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Onze verlosser
Zo lang de mens over zichzelf en de wereld nadenkt,
maakt hij zich voorstellingen van een goddelijke verlosser.
Sommigen zien in de kredietcrisis de voorbode van een
periode van vrede, geluk en rechtvaardigheid.
Tekst: Ronald van Erkel Foto's: AFP, Dreamstime, EPA, HH/Tyler Hicks Fotobewerking: AD

D

e huidige financiële crisis
is voorspeld in de Bijbel.
Sla er Openbaringen 18
maar op na: ‘Diezelfde
kooplui die rijk geworden
zijn aan de stad Babylon,
zullen zich dan op een afstand houden, omdat ze bang zijn voor
de straf die ze ondergaat. Ze zullen
huilen en jammeren: ‘‘Vreselijk, wat
vreselijk voor de grote stad die gekleed
ging in linnen, purperen en scharlaken
kleren en zich tooide met gouden sieraden, edelstenen en parels! In één uur
heeft ze al die rijkdom verloren.’’’
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Wereldwijd zijn
miljoenen christenen
en islamieten ervan
overtuigd dat binnenkort
een nieuwe profeet
wordt geboren.

is op komst
Gematigde christenen zullen dit
soort profetieën niet letterlijk nemen,
maar
fundamentalistische geloofsgenoten doen dat wel. Voorspellingen
over de Tweede Komst van Christus, de
eindtijd, het laatste oordeel en de apocalyps vatten zij naar de letter op. Dat
geldt dus ook voor wat er staat in Openbaringen 16, over de alles verwoestende oorlog bij Armageddon (een stadje
in Israël met de naam Megiddo): ‘De
drie geesten brachten de koningen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws
‘‘Harmagedon’’ heet. De zevende engel
stortte zijn schaal uit in de lucht. Uit

de tempel, uit de richting van de troon,
klonk luid een stem: ‘‘Het is gebeurd!’’
Er volgden bliksemflitsen, gerommel
en donderslagen en een geweldige
aardbeving. Sinds er mensen op aarde
leven, was geen aardbeving zo zwaar
geweest. De grote stad werd in drieën
gespleten en de steden van alle landen
werden verwoest.’
De naar schatting twintig miljoen
orthodoxe christenen in de Verenigde
Staten zien de gebeurtenissen op het
huidige wereldtoneel als de opmaat
naar wat in Openbaringen wordt beschreven. Centraal in hun theologie

van de Apocalyps is de stichting van de
staat Israël. Daarin zien zij het begin
van de vervulling van Gods belofte aan
Abraham: ‘Dit land,’ zei hij, ‘geef ik aan
jouw nakomelingen, van de rivier van
Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat’ (Genesis 15:18). Dat het Beloofde
Land binnen de grenzen van het Israël
na de Zesdaagse Oorlog in 1967 niet
van Caïro tot Bagdad reikt, wordt niet
als beperking, maar als uitdaging gezien. Met blind geloof en gedreven door
afkeer van de seculiere en anders gelovende wereld, helpen de meest fanatieke onder hen de geschiedenis graag

een handje. Ze noemen zichzelf ‘christenzionisten’. Kernpunt in hun agenda
is de terugkeer van zoveel mogelijk joden naar Israël, Israëlische expansie en
de herbouw van de joodse tempel op de
plaats waar die tot aan de verwoesting
door de Romeinen in het jaar 70 stond.
Nu staan daar twee van de belangrijkste heiligdommen van de islam, de
Rotskoepel en Al-Aqsa moskee, maar
ze vinden dat die plaats moeten maken
voor de tempel. Met vele tientallen miljoenen dollars ingezameld geld hebben
zij de repatriëring van honderden joden uit Ethiopië en de Russische ➜
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VERLOSSING

Toen en nu
■ LOU DE PALINGBOER
(echte naam: Louwrens
Voorthuijzen) zag zichzelf
niet als verlosser, maar als
God zelf. Toen de in 1898
geboren Lou in 1968 stierf,
weigerden volgelingen in
eerste instantie hem te
begraven, want hij zou elk
moment opstaan.

discipelen te bewegen uit de
grot te komen. Twee vrouwen
overleden in de ondergrondse
verblijven, de anderen kwamen uiteindelijk weer tevoorschijn – de laatsten in mei van
dit jaar.

man die in 1969 Roman Polanski’s vrouw Sharon Tate
vermoordde, hoort thuis in
het rijtje psychisch gestoorde eindtijd-profeten.

■ BHAGWAN (1931-1990)
was, in tegenstelling tot wat
vaak wordt gedacht, geen
messias-figuur en zelfs geen
sekteleider. Hij was eerder
psychotherapeut, die gebruik
maakte van mystieke inzichten ontleend aan oosterse
religies.

■ PJOTR KOEZNETSOV is

■ De qua denkbeelden aan

■ CHARLES MANSON, de

een recenter voorbeeld uit
deze categorie. 35 volgelingen van hem verschansten
zich in november vorig jaar
in een grot om het einde der
tijden af te wachten. Terwijl
Koeznetsov zelf in een psychiatrische inrichting was
opgenomen, probeerden
politie en hulpdiensten de

hem verwante KRISHNAMURTI (1895-1986) begon
zijn spirituele carrière als de
gedoodverfde verlosser volgens de leer van de theosofen
onder leiding van Madame
Blavatsky. Op 34-jarige leeftijd keerde hij zich af van deze
rol en wijdde hij zijn leven aan
filosofie en spiritualiteit.

Het laatste oordeel in Nederland...
Nederlandse christenen
zijn traditiegetrouw
vrienden van Israël,
maar het christenzionisme wordt door geen enkele grote Nederlandse
kerk omarmd.
Toch zijn er ook hier
organisaties die zich
als wegbereider voor
de komst van de verlosser opwerpen. Het
Amerikaanse Christian
Embassy Jerusalem
heeft een Nederlandse
pendant: Christelijke
Ambassade Jeruzalem,

en vorig jaar kwam de in
Nijkerk gevestigde stichting Christenen voor
Israël in het nieuws toen
de organisatie 50.000
dollar schonk voor de
bouw van schuilkelders
in een Israëlische stadje.
In 2005 zamelde de
stichting 4 miljoen euro
in. Belangrijkste doelstelling van de stichting
is het ‘bewust maken van
christenen van de bijzondere plaats van het Joodse volk in Gods heilsplan
voor deze wereld’.

In Nederland wonen
naar schatting 70.000
sjiiten. Hun belangen
worden behartigd door
de Overkoepelende Shiitische Vereniging, die
erkend is als gesprekspartner van de overheid.
Het geloof in de mahdi is
een integraal onderdeel
van de sjiitische doctrine, maar er zijn geen
aanwijzingen dat er in
Nederland veel aanhang
is voor de politieke, ideologische mahdi-verering
zoals in Iran.
➜

Federatie gefinancierd, steunen zij
kolonisten in de bezette gebieden en
wordt er met succes gelobbyd bij fundamentalistische politici in Israël en de
Verenigde Staten. De dreigende situatie in het Midden-Oosten en de financiële crisis zien zij als verdere tekenen
dat het met de apocalyps de goede kant
op gaat. Bovendien zetten zij politici er
graag toe aan om met militair geweld
een einde te maken aan het islamitischfundamentalistische bewind in Iran.

... en elders
In het hindoeïsme kennen we Kalki,
een incarnatie van de god Vishnu.
Gezeten op een wit paard maakt hij
met een tweezijdig zwaard een einde
aan een tijdperk van duisternis en verwoesting (het huidige). De gelijkenis
met de voorspelde Tweede Komst van
Christus is opvallend.
In het judaïsme eindigt de wereld in
het jaar 2240 (het jaar 6000 volgens
de joodse kalender) met de komst
van de messias, de herbouw van de
tempel te Jeruzalem en een veldslag te
Armageddon, waar Gog, de koning van
Magog, met Gods hulp zal worden verslagen. De doden zullen opstaan en er
zal een laatste oordeel worden geveld.
Boeddhisten geloven in terugkerende,
elkaar afwisselende periodes van
schepping en vernietiging. Volgens
boeddhistische overlevering zal de leer
van de Boeddha, en zelfs de herinnering aan hem, op een gegeven moment
verdwenen zijn. Dit vindt plaats in een
tijd van bedrog, geweld en diefstal.
Daarna zal een nieuwe incarnatie van
de Boeddha, de Maitreya, verschijnen
en begint de cyclus opnieuw.

Zittend op Devadatta maakt Kalki
een eind aan het huidige tijdperk.
Voor de Hopi-indianen is het einde
der tijden ingeluid met de komst van
de Europeanen. In de eindtijd liggen
er ‘slangen van staal’ (spoorlijnen),
‘rivieren van steen’ (wegen) en wordt
het land bedekt door ‘een enorm spinnenweb’ (hoogspanningskabels, of
wellicht het internet).

De president van dat land, Mahmoud
Ahmadinejad, is er eveneens heilig van
overtuigd dat er binnenkort een verlosser komt, maar dan een islamitische
variant. Deze mahdi luidt een nieuwe
tijd in, waarin alleen de islam als wereldgodsdienst overblijft. Naar zijn
komst wordt door miljoenen – vooral
sjiitische – islamieten met verlangen
uitgekeken. In het licht van de slechte
politieke, economische, culturele en
mensenrechtelijke situatie in veel moslimlanden, is de wens van een geestelijke revolutie die een nieuwe wereldorde
schept, niet zo verbazingwekkend.
Moslims over de hele wereld hebben
bovendien het idee verdrukt te worden door het rijke, seculiere westen.
Deze ontwikkeling heeft zich de laatste
tien jaar steeds scherper afgetekend.
De komst van de mahdi moet hierin

verandering brengen. De traditie van
de mahdi, die ook bekend staat als de
‘twaalfde imam’, ontstond in de begintijd van de islam. Iran, met een overwegend sjiitische bevolking, is de bakermat van de mahdi-revival zoals die nu
aan de gang is.
Volgens overlevering leefde de mahdi
al eens eerder op aarde, namelijk in de
9de eeuw. Als jongetje van 9 is hij toen
verdwenen, maar niet nadat hij beloofde terug te keren om de islam tot bloei
te brengen en een tijdperk in te luiden
van vrede en gerechtigheid. Eerst zou
de wereld echter bijna ten ondergaan
in chaos. Het concept van de mahdi is
niet ontleend aan de Koran, die over
hem zwijgt, maar aan overleveringen
die leven en werken van de profeet Mohammed beschrijven.
Opvallend is dat binnen het geloof in
de mahdi ook een rol voor Jezus (Isa,
in het Arabisch) is weggelegd. Jezus zal
de mahdi vergezellen en door hem wor-

Jezus zal de nieuwe verlosser
vergezellen en samen met
hem rond de Kaäba in Mekka
lopen, waarna alle christenen
zullen overgaan tot de islam.
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HELPENDE HANDEN
Waar een heilig geloven toe kan leiden,
wordt bewezen door soldaten van het Verzetsleger van de Heer (links) en het Mahdileger (onder).
De laatste groep is sinds 2004 actief in Irak
en vecht vooral tegen de Amerikaanse aan-

den meegenomen naar Mekka, waar
beiden rond de Kaäba zullen lopen en
waar Jezus van de mahdi leert bidden.
Vervolgens vervangt Jezus het evangelie door de Koran, waarmee alle christenen op aarde in één klap zullen zijn
overgegaan tot de islam.
In de loop der tijd hebben zich al velen opgeworpen als mahdi, en sommigen hebben zelfs de terrorist met het
profetische uiterlijk Osama bin Laden
aangewezen. Als we Ahmadinejad echter mogen geloven, zal de echte mahdi
zich binnenkort manifesteren.
Dat Irans hoogste wereldlijke leider
een fervent aanhanger van hem is en
zichzelf als zijn wegbereider ziet, was
iets waarmee de wereld op grote schaal
kennismaakte toen Ahmadinejad in
september 2006 de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toesprak.
Aan het eind van zijn speech zei hij: ‘O
machtige Heer, ik bid tot U dat U de
verschijning bespoedigt van Uw laatste toevlucht, de beloofde, dat perfecte
en pure menselijke wezen, diegene die
deze wereld zal vervullen van gerechtigheid en vrede’. Terug in Iran, verklaarde
hij dat hij zich bij het uitspreken van
die woorden, ‘omgeven voelde door een
helder licht’.
Ahmadinejad laat geen gelegenheid
voorbij gaan zijn voorspelling uit te
spreken dat de mahdi snel moet komen.

wezigheid in dat land; het Verzetsleger van
de Heer (Lord’s Resistance Army) bestaat
al sinds 1987 en houdt sindsdien huis in
centraal-Afrika, recent nog in oostelijk
Congo.
De legers zaaien dood en verderf, en verder

Ook heeft hij in Teheran een brede boulevard laten aanleggen die bij zijn terugkeer als rode loper moet dienen.
Volgens de overlevering komt hij uit
Jamarkan, een klein plaatsje vlakbij
het ayatollah-bolwerk Qom. Daar, in
een waterput achter de moskee, schijnt
hij zich te verbergen tot het moment
suprème is aangebroken. De moskee en
de waterput zijn inmiddels bedevaartplaatsen geworden. Elke dag bidden
er duizenden Iraniërs en worden er
briefjes met verzoeken tussen de spijlen geschoven van de deksel waarmee
de put is afgesloten. Gewapend met een
zaklantaarn proberen kleine jongetjes
tussen die spijlen door een glimp op te
vangen van de imam in de diepte.
De moskee is op last van de president
voor twintig miljoen dollar opgeknapt.
Voor de deur ligt een enorm nieuw parkeerterrein en er wordt gestudeerd op
de aanleg van een spoorlijn van Teheran
naar Jamarkan om de stroom pelgrims

Ahmadinejad heeft in Teheran
een brede boulevard laten
aanleggen die bij terugkeer
van de ‘mahdi’ als rode loper
moet dienen.

blijkt uit niets dat ze oprecht in de komst van
een verlosser geloven. Wel lijkt het erop dat
ze zijn komst proberen te bespoedigen. De
theorie is immers dat voordat het tijdperk
van vrede en gerechtigheid aanbreekt, de
wereld bijna ten onder zal gaan aan chaos.

De twaalfde imam: De 9-jarige Muhammad uit Iran heeft een grote aanhang.

met de trein te kunnen vervoeren.
Dat de mahdi lééft in Iran, blijkt bijvoorbeeld uit een speciale mahdifoon,
waar gelovigen terecht kunnen met
vragen over de komst van de verlosser.
‘Hoe ziet hij eruit?’ ‘Hoe kan ik hem herkennen?’ ‘Kan ik tegen hem praten?’
Inmiddels heeft de 9-jarige Muhammad Hussein Rangbast, zoon van een
schoenhandelaar uit Hamadan, in het
westen van Iran, zich als de mahdi opgeworpen. Het joch weet in de plaatselijke moskee grote groepen gelovigen
te boeien door op dramatische wijze
de gebeurtenissen van de eindtijd in
urenlange preken af te schilderen. Het
jongetje heeft inmiddels audiëntie gekregen bij Ahmadinejad.

Dat de rest van de wereld met ongerustheid kennis neemt van de mahdicultus heeft te maken met het beleid
van Ahmadinejad, zijn uitspraken
over Israël en zijn nucleaire ambities.
Regeringen in het Westen houden er
rekening mee dat een atoomwapen in
handen van een Iran onder leiding van
Ahmadinejad ingezet zou kunnen worden om de chaos te creëren die nodig is
om de komst van de mahdi te bespoedigen.
Zoals de hoofdstroom van het christendom zich ongerust maakt over fanatici die Armageddon willen bespoedigen,
zo zijn er ook binnen Iran geestelijken
te horen die zich zorgen maken over
wat Ahmadinejad werkelijk voorheeft
met zijn nucleaire programma en zijn
aspiraties om een duizendjarig rijk van
de islam te bewerkstelligen. Zoals het
er nu naar uitziet, zijn bepaalde fundamentalisten van christelijke en islamitisch snit bezig een ramkoers uit te zetten die de wereldvrede bedreigt. Aan
beide zijden maakt men zich op om de
verlosser te verwelkomen en het eigen
gelijk bevestigd te zien.
In het plaatsje Megiddo maakt men
zich er niet druk om. De vallei is landbouwgebied en de bewoners hebben
zo hun eigen idee over ‘verlossing’: die
wordt elk jaar opnieuw bereikt als de
oogst binnen is. ■

