Ik zocht Allah en vond Jezus
Auteur: Nabeel Qureshi
In dit boek heeft Nabeel Qureshi zijn meest intense herinneringen en persoonlijke gedachten
neergelegd. Door het lezen van deze bladzijden word je deelgenoot van zijn familie- en
vriendenkring, maak je kennis met het goede wat er was in zijn islamitische jeugd en worstel
je met hem mee door de cultuurschok die een in Amerika geborgen moslim ondergaat.
“Door over mijn schouder mee te kijken zie je wat in moslimogen het offensieve karakter van
het christendom uitmaakt, ervaar je hoe een moslim in conflict komt met de historische
feiten van het christendom en voel je hoe de grond onder je voeten begint weg te zakken als
je langzaam maar zeker achter de verborgen waarheden van de islam komt. Door mee te lezen
in mijn dagboek kom je in aanraking met de visioenen en dromen die mij het spirituele
vertrouwen gaven dat ik nodig had om de Bijbel te zien als het Woord van God. Door dit
verhaal te lezen word je mijn reisgenoot door het leven en leer je me heel persoonlijk kennen.
Ik bid dat jij door een ontmoeting met de levende God net zo’n metamorfose zult ondergaan
als mij is overkomen”.
Bijeenkomst 1
Steeds dichter bij de kern (sterven aan het kruis,
opstanding uit de dood)

Deel IV, pagina 153 t/m 186

Bijeenkomst 2
Jezus: sterfelijk Messias of goddelijke Zoon van God?

Deel V, pagina 187 t/m 210

Bijeenkomst 3
De onderbouwing van het evangelie

Deel VI, pagina 211 t/m 232

Bijeenkomst 4
De waarheid over Mohammed

Deel VII, pagina 233 t/m 254

Bijeenkomst 5
De heiligheid van de Koran

Deel VIII, pagina 255 t/m 276

Bijeenkomst 6
Kom mijn ongeloof te hulp

Deel IX, pagina 277 t/m 290

Bijeenkomst 7
Geleid door de hand van God

Deel X, pagina 291 t/m 316

Achtergrondinformatie
1). Seeking Allah, finding Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=k0D8Uz4oQck
2). Jesus in the islam vs Jezus in christianity
https://www.youtube.com/watch?v=QGR08BizLq8
3). Difficulties with the historical Muhammed
https://www.youtube.com/watch?v=-uMTxArD8gc
4). Boek bestellen:
https://www.gospel.nl/ik-zocht-allah-en-vond-jezus-nabeel-qureshi-132444.html
5). Recensies van het boek
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