
3 DECEMBER 2017 in de SOCIËTEIT CONCORDIA, aan de Westhaven 27 te 
GOUDA 
 
 
Prof. dr. Anton Wessel over 
 
DE OORZAKEN VAN DE CONFLICTEN TUSSEN ‘DE ISLAM’ EN ‘HET’ WESTEN 
LIGGEN NIET IN DE BIJBEL EN DE KORAN, MAAR DEZE DRAGEN JUIST DE 
OPLOSSING AAN 
 
“Wij leven in apocalyptische tijden”. Een kreet die dezer dagen vaak wordt 
gehoord zowel van christelijke als van moslim zijde. Wij zouden in het einde der 
tijden leven en de oorlogen die aan de gang zijn zouden in dat 
verband  verstaan en verklaard moeten worden. 

'Over niet al te lange tijd', zo zou Mohammed gezegd hebben, zullen 'de legers 
van Medina en de troepen van Rome (Byzantium) elkaar treffen’. Bij het 
wapengekletter zal een derde van de moslims wegvluchten en een derde 
worden vermoord. De laatste groep, dat 'zullen de veroveraars zijn van 
Constantinopel’. IS-theologen zijn gefascineerd door deze ‘profetie’. 'De legers 
van Medina', zeggen ze, dat zijn wij. En de troepen van Rome, dat zijn de 
vijanden van de islam (lees: het Westen). Dankzij die profetie zijn ze er gerust 
op dat uiteindelijk zij, het bloeddorstige en zelfbenoemde 'leger van Medina,' 
zullen overwinnen. 
 
Anton Wessels is emeritus hoogleraar Godsdienstwetenschap aan de VU. Hij 
studeerde o.m. in Cairo en publiceerde in het bijzonder over de verhouding 
tussen islam en christendom en de verhouding tussen culturen. In deze lezing 
wil hij duidelijke maken dat een dergelijke visie niet door de Bijbel, noch door 
de Koran wordt ingegeven. Deze boeken zijn niet de oorzaak van de 
vijandschap maar de oplossing daarvan! 
 
De bijeenkomst begint om 11.45 uur en duurt tot ongeveer 13.15 uur. De toegang is vrij. 
 
 
Inlichtingen: Marina Scheijgrond tel. 0182-513559 

 
 
 
Zie voor het gehele lezingenprogramma van de Stichting Agnietenconvent: 
www.agnietenconvent.nl 

 

http://www.agnietenconvent.nl/
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