkomstig hetgeen is voorgeschreven. Het zal 

geene misdaad van u zijn, indien gij daarenboven 

eene andere overeenkomst met elkander aangaat, na 

het volvoeren van hetgeen is voorgeschreven; 

154. 
Worden vrouwen in de Heilige Boeken gezien als 

seks objecten, een bezitting of eigendom van hun 

mannen? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

1 Petrus 3:7*.....Gij mannen, insgelijks, woont 

bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, 

als het zwakste, eer gevende, als die ook 

medeerfgenamen der genade des levens met haar 

zijt; opdat uw gebeden niet verhinderd worden. 

Efeziërs 5:25*.....Gij mannen, hebt uw eigen 

vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente 

liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft 

overgegeven; 

----------------------------------------------------- 

Baqara 2:223*.....Uwe vrouwen zijn uw veld. Gaat 

in uw veld zoo als gij wilt, maar doet eerst iets 

wat goed is voor uwe zielen.  

Al-i Imran 3:14*.....Den menschen werd prikkel en 

begeerte tot vrouwen, kinderen, goud en zilver, 

edele paarden, kudden en akkers ingeplant; dit 

zijn allen slechts de genietingen van dit leven, 

 

 
 



155.* 
Is het toegestaan voor een man om slaven vrouwen te 

kopen of gevangen te nemen en seks met hun te hebben? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

1 Corinthiërs 7:23..... Gij zijt duur gekocht, 
wordt geen dienstknechten der mensen. 

1 Thessalonicenzen 4:3-7*.....3. Want dit is de wil van God, 

uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij; 4. Dat 

een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking 

en eer; 5 Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk 

als de heidenen, die God niet kennen.  

----------------------------------------------------- 

Nisa 4:24.....Het is verboden, getrouwde vrouwen 

te huwen, behalve diegene, welke als slavinnen in 

uwe handen zijn gevallen.  

Mü’minun 23:5-6*.....6 En die hunne genietingen 

bepalen tot hunne vrouwen, of de slaven welke 

door hunne rechterhand worden bezeten; want dan 

zullen zij zonder blaam zijn. 

Ma’arij 70:22 & 29-30*.....30 En die geen gemeenschap 

hebben met andere vrouwen dan met de hunne, of de 

slavinnen, die door hunne rechterhanden worden 

bezeten; want zij zijn zonder blaam. 

156.* 
Zijn vrouwen verplicht om een hoofdbedekking te 

dragen buiten het huis? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

1 Corinthiërs 11:15*.....Maar zo een vrouw lang 

haar draagt, dat het haar een eer is; omdat het 

lange haar voor een deksel haar is gegeven? 

Galaten 5:1.....Staat dan in de vrijheid, met welke 

ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom 

met het juk der dienstbaarheid bevangen. 

------------------------------------------------- 

Nur 24:30-31*.....31 En zeg tot de geloovige vrouwen, 

dat zij hare oogen nederslaan, en hare zedigheid 

bewaren, en hare versierselen niet ontdekken, behalve 

wat daarvan noodzakelijk zichtbaar wordt... 

Ahzab 33:59*.....O profeet! spreek tot uwe 

vrouwen, en uwe dochters, en de vrouwen der ware 

geloovigen, dat zij hare opperkleederen omslaan 

indien zij naar buiten wandelen; 

  

 
 



157. 
Zijn vrouwenrechten gelijk aan die van mannen? 

Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Deuteronomium 16:19..... Gij zult het gericht niet buigen; 
2 Kronieken 19:7.....onzen God, is geen onrecht, noch 

aanneming van personen, noch ontvanging van geschenken. 

Romeinen 2:11.....Want er is geen aanneming des persoons 

bij God. 

Galaten 2:6.....God neemt den persoon des mensen 

niet aan; 

Galaten 3:28.....Daarin is noch Jood noch Griek; daarin 

is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en 

vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. 

Jakobus 2:9.....Maar indien gij den persoon aanneemt, 

zo doet gij zonde, en wordt van de wet bestraft als 

overtreders. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:228 & 282*.....228 maar de man heeft de 

macht over de vrouw, 282 Kent gij geene twee 

mannen, neemt dan een man en twee vrouwen, van 

die welke u geschikt voorkomen, tot getuigen; 

indien zich eene dezer (vrouwen) vergist, kan de 

andere haar helpen. 

Nisa 4:3, 11 & 176*.....3  neem dan, naar uw 

behagen, twee of drie, of vier vrouwen, maar niet 

meer. 11 God heeft u dit, betreffende uwe 

kinderen, geboden. Een knaap zal zooveel hebben 

als het deel van twee vrouwen; 

158.* 
Is toegestaan voor een man om zijn vrouw te slaan? 

Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Colossenzen 3:19..... Gij mannen, hebt uw vrouwen 
lief, en wordt niet verbitterd tegen haar. 

1 Petrus 3:7*.....Gij mannen, insgelijks, woont 

bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, 

als het zwakste, eer gevende, als die ook 

medeerfgenamen der genade des levens met haar 

zijt; opdat uw gebeden niet verhinderd worden. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:34*.....Gij zult haar bestraffen, wier 

ongehoorzaamheid gij hebt te vreezen. Sluit haar 

in afzonderlijke vertrekken op en tuchtigt haar. 

 

 

 



159.* 
Is het toegestaan voor een Christen of een Moslim 

om iemand te trouwen van een ander geloof? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Deuteronomium 7:3-4.....Gij zult u ook met hen 

niet vermaagschappen; gij zult uw dochters niet 

geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen 

voor uw zonen. 

1 Corinthiërs 7:28 & 39*.....28 Maar indien gij ook 

trouwt, gij zondigt niet; en indien een maagd trouwt, 

zij zondigt niet. 38 zo is zij vrij, om te trouwen, 

dien zij wil, alleenlijk in den Heere. 

2 Corinthiërs 6:14 & 17*.....14 Trekt niet een 

ander juk aan met de ongelovigen; want wat 

mededeel heeft de gerechtigheid met de 

ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het 

licht met de duisternis? 17 Daarom gaat uit het 

midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, 

------------------------------------------------- 

Maide 5:5*.....En gij moogt vrije vrouwen huwen, 

die geloovig zijn, en ook vrije vrouwen van hen, 

die de schriften vóór u hebben ontvangen, 

160. 
Als een persooon een echtscheiding krijgt van 

zijn echtgenoot voor een andere reden dan 

overspel, zijn zij toegestaan om te hertrouwen? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Mattheüs 5:32.....Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn 

vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van 

hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo 

wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. 

Mattheüs 19:9*.....Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn 

vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere 

trouwt, die doet overspel, en die de verlatene 

trouwt, doet ook overspel. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:231*....Maar indien gij u van uwe 

vrouwen scheidt... met edelmoedigheid ontslaan.  

Tahrim 66:5*.....Indien hij van u scheidt, kan zijn 

Heer hem gemakkelijk in uwe plaats andere vrouwen, 

beter dan gij geven... de vasten in acht nemende, en 

zoowel die gehuwd zijn geweest, als maagden. 

 

 

 



161. 
Is het doel van een Christen om als Christus te 

handelen, en het doel van een Moslim om als 

Mohammed te handelen? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Mattheüs 10:24-25.....25 Het zij den discipel 

genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester, 

Lukas 6:40..... De discipel is niet boven zijn 
meester; maar een iegelijk volmaakt discipel zal 

zijn gelijk zijn meester.  

Johannes 14:15 & 23-24*.....15 Indien gij Mij 

liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. 23 Jezus 

antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij 

liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; 24 Die Mij 

niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet;  

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:31*......Zeg: Indien gij God mint, volgt 

mij. God zal u beminnen en uwe zonden vergeven,  

Nisa 4:80*.....Hij, die den gezant gehoorzaamt, 

gehoorzaamt God.  

Ahzab 33:21*.....Gij hebt in Gods gezant een 

uitmuntend voorbeeld voor hem,  

Zukhruf 43:63.....Jezus... Vreest dus God en 

gehoorzaamt mij. 

Vijanden en Oorlogvoering  
162. 

Is er een prominent thema in de Heilige boeken dat 

één particulier geloof als doel moet hebben om met 

dwang en macht andere religies te domineren? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Lukas 17:20-21.....20 Het Koninkrijk Gods komt 

niet met uiterlijk gelaat. 21 ziet, het 

Koninkrijk Gods is binnen ulieden. 

------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33*.....Hij is het, die zijn apostel met 

de leiding en den waren godsdienst heeft 

gezonden, opdat hij zijnen voorrang boven iederen 

anderen godsdienst zou aantoonen, 

Saf 61:8-9*..... Hij is het, die zijn profeet heeft 
gezonden met de leiding en den godsdienst der waarheid, ten 

einde die boven elken anderen godsdienst te verheffen, 

 

 
 



163.* 
In religieuze zaken, zou het gebruik van macht en 

dwang ooit moeten worden gebruikt? 
Bijbel  Nee / Nee  Koran 

2 Timotheüs 2:24-25*.....24 En een dienstknecht des 

Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn 

jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden 

kan verdragen; 25 Met zachtmoedigheid onderwijzende 

degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd 

bekering gave tot erkentenis der waarheid; 

Philemon 14*.....Maar ik heb zonder uw goedvinden 

niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou 

zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:256*.....Laat geen dwang in den 

godsdienst zijn.  

Al-i İmran 3:20.....Zoo zij hem aannemen, zijn zij op 

den rechten weg; zoo zij echter weigeren, moet gij 

hun slechts prediken;  

Gasiye 88:22.....Eene onbepaalde macht is u niet 

over hen opgedragen. 

164.* 
Bemoedigd God gelovigen vandaag de dag om te vechten 

en oorlog te voeren tegen mensen van andere geloven 

todat hun religie overwint? (Heilige Oorlog / Jihad) 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Romeinen 12:17-19*.....18 Indien het mogelijk is, 

zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. 

Hebreeën 12:14.....Jaagt den vrede na met allen, en de 

heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal; 

-------------------------------------------------  

Bakara 2:190-193 & 216*.....190 Strijdt voor Gods... 

191 Doodt hen overal waar gij hen vindt, verdrijft hen 

van waar zij u verdrijven; want de verzoeking tot 

afgoderij is sterker dan de doodslag. 193 Bestrijdt 

hen daarom, tot de verzoeking ophoudt en Gods 

richting gezegevierd heeft.  

Tevbe 9:29*.....Strijdt tegen degenen, die noch aan 

God... en den waren godsdienst niet belijden van hen, 

aan wie de schriften werden geopenbaard, tot zij door 

het recht van onderwerping schatting hebben betaald, 

en zij vernederd zijn. 

 

 

 



165. 
Al seen persoon een afvallige wordt van zijn 

eigen moeder religie of kiest om zijn religie te 

veranderen, moeten zij dan gedood worden? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Hebreeën 3:12–13*.....12 Ziet toe, broeders, dat niet 

te eniger tijd in iemand van u zij een boos, 

ongelovig hart, om af te wijken van den levenden God; 

13 Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als 

het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u 

verhard worde door de verleiding der zonde. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:89*.....Indien zij het geloof den rug 

toewenden, grijpt en doodt hen, waar gij hen mocht 

vinden, en kiest geen vriend of beschermer onder hen. 

Opmerking: Het volgende citaat van Mohammed over 

afvalligen uit de Hadith: Allah’s Apostel, “Een 

ieder die zijn Islamitische religie veranderd 

heeft, dan dood hem.” (Sahih Bukhari: Vol. 9, 

Boek 84, Nr. 57-58, Cf. Vol. 4, Boek 56, Nr. 808) 

166. 
Is vechten tegen familie, vrienden of zelfs 

broeders soms voorgeschreven? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

1 Corinthiërs 7:13-24.....13 En een vrouw, die 

een ongelovige man heeft, en hij tevreden is bij 

haar te wonen, dat zij hem niet verlate. 14 Want 

de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en 

de ongelovige vrouw is geheiligd door den man; 16 

Want wat weet gij, vrouw, of gij den man zult 

zalig maken? Of wat weet gij, man, of gij de 

vrouw zult zalig maken? 

------------------------------------------------- 

Mujadila 58:22*.....Gij zult onder degenen die in 

God en in den jongsten dag gelooven, geene 

menschen vinden, welke de ongeloovigen beminnen 

die God en zijn gezant weêrstand bieden, al waren 

zij hunne vaders, of hunne zonen, of hunne 

broeders of hunne naaste betrekkingen. 

Taghabun 64:14*.....O ware geloovigen! gij hebt 

vijanden in uwe vrouwen en kinderen, neemt u dus 

voor hen in acht.  

  

 

 



167. 
Wil God dat gelovigen vandaag de dag anderen van 

een ander geloof doden, zelfs als het tegen hun 

eigen geweten ingaat? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Handelingen 24:16*.....En hierin oefen ik 

mijzelven, om altijd een onergerlijk geweten te 

hebben bij God en de mensen. 

1 Timotheüs 1:5*.....Maar het einde des gebods is 

liefde uit een rein hart, en uit een goed 

geweten, en uit een ongeveinsd geloof. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:216*.....De oorlog is u voorgeschreven 

en gij haat dien. Mogelijk dat gij haat wat u 

goed is en dat gij mint wat u nadeel doet. God 

weet het, maar gij weet het niet. 

Enfal 8:17*.....En gij dooddet hen niet, welke te 

Bedr werden verslagen; maar God doodde hen. Gij 

slingerdet niets, o Mahomet! ofschoon gij scheent 

het te slingeren, maar God doet het om de 

geloovigen door eene schoone proef te beproeven; 

168. 
Is strijven en vechten tegen mensen van een ander 

geloof gezien als iets dat eigenlijk goed is? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Galaten 5:19-21.....19 De werken des vleses nu zijn 

openbaar... 20 vijandschappen, twisten... 

tweedracht, ketterijen, 21 dat die zulke dingen 

doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven. 

Jakobus 4:1-2 & 8*.....1 Van waar komen krijgen 

en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, 

namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd 

voeren? 8 Reinigt de handen, gij zondaars, 

------------------------------------------------- 
Tebve 9:41*.....Trekt ten strijd, lichten en zwaren, 

en wijdt uwe bezittingen en uwe personen aan den 

vooruitgang van Gods geloof. Dit zal beter voor u 

zijn, dat gij het weet. 

Saf 61:11*....verdedigt Gods waren godsdienst met 

uw vermogen en met uw eigene personen. Dit zou 

beter voor u zijn, indien gij het wist. 

 

 
 



169. 
Zou God Mohammed hebben bemoedigd meerdere agressieve 

oorlogen te starten om Islam te versprijden? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Johannes 18:36*.....Jezus antwoordde: Mijn 

Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn 

Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn 

dienaren gestreden hebben, 

2 Corinthiërs 10:3-5*.....3 Want wandelende in het 

vlees, voeren wij den krijg niet naar het vlees. 4 

Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, 

maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten; 

------------------------------------------------- 

1. De Strijd van Badr:  (Maart 624) 

   Al-i İmran 3:13 & 123; Anfâl 8:5-19 & 41-44  

2. De Strijd van Uhud:  (Maart 625) 

   Al-i İmran 3:121-122, 3:140 & 165-172  

3. De Strijd van Hendek: (Mei 627) The Trench 

   Ahzab 33:9-12 & 25-27 

4. De Strijd van Hudeybiye: (Maart 628) 

   Fetih 48:1-3 & 22-27  

5. De Strijd van Muta: (629) Baqara 2:191-193 

6. De Strijd van Hunayn: (Augustus 630) 

   Tevbe 9:25-27  

7. De Strijd van Tebük: (630) Tevbe 9:38-40,   

   42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117  

8. De Strijd van Mekka: (630)  Tevbe 9:12, Kasas 

   28:85, Saf 61:13, Nasr, 110:1-3.  

170. 
In de Heilige Boeken, wordt vechten tegen Mensen 

van de Schriften bemoedigd? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Romeinen 12:18.....Indien het mogelijk is, zoveel 

in u is, houdt vrede met alle mensen. 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:29*.....Strijdt tegen degenen, die noch aan 

God: noch aan den jongsten dag gelooven, en niet 

verbieden wat God in zijn apostel hebben verboden, 

en den waren godsdienst niet belijden van hen, aan 

wie de schriften werden geopenbaard, tot zij door 

het recht van onderwerping schatting hebben betaald, 

en zij vernederd zijn. 

 
 
 



171. 
Is agressieve en offensieve oorlogsvoering en 

vechten tegen ongelovigen bemoedigd in de Heilige 

Boeken voor gelovigen vandaag? (Jihad) 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Efeziërs 6:12*.....Want wij hebben den strijd 

niet tegen vlees en bloed, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de 

geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer 

eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 

1 Timotheüs 2:1-2*.....2 gerust en stil leven 

leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:76-77*.....76 Zij die gelooven strijden 

voor Gods zaak... 77 Maar als de strijd hun wordt 

bevolen vreest een deel hunner de menschen, 

zooals zij God moesten vreezen, of met nog 

grooter vrees, en zeggen: O Heer! waarom hebt gij 

ons bevolen ten strijd te gaan, en waarom hebt 

gij ons niet veroorloofd, ons naderend einde af 

te wachten? Antwoordt hun: Het genot van dit 

leven is klein, maar het toekomstige leven is het 

ware goed voor hen, die God vreezen; 

Opmerking: “Jihad” of vechten is het grootste onderwerp 

in de Koran: 139 van de 6.236 versen = 1 op de 45 versen 

in de Koran is een oorlog vers! Agressieve 

oorlogsvoering wordt geleerd in Tevbe 9:29 & 123. 

172. 
Zou God gelovigen vandaag bemoedigen om mensen van 

een ander geloof te roven en te plunderen? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Exodus 20:15 & 17*.....15 Gij zult niet stelen. 17 

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult 

niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn 

dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, 

noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is. 

Efeziërs 4:28*.....Die gestolen heeft, stele niet 

meer, maar arbeide liever,  

------------------------------------------------- 

Enfal 8:1 & 41*.....41 En weet, dat, indien gij 

eenigen buit bekomt, een vijfde deel daarvan aan 

God en den gezant behoort 

 

 

 



173. 
Wil God dat gelovigen vandaag terrorisme en 

hardheid gebruiken tegen hun vijanden? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

2 Timotheüs 2:23-25*.....24 En een dienstknecht 

des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk 

zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de 

kwaden kan verdragen; 25 Met zachtmoedigheid 

onderwijzende degenen, die tegenstaan; 

------------------------------------------------- 
A’raf 7:4*.....Hoe vele steden hebben wij verwoest, 

die des nachts door onze wraak werden overvallen, of 

terwijl zij in het middaguur uitrustten. 

Enfal 8:11.....Ik zal schrik in de harten der 

ongeloovigen werpen. Slaat dus hunne hoofden af, en 

slaat al de toppen hunner vingers af. 

Enfal 8:67.....Het was nimmer een profeet gegeven, 

gevangenen te maken zonder groote slachtingen op 

aarde te doen plaats hebben. 

174.* 
Wil God dat gelovigen vandaag de dag de wet van 

terugbetaling uitoefenen? (een oog voor een oog, 

en een tant voor een tant / Kisas) 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Mattheüs 5:39*.....Maar Ik zeg u, dat gij den boze 

niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang 

slaat, keert hem ook de andere toe; 

Romeinen 12:19-20*.....19 Wreekt uzelven niet, 

beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is 

geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het 

vergelden, zegt de Heere. 20 Indien dan uw vijand 

hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft 

hem te drinken; 21 Wordt van het kwade niet 

overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:194*.....Wie u vijandig aangrijpt, grijpt 

gij op gelijke wijze aan. 

Shura 42:40-41*.....40 En de wedervergelding van 

het kwaad daaraan geëvenredigd doet zijn; 41 En 

hij die zich zelven zal wreken, nadat hem nadeel 

zal zijn toegebracht; Opzichtens dezen is het 

niet geoorloofd, hen daarvoor te straffen; 

 

 

 



175.* 
Zou een Heilige God gelovigen bemoedigen om wraak 

in hun eigen handen te nemen? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Deuteronomium 32:35-36*.....35 Mijn is de wraak 

en de vergelding, 36 Want de HEERE zal aan Zijn 

volk recht doen, 

Romeinen 2:1.....Daarom zijt gij niet te 

verontschuldigen, o mens, wie gij zijt... 

Romeinen 12:14-18.....14 Zegent hen, die u 

vervolgen; zegent en vervloekt niet. 17 Vergeldt 

niemand kwaad voor kwaad.   

------------------------------------------------- 

Bakara 2:179*.....In deze wedervergeldingswet 

ligt uw leven, indien gij verstandig en 

godsvruchtig zijt. 

Maide 5:45*.....Wij hebben hun daarin bevolen, leven 

voor leven, en oog voor oog, en neus voor neus, en 

oor voor oor, en mond voor mond, en dat kwetsuren 

ook door wedervergelding zouden gestraft worden.  

176. 
Zou een Heilige God gelovigen bemoedigen om hun 

vijanden te vervloeken? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Lukas 6:27-28*.....27 Maar Ik zeg ulieden, die dit 
hoort: Hebt uw vijanden lief; doet wel dengenen, 

die u haten. 28 Zegent degenen, die u vervloeken, 

en bidt voor degenen, die u geweld doen. 

Jakobus 3:10*.....Uit denzelfden mond komt voort 

zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, 

alzo niet geschieden. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:159*..... Zij die de duidelijke leer en 
leiding verbergen, welke wij geopenbaard en in de 

schrift geleerd hebben, worden van God vervloekt 

en, allen die vloeken, zullen hen vervloeken. 

Al-i İmran 3:61*.....Indien iemand, nadat gij de 

ware kennis hebt gekregen, daarover met u twisten 

wil, zeg dan: Kom, laat ons onze en uwe zonen te 

zamen roepen, onze en uwe vrouwen, onze en uwe 

slaven, en tot God bidden, en Gods vloek over de 

leugenaars inroepen. 

 
 

 



177.* 
Zijn de Joden volgens God onder een vloek of 

verdoemd als een natie? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Jeremia 31:37*.....Zo zegt de HEERE: Indien de 

hemelen daarboven gemeten, en de fondamenten der 

aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal Ik 

ook het ganse zaad Israels verwerpen, om alles, 

wat zij gedaan hebben, spreekt de HEERE. 

Romeinen 11:1-2*.....1 Ik zeg dan: Heeft God Zijn 

volk verstoten? Dat zij verre; 2 God heeft Zijn volk 

niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. 

Romeinen 12:14..... Zegent hen, die u vervolgen; 
zegent en vervloekt niet. 

-------------------------------------------------  

Bakara 2:88-89*.....88 Zij zeiden: "Onze harten 

zijn onbesneden,". Maar God heeft hen om hun 

ongeloof vervloekt, 89 Toen zij nu de schrift van 

God ontvingen. Gods vloek ruste op deze ongeloovigen. 

Maide 5:12-13*.....12 God nam vroeger het verbond 

der kinderen Israëls aan... 13 Maar omdat zij hun 

verbond hebben geschonden, hebben wij hen 

gevloekt en hunne harten versteend; 

178. 
Worden degenen die vechten gezien als beter dan 

degenen die niet vechten? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

1 Samuël 30:22-24*.....24 Want gelijk het deel 

dergenen is, die in den strijd mede afgetogen 

zijn, alzo zal ook het deel dergenen zijn, die 

bij het gereedschap gebleven zijn; zij zullen 

gelijkelijk delen. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:95*.....God heeft inderdaad ieder het paradijs 

beloofd, maar God heeft hun de voorkeur gegeven die 

strijden, boven hen die te huis blijven. 

Tevbe 9:20*.....Zij die geloofd hebben en hun 

land verlieten, en hunne bezittingen en hun 

persoon aan de verdediging van Gods waren 

eeredienst wijdden, zullen door God op de hoogste 

trap van eer worden gesteld, en deze zijn het, 

die gelukkig zullen wezen. 

  

 

 



179. 
Bemoedigen de Heilige Boeken oorlogsvoering door 

te zeggen dat bestraffing in Hel is beloofd aan 

niet-strijders en door een garantie te geven van 

binnengaan in de Hemel als een beloning voor 

degenen die vechten en sterven voor het belang 

van God of Allah? (Jihad) 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Jakobus 1:20.....Want de toorn des mans werkt 

Gods gerechtigheid niet. 

Jakobus 4:1 & 8*.....1 Van waar komen krijgen en 

vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, 

namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd 

voeren? 8 Reinigt de handen, gij zondaars,  

------------------------------------------------- 

Nisa 4:77.....O Heer! waarom hebt gij ons bevolen ten 

strijd te gaan, en waarom hebt gij ons niet veroorloofd, 

ons naderend einde af te wachten? Antwoordt hun: Het 

genot van dit leven is klein, maar het toekomstige leven 

is het ware goed voor hen, die God vreezen; 

Fath 48:16*.....Gij zult tegen een machtig en 

oorlogszuchtig volk worden opgeroepen; en gij zult tegen 

hen kampen, tot zij den Islam zullen belijden. Indien gij 

gehoorzaamt, zal God u eene glansrijke belooning geven; 

maar indien gij u afwendt, zooals gij u vroeger hebt 

afgewend, zal hij u met eene gestrenge kastijding straffen. 

Historische Gebeurtenissen 
180.* 

Na de wereld geschapen te hebben, ruste God op de 

zevende dag om een belangrijk voorbeeld te geven 

aan de mensheid om te volgen? (Shabbat) 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Exodus 20:8-10.....8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij 

dien heiligt. 10 Maar de zevende dag is de sabbat des 

HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen 

Hebreeën 4:4 & 9-10*.....4 En God heeft op den 

zevenden dag van al Zijn werken gerust. 

------------------------------------------------- 

Kaf 50:38*.....Wij schiepen de hemelen en de 

aarde en alles wat er tusschen is, in zes dagen, 

en geene vermoeienis bereikte ons. 

 
 



181. 
Schiep God mensen naar Zijn eigen evenbeeld en 

gelijkenis? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Genesis 1:27-28*.....En God zeide: Laat Ons mensen 

maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; 

1 Corinthiërs 11:7.....Want de man moet het hoofd 

niet dekken, overmits hij het beeld en de 

heerlijkheid Gods is; 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:28*.....daar de mensch zwak geschapen is. 

İbrahim 14:34....Waarlijk, de mensch is 

onrechtvaardig en ondankbaar. 

Shura 42:11*.....[He is] Creator of the heavens 

and the earth. He has made for you from 

yourselves, mates, and among the cattle, mates; 

He multiplies you thereby. There is nothing like 

unto Him, and He is the Hearing, the Seeing. 

Asr 103:2.....Waarlijk, de mensch bewerkt zijn 

verderf. 

182. 
Toen God Adam en Eva uit de tuin van Eden 

verwijderde, verklaarde Hij dat er vijandschap 

zou zijn tussen de man en de vrouw?  
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Genesis 3:13-15*.....13 En de HEERE God zeide tot de 

vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw 

zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. 

15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen 

deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; 

----------------------------------------------------- 

A’raf 7:23-25*.....24 God zeide: Vertrekt! de een zal 

des anderen vijand zijn. Hij zeide: Daarop zult gij 

leven en sterven, en eens zult gij daarvan 

verdwijnen. 

Taha 20:123..... En God zeide: Gaat allen heen; gij 
zult elkanders vijanden zijn. Maar later zal eene 

leiding van mij tot u komen. 

Opmerking: In de Bijbel de vijandschap die God 

verklaarde was niet tussen Adam en Eva maar 

tussen Satan en de mensheid. 

 
 

 

 



183.* 
In het verhaal van de zondsvloed, nadat één van 

Noach’s zonen verdronk, ruste de ark van Noach op 

de berg van Judi?  
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Genesis 7:7.....Zo ging Noach, en zijn zonen, en zijn 

huisvrouw, en de vrouwen zijner zonen met hem in de 

ark, vanwege de wateren des vloeds. 

Genesis 8:4 & 18.....4 En de ark rustte in de zevende 

maand, op den zeventiende dag der maand, op de bergen 

van Ararat. 18 Toen ging Noach uit, en zijn zonen, en 

zijn huisvrouw, en de vrouwen zijner zonen met hem. 

Genesis 10:1.....Dit nu zijn de geboorten van Noachs 

zonen: Sem, Cham, en Jafeth; en hun werden zonen 

geboren na den vloed. 

1 Petrus 3:20*.....in de dagen van Noach, als de 

ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) 

zielen behouden werden door het water. 

------------------------------------------------- 

Hud 11:42-44*.....42 En de ark dreef met hen tusschen 

golven als bergen, en Noach riep zijn zoon die van hem 

gescheiden was, zeggende: Scheep u met ons in, mijn 

zoon, en blijf niet bij de ongeloovigen. 43 Hij 

antwoordde: Ik wil op een berg gaan, die mij voor het 

water zal behoeden... En eene golf ging tusschen hen 

door, en hij was een van hen die verdronken. 

184. 
Heeft God gezegd dat de belofte van zegen op 

Abraham’s nakomelingen specefiek zou komen door 

de lijn van Izak en niet Ismaël?  
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Genesis 17:18-21*.....21 Maar Mijn verbond zal Ik 

met Izak oprichten, die u Sara op dezen gezetten 

tijd in het andere jaar baren zal. 

------------------------------------------------- 
Nisa 4:163*..... Waarlijk wij hebben u 

geopenbaard, zooals wij Noach openbaarden en de 

profeten, die hem opvolgden; zooals wij aan 

Abraham openbaarden, en Ismaël... an aan Jezus... 

Meryem 19:54*.....Herdenk ook Ismaël in hetzelfde 

boek; want hij was getrouw aan zijne beloften, 

gezant en profeet. 

 

 

 



185. 
Reisde Abraham ooit naar Mecca om een offer te 

brengen aan de Ka’ba? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

 1. Ur van de Chaldees (Gen. 11:31; Hand. 7:2-4) 

 2. Haran  (Gen. 12:1-4; Hand. 7:4) 

 3. Damascus  (Gen. 15:2) 

 4. Shechem  (Gen. 12:6, 7) 

 5. Bethel  (Gen. 12:8) 

 6. Egypt  (Gen. 12:9-20) 

 7. Bethel  (Gen. 13:1-9) 

 8. Hebron   (Gen. 13:10-18) 

 9. Dan  (Gen. 14:1-14)  

10. Hobah  (Gen. 14:15, 16) 

11. Salem  (Gen. 14:17-21)  

12. Hebron  (Gen. 15:1-21; 17:1-27, Gen. 16)  

13. Gerar  (Gen. 20:1-18) 

14. Beersheba  (Gen. 21:1-34) 

15. Moriah  (Gen. 22:1-18) 

16. Hebron  (Gen. 23:1-20)  

------------------------------------------------- 

Hajj 22:26*.....Herinner u, dat wij de plek van 

het gebouw van den Caaba tot een verblijf aan 

Abraham gaven, 

Opmerking: De Bijbel indiceerd dat Abraham nooit 

naar Mecca ging. Hij stierf 175 jaar oud in Hebron. 

186. 
Was Abraham klaar om zijn enige rechtmatige zoon 

Izak als een offer te brengen tot God? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Genesis 22:2 & 9-12*.....2 En Hij zeide: Neem nu uw 

zoon, uw enige, dien gij liefhebt, Izak, en ga heen naar 

het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer, 

op een van de bergen, dien Ik u zeggen zal. 

------------------------------------------------- 

Saaffat 37:100-107*.....102 Zeide Abraham tot hem: O 
mijn zoon! waarlijk, ik zag in een droom, dat ik u als 

eene offerande zoude aanbieden. Overweeg dus wat gij 

meent, dat ik zal doen. Hij antwoordde: O mijn vader! 

doe wat u bevolen werd;  

Opmerking: In de Koran het is niet duidelijk 

welke zoon hij ging opofferen. 
 
 

 



187. 
Was Abraham’s zoon Ismaël gezien als een profeet? 

Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Genesis 16:7-15*....8 Hagar... en gij zult zijn naam 

Ismael noemen, 12 En 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. 

Galaten 4:22-31*.....22 Want er is geschreven, dat 

Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een 

uit de vrije. 31 Zo dan, broeders, wij zijn niet 

kinderen der dienstmaagd, maar der vrije.  

------------------------------------------------- 

Nisa 4:163.....Waarlijk wij hebben u geopenbaard, 

zooals wij Noach openbaarden en de profeten, die 

hem opvolgden; zooals wij aan Abraham 

openbaarden, en Ismaël... an aan Jezus... 

Meryem 19:54*..... Herdenk ook Ismaël in 
hetzelfde boek; want hij was getrouw aan zijne 

beloften, gezant en profeet. 

188. 
Was het Abraham die in het vuur gegooid werd 

omdat hij weigerde om idolen te aanbidden? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Daniël 3:1-30*.....19 Toen werd Nebukadnezar vol 

grimmigheid, en de gedaante zijns aangezichts 

veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abed-nego; hij 

antwoordde en zeide, dat men den oven zevenmaal meer 

heet zou maken dan men dien pleegt heet te maken. 

------------------------------------------------- 

Enbiya 21:51-71*.....66 Abraham antwoordde: Bidt gij 

dus naast God aan, wat u noch bevoordeelen noch 

deren kan? 68 Zij zeiden: Verbrandt hem en wreekt 

uwe goden; indien gij dit doet handelt gij wel. 69 

En toen Abraham op den brandstapel was geworpen, 

zeiden wij: O vuur! wees koud en beveilig Abraham. 

Opmerking:  In de Bijbel was het niet Abraham die 

in het vuur gegooid werd omdat hij weigerde om 

idolen te aanbidden; dit verhaal is een 

referentie naar Shadrach, Meshach and Abednego. 

Cf. Ankebut 29:16-24 & Saffat 37:83 & 97. 
 

 

 

 



189. 
Toen Mozes vroeg om God’s glorie te zien, stond 

God Mozes toe om de achterkant van God te zien in 

een menselijke vorm? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Exodus 33:18-23*.....18 Toen zeide hij: Toon mij nu 

Uw heerlijkheid! 22 En het zal geschieden, wanneer 

Mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal Ik u in 

een kloof der steenrots zetten; en Ik zal u met Mijn 

hand overdekken, totdat Ik zal voorbijgegaan zijn. 23 

En wanneer Ik Mijn hand zal weggenomen hebben, zo 

zult gij Mijn achterste delen zien; maar Mijn 

aangezicht zal niet gezien worden.  
------------------------------------------------- 

A'raf 7:143*.....En toen Mozes, op den voor hem 

bepaalden tijd kwam, en zijn Heer tot hem sprak, 

zeide hij: o Heer! laat mij uw glans zien opdat ik u 

aanschouwe. God zeide: Gij zult mij op geenerlei 

wijze aanschouwen; maar zie den berg aan, en indien 

deze vast op zijne plaats staat zult gij mij zien. 

Toen echter zijn Heer met glans op den berg 

verscheen, veranderde hij dien in stof. 

190.* 
Leefde Haman in dezelfde tijdsperiode als Mozes 

en Farao? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Exodus 2:9-10*.....9 Toen zeide Farao's dochter tot 

haar: Neem dit knechtje heen, en zoog het mij; ik zal u 

uw loon geven. 10 En toen het knechtje groot geworden 

was, zo bracht zij het tot Farao's dochter, en het werd 

haar ten zoon; en zij noemde zijn naam Mozes, en zeide: 

Want ik heb hem uit het water getogen. 

Esther 3:1*.....Na deze geschiedenissen maakte de 

koning Ahasveros Haman groot, den zoon van 

Hammedatha, den Agagiet, 

------------------------------------------------- 

Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....23 Wij zonden vroeger 

Mozes  24 Tot Pharao, en Haman, en Karoen, en zij 

zeiden: Hij is een toovenaar en een leugenaar. 

Opmerking: Mozes en Farao leefden rond 1450 B.C.;  

Maar Haman in het boek van Esther leefde 1000 jaar 

later in Ahasuerus zijn tijd (King Xerxes) 486-474 B.C.  

 
 

 



191. 
Heeft God het Pascha/Pesach feest geïnstitueerd 

om te herdenken dat de eerstgeborenen van Israel 

gered werden toen de engel des doods hen 

passeerde tijdens de laatste van 10 plagen die 

God zond op Egypte? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Exodus 12:1-24*.....12 Want Ik zal in dezen nacht door 

Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland 

slaan, van de mensen af tot de beesten toe; 14 En deze 

dag zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem 

den HEERE tot een feest vieren; gij zult hem vieren 

onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. 

Mattheüs 26:17-19*....17 Jezus, zeggende tot Hem: 

Waar wilt Gij, dat wij U bereiden het pascha te eten? 

------------------------------------------------- 

Isra 17:101*.....Wij gaven vroeger aan Mozes de 

macht om negen duidelijke teekens te toonen. En 

vraag de kinderen Israëls nopens het verhaal van 

Mozes, toen hij tot hen kwam en Pharao tot hem 

zeide: Waarlijk, ik geloof dat gij, o Mozes! door 

eene betoovering beheerscht zijt. 

Neml 27:12*.....dit zal een der negen teekenen 

voor Pharao en zijn volk wezen; 

192. 
Tijdens het uitgaan op oorlog, was het Saulus (Talut) 

die zijn soldaten testte hoe zij water dronken? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Richtere 7:2-6*.....En hij deed het volk afgaan naar het 

water. Toen zeide de HEERE tot Gideon: Al wie met zijn 

tong uit het water zal lekken, gelijk als een hond zou 

lekken, dien zult gij alleen stellen; desgelijks al wie 

op zijn knieen zal bukken om te drinken. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:247-252*.....249 Toen nu Talut met zijne 

soldaten uittrok, zeide hij: God wil u aan de 

rivier beproeven.  

Opmerking: In de Bijbel het was niet Saulus maar 

Gideon die zijn soldaten testte door hoe ze water 

drunken. Saul leefde tijdens de tijd van David 

van ca. 1010 < 971 B.C. maar Gideon leefde 100 

jaar voor hun rond 1162 < 1122 B.C. 

before them from around 1162 < 1122 B.C. 

 

 



193. 
Was Jezus geboren in een stal in Bethlehem? 

Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Micha 5:2*.....Daarom zal Hij henlieden overgeven, 

tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard 

hebbe; dan zullen de overigen Zijner broederen zich 

bekeren met de kinderen Israels. 

Mattheüs 2:1-11.....1 Toen nu Jezus geboren was 

te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van 

den koning Herodes, 3 De koning Herodes nu, dit 

gehoord hebbende, 4 vraagde van hen, waar de 

Christus zou geboren worden. 5 En zij zeiden tot 

hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is 

geschreven door den profeet: 

Lukas 2:4-16*.....4 En Jozef ging ook op van 

Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de 

stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, 5 Om 

beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde 

vrouw, welke bevrucht was. 6 En het geschiedde, 

als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, 

dat zij baren zoude. 

------------------------------------------------- 
Meryem 19:23*.....23 En de pijnen der geboorte 

overvielen haar nabij den stam van een palmboom.  

194. 
Volgden drie wijze mannen uit het Oosten de 

Messias zijn ster naar Bethlehem waar zij de 

babie Jezus vonden en zichzelf neerbuigden voor 

hem in aanbidding? 
Bijbel  Ja / Nee  Koran 

Mattheüs 2:1-11*.....1 ¸Toen nu Jezus geboren was te 

Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den 

koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten 

zijn te Jeruzalem aangekomen. 2 Zeggende: Waar is de 

geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn 

ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te 

aanbidden. 11 En in het huis gekomen zijnde, vonden 

zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en 

nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; 

------------------------------------------------- 

Opmerking: Er staat niets zoals dit in de Koran. 

 

 

 

 



195. 
Citeren de schrijvers van de Heilige Boeken ooit 

Joodse fabels als of ze echte historische 

evenementen zijn? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

1 Timotheüs 1:4*.....Noch zich te begeven tot 

fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, 

2 Timotheüs 4:4..... En zullen hun gehoor van de 
waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 

2 Petrus 1:16..... Want wij zijn geen kunstelijk verdichte 
fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de 

kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus,  

------------------------------------------------- 

Enfal 8:31*.....En als onze teekens voor hen worden 

herhaald, zeggen zij: Wij hebben het gehoord; indien 

het ons behaagde, konden wij iets dergelijks 

uitspreken; dit zijn slechts fabelen der ouden. 

Opmerking: Voor meer beschuldigingen voor het 

gebruik van fabels zie: En’am 6:25, Nahl 16:24, 

Mu’m’nun 23:83, Furkan 25:4-5, Neml 27:68, Akhaf 

46:17, Kalem 68:15 & Mutaffifin 83:13. 
196.* 

Deed Jezus ooit opgeschreven wonderen als een kind?  
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

Lukas 3:21-23*....21 en Jezus ook gedoopt was, 22 En 

Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, 

Johannes 2:9-11*.....9 Als nu de hofmeester het 

water, dat wijn geworden was, geproefd had 11 Dit 

beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana 

in Galilea, en heeft Zijn heerlijkheid 

geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:49*.....Ik wil u uit klei een vogel 

maken, ik zal er op blazen, en hij zal, met Gods 

verlof, een levende vogel worden,  

Maide 5:110*....Jezus!  opdat gij tot de menschen in 

hunne wieg zoudt spreken, en toen gij zijt opgegroeid. 

En toen ik u de schrift onderwees en wijsheid, en de 

wet en het evangelie; en toen gij, door mijn verlof, 

slijk in den vorm van een vogel hebt gebracht, en 

dat gij er in hebt geblazen en dat het door mijn 

verlof een vogel werd,  

  

 

 



197. 
Werden zeven mannen en een hond echt wakker in een 

grot na daar geslapen te hebben voor 309 jaar? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

1 Timotheüs 4:7*....Maar verwerp de ongoddelijke en 

oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid. 

Titus 1:14*.....En zich niet begeven tot Joodse 

fabelen, en geboden der mensen, die hen van de 

waarheid afkeren. 

2 Timotheüs 4:4.....En zullen hun gehoor van de 

waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 

------------------------------------------------- 

Kehf 18:9-25*.....9 Begrijpt gij, dat de makkers van 

de spelonk en Al Rakim, een onzer teekens waren en 

een mirakel? 25 En zij bleven drie honderd jaren in 

hunne spelonk en daarenboven negen jaren.  

Opmerking: De vroegste versie van dit sprookje 

komt voor in Sarung (c. 450-521) en Gregory of 

Tours (538-594 A.D.) Wikipedia: “Seven Sleepers 

of Ephesus.” 

198. 
Verzamelde Salamo werkelijk een leger van demonen 

(jinn), mensen en vogels om oorlog te voeren? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

1 Timotheüs 4:7*....Maar verwerp de ongoddelijke 

en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot 

godzaligheid. 

2 Timotheüs 4:4.....En zullen hun gehoor van de 

waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 

2 Petrus 1:16..... Want wij zijn geen kunstelijk 
verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt 

hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus 

Christus,  

------------------------------------------------- 

Neml 27:17*.....En Salomo's legers werden onder 

hem vergaderd, bestaande uit geniussen, menschen 

en ook vogelen; en zij werden in verschillende 

troepen gerangschikt. 

Opmerking: Het verhaal over Koning Salamo, de 

Hoope Vogel, en de Koninging van Sheba in Neml 

27:15-44 is een Joodse fabel genomen van de II 

Targum van Esther 2nd Cent. A.D.   

 
 

 



199. 
Veranderde God werkelijk mensen in apen voor het 

onderbreken van de Sabbat? 
Bijbel  Nee / Ja   Koran 

1 Timotheüs 1:4*.....Noch zich te begeven tot 

fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, 

1 Timotheüs 4:7*....Maar verwerp de ongoddelijke 

en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot 

godzaligheid. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:65-66*.....65 Gij wist reeds wat hun was 

wedervaren die den Sabbat hadden ontwijd, en tot welken 

wij zeiden: "Verandert in apen en zijt uit de 

maatschappij gestooten". 66 En wij lieten hen dienen tot 

een voorbeeld voor hunne tijdgenooten en voor hunne 

nakomelingen, en tot eene waarschuwing voor de vromen. 

Opmerking: Yusuf Ali in zijn vertaling, The 

Meaning of the Holy Koran, geeft toe dat dit 

slechts een fable is: p. 34, voetnood 79). 

200. 
Heeft God het land Palestina specefiek beloofd 

aan de Joden? 
Bijbel  Ja / Ja  Koran 

Ezechiël 37:21-25*.....21 Spreek dan tot hen: Zo 

zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen 

Israels halen uit het midden der heidenen, waarhenen 

zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, 

en brengen hen in hun land; 25 En zij zullen wonen 

in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, 

waarin uw vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen 

zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen 

tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal 

hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:20-21*.....20 Toen Mozes tot zijn volk 

zeide: O, mijn volk!... 21 O, mijn volk! ga het 

heilige land binnen, dat God voor u heeft bestemd, 

İsra 17:104*.....En wij zeiden na zijne verdelging tot 

de kinderen Israëls: Woont in het land, en als de 

belofte van het toekomstige leven in vervulling zal 

komen, zullen wij u allen bij elkander brengen om 

geoordeeld te worden. 
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38.  Johannes 12:27-30; Handelingen 2:17.     

39.  Exodus 4:22-23; Deuteronomıum 14:1-2; 

     Romeinen 8:14-18 / Zuhruf 43:16. 

40.  Hosea 3:1; Johannes 3:16; Efeziërs 2:4-6; 

     Openbaring 22:17 / En’am 6:141; Tevbe 9:108; 

     Shura 42:40; Saf 61:4. 

41.  Genesis 1:26; Johannes 1:12-13; Openbaring 21:1-2; 

      Openbaring 22:17 / Bakara 2:23 & 30; Isra 17:65. 

42.  Deuteronomium 10:17; Colossenzen 3:25; 

     Jakobus 2:9 / Bakara 2:228 & 282; Nisa 4:11.  

43.  Jeremiah 3:22; Ezechiël 18:25; Ezechiël 

     33:11; Lukas 14:22-23; Johannes 3:16;  

     1 Timotheüs 2:3-4 / Isra 17:45-46. 

44.  Habakuk 1:13; Titus 1:2; Jakobus 1:17;  

     1 Johannes 1:5 / Al-i Imran 3:54; Maide 

     5:41; Sejde 32:17; Ahzab 33:17; Zuhruf 43:36. 

45.  Genesis 3:1; Esther 9:25; Spreuken 16:30; 

     Efeziërs 6:11; 1 Petrus 5:8-9, 2 Johannes 

     1:7 / Enfal 8:30; Yunus 10:21. 

46.  Efeziërs 5:19-21; 2 Timotheüs 2:13; Jakobus 

     1:13 / Maide 5:51. 

47.  2 Timotheüs 2:26; Jakobus 1:13; 1 Petrus 5:8 /  

     Nisa 4:155; Maide 5:13. 

48.  Deuteronomium 7:9-10; Deuteronomium 32:4; 

      Hebreeën 10:23; Jakobus 1:13 / Ankebut 29:21; 

     Shura 32:49-50; Fetih 48:14; Buruj 85:16. 

49.  Exodus 34:14; Mattheüs 4:10; Handelingen 

     10:25-26 / Enbiya 21:98; Sebe’ 34:40-41; 

     Zuhruf 43:20.  

50.  2 Timotheüs 2:13; Titus 2:1 / A’raf 7:11-18;  

     Hijr 15:28-34; Kehf 18:50-51; Taha 20:116; 

     Sad 38:71-78.  

51.  Genesis 1:1-2; Job 33:4; Jesaja 48:16;  

     Mattheüs 3:16; 2 Corinthiërs 3:17. 

52.  Genesis 2:7; Job 27:3; Lukas 1:30-37; 

     Johannes 4:24; Hebreeën 9:14 / Maide 5:116 & 

     118.  

53.  Mattheüs 1:19-23 / Meryem 19:17 & 19-24. 
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54.  Markus 3:29; Johannes 10:35; Johannes 12:48; 

     2 Timotheüs 3:16; 2 Petrus 1:20-21; 1 Johannes 

      5:16 / Tevbe 9:80. 

55.  1 Corinthinas 14:37-38; Efeziërs 6:12; 1 Petrus 2:5. 

56.  Lukas 24:49; Handelingen 2:1-4 & 16-18;  

     Romeinen 8:9. 

57.  Romeinen 1:11; 1 Thessalonicenzen 2:8.  

58.  Handelingen 3:5-11; Handelingen 9:33-35;  

     Handelingen 9:36-41; Handelingen 28:8. 

59.  1 Corinthiërs 14:11-2 & 26-27; Judas 1:20-21. 

60.  2 Petrus 2:4.   

61.  Mattheüs 25:41; 2 Petrus 2:4 / Nisa 4:38; 

     A’raf 7:27; Yusuf 12:5. 

62.  Mattheüs 25:41; 2 Petrus 2:4; Openbaring 12:9 /  

     Ahkaf 46:29-31. 

63.  Mattheüs 8:28-32; Markus 1:25-26; Markus 

     5:1-13 / Nahl 16:98.  

64.  Openbaring 12:9 / Isra 17:62-656; Hajj 

     22:52. 

65.  Johannes 16:11; 2 Corinthiërs 11:14;  

     Efeziërs 6:11-12 / Ibrahim 14:22; Nahl 16:100. 

66.  Lukas 1:26-35. 

67.  1 Petrus 1:18-20 / Bakara 2:87.  

68.  Mattheüs 24:3 & 25; Lukas 2:40 & 52; Lukas 

     5:22; Johannes 2:24-25. 

69.  Markus 4:35-41; Markus 6:35-44. 

70.  Lukas 8:25; Johannes 3:36; Johannes 8:51; 

     Johannes 12:48.  

71.  Mattheüs 16:16-17 & 20 / Nisa 4:157; Maide 

     5:17, 72 & 75. 

72.  Micha 5:2; Johannes 6:51 & 62; Johannes 

     8:58; Johannes 17:5, 16 & 24. 

73.  Johannes 1:1-3 & 14; Johannes 6:51 & 62; 

     Johannes 17:5 & 16. 

74.  Hebreeën 2:14 / Al-i Imran 3:59. 

75.  Colossenzen 1:4, & 15-22.  

76.  Johannes 1:1-4, 10 & 14. 

77.  Johannes 10:9; Romeinen 8:34; Hebreeën 9:15;  

     Hebreeën 12:24; 1 Johannes 2:1-2. 

 

 

 



Extra Verzen 
 

78.  Jesaja 7:14; 1 Johannes 2:22-23; 1 Johannes 

     5:20 / Furkan 25:2; Zuhruf 43:81; Jinn 72:3. 

79.  Jesaja 7:14; Jesaja 9:6; Daniël 3:25. 

80.  Mattheüs 8:2-3; Mattheüs 9:18; Mattheüs 14:33; 

     Lukas 24:52; Hebreeën 1:6; Openbaring 5:12 & 14. 

81.  Lukas 7:48; Handelingen 5:30-31 / Maide 

     5:116 & 118.  

82.  Maide 5:17; Maide 5:75; Maide 5:116 & 118. 

83.  Handelingen 13:23; Titus 2:13; 2 Petrus 1:1 

     & 11 / Maide 5:75; Zuhruf 43:57-59.  

84.  Johannes 6:48 & 51; Johannes 11:25; Johannes 

      17:3 / Saf 61:8-9.  

85.  1 Corinthiërs 5:7; Hebreeën 7:27; Hebreeën 

     9:11-2 & 22; Hebreeën 10:12. 

86.  Psalmen 22:1-31. 

87.  Mattheüs 17:22-23; Mattheüs 20:17-19; 

     Johannes 2:18-20; Johannes 10:11, 15, 17 & 18. 

88.  Handelingen 13:14-15; 1 Corinthiërs 2:2; 

     Openbaring 1:18; Openbaring 5:9. 

89.  Johannes 5:28-29; Titus 2:13; Hebreeën 9:28.  

90.  Mattheüs 7:15-20; Lukas 24:27 / En’am 6:19 & 93.   

91.  Genesis 12:1-3 / Ibrahim 14:4.  

92.  Deuteronomium 19:15; Jesaja 8:20 / Nisa 4:79;  

     Nisa 4:166. 

93.  2 Thessalonicenzen 3:6 & 14; 1 Johannes 

     2:22-23 /  Al-i Imran 3:3-4.  

94.  Johannes 5:31; Johannes 20:30-31 / Al-i 

     Imran 3:183; Ankebut 29:50; Kamer 54:1-2. 

95.  A’raf 7:188; Jinn 72:26-28; Tekvir 81:22-25. 

96.  Al-i Imran 3:97; Neml 27:91; Nejm 53:18-20; 

     Quraish 106:3. 

97.  Spreuken 20:9 / Mu’min 40:55; Fatih 48:1-2; 

     Abese 80:1-11; Nasr 110:3. 

98.  Saf 61:9. 

99.  Genesis 3:6; Genesis 3:17.  

100. Genesis 6:5; Jeremiah 10:23; Romeinen 5:12 & 

     19; Romeinen 7:18; Romeinen 8:7. 

101.  Job 9:20; Psalmen 14:3; Jesaja 64:6. 

102.  Exodus 34:14; Lukas 1:46-49; Openbaring 

      22:8-9 / Al-i Imran 3:64. 
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103.  Jeremaih 31:30; Spreuken 9:17-18; Romeinen 

      6:23 / En’am 6:15.  

104.  Johannes 8:34; Galaten 3:10; Galaten 5:9 / 

      Nisa 4:31. 

105.  Exodus 20:15; Exodus 22:9; Romeinen 12:17-21. 

106.  Psalmen 58:3; Johannes 8:44 / Al-i Imran 

      3:54; Tevbe 9:3.  

107.  1  Koningen 14:24; Romeinen 1:24. 

108.  Psalmen 94:21 & 23 / En’am 6:151; Kehf  

      18:46; Mumtehine 60:12.  

109.  Galaten 5:4; Efeziërs 2:8-9. 

110.  Johannes 18:36; 1 Johannes 2:29; 1 Johannes 

      4:7; 1 Johannes 5:1. 

111.  Jakobus 2:10 / Nejm 53:32. 

112.  Mattheüs 20:28; Johannes 1:29; 1 Corinthiërs 

      5:7; Hebreeën 7:27; Hebreeën 10:12 / En’am 

      6:164. 

113.  Titus 3:5-6 / Yunus 10:108. 

114.  Johannes 1:41; Romeinen 15:20-21. 

115.  Johannes 3:16 & 36; Johannes 6:48 & 51; 

      Handelingen 4:10-12 / Al-i Imran 3:85. 

116.  Handelingen 10:44-48; 1 Petrus 3:20-21. 

117.  Handelingen 15:28-29. 

118.  Leviticus 19:2; Leviticus 21:7; 2 Timotheüs 

      1:9; 1 Thessalonicenzen 3:13;  

      1 Thessalonicenzen 4:7; Hebreeën 12:10;  

      1 Petrus 2:5.  

119.  2 Corinthiërs 6:18; Galaten 4:6-7;  

      1 Johannes 3:1; Openbaring 3:20 / Zuhurf 

      43:16. 

120.  Psalmen 119:30; Psalmen 119:174; Johannes 

      1:12 / Hadid 57:22. 

121.  Romeinen 3:20; 2 Timotheüs 1:9; Jakobus 

      2:10 / Kaari’a 101:6-9. 

122.  Titus 3:5-6; 1 Petrus 2:2; 1 Johannes 2:29;  

      1 Johannes 4:7; 1 Johannes 5:1. 

123.  Johannes 3:16; Johannes 10:28; Romeinen 10:9;  

       1 Johannes 5:11. 

124.  Markus 13:23; Johannes 16:13; Handelingen 

      3:18; Openbaring 1:1 / Bakara 2:119.  
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125.  Openbaring 8:6; Openbaring 15:1; Openbaring 

      16:1 / Ahkaf 46:9. 

126.  Openbaring 13:1-7; Openbaring 13:11-18; 

      Openbaring 14:9-12; Openbaring 19:20. 

127.  Psalmen 96:12-13 / Nisa 4:87; Nahl 16:92;  

      Enbiya 21:47.   

128.  Johannes 3:16 & 36; Romeinen 6:23 / Sejde 

      32:13.  

129.  Mattheüs 18:8; Openbaring 14:10-11 / Meryem 

      19:70-72. 

130.  Duhan 44:54; Tur 52:20; Rahman 55:55-56 &  

      70-74. 

131.  Bakara 2:25 & 259; Zuhruf 43:70;  

      Vakia 56:22 & 35-37; Nebe 78:33. 

132.  Romeinen 7:4; 2 Corinthiërs 11:2; Efeziërs 

      5:23, 25 & 32; Openbaring 21;2. 

133.  Romeinen 3:20 & 28; Galaten 5:1 & 4; 

      Efeziërs 2:8-9. 

134.  Genesis 27:21-28; Numberi 6:20. 

135.  Romeinen 14:14; 1 Corinthiërs 6:12;  

      1 Corinthiërs 10:31 / Bakara 2:173; Nahl 

      16:115.  

136.  Mattheüs 9:15. 

137.  Bakara 2:183-185. 

138.  Nisa 4:103; Jumah 62:9. 

139.  Lukas 6:30 & 38; Lukas 12:33; Handelingen 

      20:35; Efeziërs 4:28; 1 Johannes 3:17 / 

      Mujadila 58:12-13. 

140.  Enbiya 20:130. 

141.  Hajj 22:26-31. 

142.  Psalmen 40:6; Hebreeën 10:6 & 10-18. 

143.  Handelingen 17:10-11 / Maide 5:101; Enbiya 

      21:7; Zukruf 43:45. 

144.  Ahzab 33:36. 

145.  Psalmen 58:3; Jeremiah 7:8; Romeinen 3:10 & 12 /  

      Yunus 10:38 & 94.  

146.  Jesaja 6:8; Handelingen 4:18-20 / Fetih 

      48:28; Saf 61:9.  

147.  Johannes 17:20-21; Filippenzen 3:15-16. 
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148.  Deuteronomium 12:12 & 18; Psalmen 32:11;  

      Mattheüs 5:12; Johannes 15:11; Galaten 

      5:22; 1 Thessalonicenzen 5:16. 

149.  Mattheüs 10:1 & 8; Mattheüs 14:36; Jakobus 

      5:16. 

150.  Psalmen 47:1 & 6-7; Psalmen 149:1-6; 

      Psalmen 150:4-6; Jakobus 5:13. 

151.  Genesis 2:24; 1 Timotheüs 3:2 & 12. 

152.  Genesis 21:9-11; 1 Timotheüs 3:1-2;  

      1 Timotheüs 5:21. 

153.  Bakara 2:229-232; Ahzab 33:28 & 49. 

154.  Efeziërs 5:22-24. 

155.  Nisa 4:3; Ahzab 33:50.  

156.  Galaten 5:4. 

157.  Deuteronomium 10:17; Handelingen 15:8-9. 

158.  Bakara 2:36. 

159.  Nehemia 13:26-27; 1 Corinthiërs 16:22;  

      2 Johannes 1:10-11.   

160.  Romeinen 7:2-3. 

161.  Johannes 10:27-28 & 30 / Al-i Imran 3:55 & 

      114; Al-i Imran 3:132; A’raf 7:157; Kalem 68:4. 

162.  Al-i Imran 3:19-20; Al-i Imran 3:85; Zuhruf 

      43:52. 

163.  1 Petrus 5:2 / Nisa 4:90; Yunus 10:99-100;  

      Hud 11:28; Kehf 18:29; 

164.  Jakobus 1:20; Jakobus 2:11; Jakobus 4:2 & 8 / 

      Bakara 2:216; Tevbe 9:5, 14, & 123. 

165.  1 Timotheüs 4:1. 

166.  Mattheüs 15:4-8; Efeziërs 5:25-29. 

167.  1 Timotheüs 1:19; 1 Timotheüs 4:2-3;  

      1 Petrus 3:16. 

168.  2 Timotheüs 2:23-26. 

169.  Galaten 5:19-21; Efeziërs 56:12; Jakobus 

      4:1. 

170.  1 Petrus 3:14-17 / Tevbe 9:30. 

171.  Tevbe 9:29 & 123. 

172.  Spreuken 16:19; Spreuken 22:22-23; Romeinen 

      12:17-18; 2 Corinthiërs 6:3-4 / Hashr 59:7. 

173.  Romeinen 12:17-19; Hebreeën 12:14 / Enfal 

      8:57; Tevbe 9:73 & 123. 
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174.  Hebreeën 1:30 / Bakara 2:178-179; Maide  

      5:45; Nahl 16:126. 

175.  Romeinen 2:2-3. 

176.  Lukas 23:33-34.   

177.  Genesis 12:1-3; Numberi 22:6 & 12; Numberi  

      23:8 & 20; Jesaja 54:10 & 17.  

178.  Nisa 4:77; Tevbe 9:19. 

179.  Romeinen 12:17-19; Jakobus 2:11 / Al-i 

      Imran 3:169-170; Enfal 8:16; Tevbe 9:81 & 

      111; Hajj 22:58. 

180.  Exodus 23:12; Exodus 31:13-17. 

181.  Genesis 9:6 / Yusuf 12:53; Jesaja 17:67 & 

      100; Qiyamah 75:14; Adiyat 100:6. 

182.  Bakara 2:36. 

183.  Genesis 6:9-22. 

184.  Galaten 3:16; Galaten 4:30-31. 

185.  Bakara 2:127; Al-i Imran 3:95-97. 

186.  Genesis 17:18-21.  

187.  En’am 6:85-89.  

188.  Ankebut 29:16-24; Saffat 37:83 & 97. 

189.  Exodus 33:11 / En’am 6:103. 

190.  Esther 3:1 / Kasas 28:1-8 & 37; Ankebut 

      29:39. 

191.  Exodus 7:14; Exodus 12:36. 

192.  1 Samuël 17:47. 

193.  Meryem 19:25. 

194.  Micha 5:2. 

195.  1 Timotheüs 4:7; Titus 1:14.  

196.  Lukas 2:40 / Al-i Imran 3:45-46; Meryem 

      19:29-30. 

197.  1 Timotheüs 1:4; 2 Petrus 1:16.  

198.  1 Timotheüs 1:4; 1 Timotheüs 4:7; Titus 

      1:14. 

199.  2 Timotheüs 4:4; Titus 1:14; 2 Petrus 1:16. 

200.  Deuteronomium 30:3-5 / A’raf 7:137. 
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Handelingen 17:11 

En dezen waren edeler, dan die te 

Thessalonica waren, als die het woord 

ontvingen met alle toegenegenheid, 

onderzoekende dagelijks de Schriften, 

of deze dingen alzo waren. 
 

1 Timotheüs 4:15-16 

Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, 

opdat uw toenemen openbaar zij in alles. 

Heb acht op uzelven en op de leer; volhard 

daarin; want dat doende, zult gij en 

uzelven behouden, en die u horen. 
 

2 Timotheüs 2:15 

Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd 

voor te stellen, een arbeider, die niet 

beschaamd wordt, die het Woord der 

waarheid recht snijdt. 
 

Al-i Imran 3:79 

Bidt mij aan, even als God; maar het past 

hem te zeggen: Volmaakt u in de schrift, 

die gij kent, en oefent u er in. 
 

Zumar 39:9 

Zeg: Zullen zij, die hunnen plicht kennen 

en zij, die dien niet kennen, gelijk 

staan? Waarlijk alleen de man van verstand 

zal gewaarschuwd worden. 
 

Zuhruf 43:61 

En hij zal een teeken zijn van de nadering 

van het jongste uur; twijfelt er dus niet 

aan; volgt mij; dit is de ware weg. 

 

 



 

 

Verzen citeerde uit de Bijbel zijn 

afkomstig van: 

 

biblehub.com 

 

Verzen citeerde uit de Koran zijn 

afkomstig van: 

 

quran.com 

 

Deze vragen met extra verzen kunnen 

ook worden gezien op: 

 

www.danwickwire.com 

 

De "200 vragen" zijn ook beschikbaar op deze 

website in:  

 
Albanees, Amherisch, Arabisch, Azerbeidzjaans, 

Bengaals, Bosnisch, Bulgaars, Chinees, Kroatisch, 

Nederlands, Engels, Farsi, Frans, Duits, Grieks, 
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Spaans, Swahili, Turks, Urdu en Yuroba. 
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