Open brief 138 moslim geleerden

Aan het einde van de Ramadan (13 oktober 2007) hebben 138 moslim geleerden
een open brief geschreven met een oproep tot dialoog aan paus Benedictus XVI
en een aantal patriarchen, bisschoppen en protestantse raden van kerken. De
brief was tevens gericht aan andere christenen, aan joden en aan alle mensen.

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle

Een gemeenschappelijk woord
In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige. En vrede en zegeningen over de profeet
Mohammed.
K. 16: 125: “Roep op tot de weg van jouw Heer met wijsheid en goede aansporing en twist met hen
op de beste manier. Jouw Heer kent wie van Zijn weg afdwaalt het best en Hij kent hen die het
goede pad volgen het best.”

I Liefde tot God
Liefde tot God in de islam
De geloofsgetuigenissen
De centrale geloofsbelijdenis van de islam
bestaat uit twee geloofsgetuigenissen of
shahada’s.1 Deze luiden: “Er is geen god
behalve God, Mohammed is de boodschapper van God.”
De islam kan niet zonder deze twee
getuigenissen. Wie ze uitspreekt en aanvaardt, is moslim; wie ze ontkent is geen
moslim. Bovendien zei de profeet Mohammed: Het beste dat je in je geheugen
kunt prenten is: Er is geen andere god
dan God.2
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Het beste dat alle profeten hebben gezegd
Toen hij hierover uitweidde zei de profeet
Mohammed: “Het beste wat ik zelf heb
gezegd en de profeten vóór mij, is: Er is
geen andere god dan God. Hij alleen heeft
geen partners, Hem komt de heerschappij
toe en de lof. Hij heeft macht over alle
dingen.”3 Deze zinnen die op de eerste
geloofsbelijdenis volgen, komen alle uit
de Edele Koran. Ze beschrijven alle een
wijze om God lief te hebben en Hem te
dienen. De woorden Hij alleen herinneren
moslims eraan dat hun harten4 aan God
moeten zijn toegewijd. Alleen, want God
zegt in de Edele Koran (33: 4): “God heeft
voor een man niet twee harten in zijn
binnenste gemaakt.” God is Absoluut en
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daarom moet de toewijding aan Hem oprecht en volledig zijn.
De woorden Hij heeft geen partners
herinneren moslims eraan dat zij God
alleen moeten liefhebben, zonder gelijken
in hun ziel want God zegt in de Edele
Koran (2: 165): “Er zijn mensen die aannemen dat er naast God nog gelijken zijn
die zij even liefhebben als God maar zij
die geloven hebben God meer lief.” K. 39:
23: “ … bij hen die hun Heer vrezen lopen
de rillingen over hun huid.”
De woorden Aan hem komt de heerschappij toe herinneren moslims eraan
dat hun verstand of geest geheel aan God
toegewijd moet zijn want de heerschappij
is precies alles in de schepping en alles
wat de geest kan kennen. Alles is in Gods
hand want Hij zegt in de Edele Koran (67:
1): “Gezegend zij Hij in wiens hand de
heerschappij is en Hij is almachtig.”
De woorden Aan hem komt de lof toe herinneren moslims eraan dat zij God dankbaar moeten zijn en hun vertrouwen
moeten stellen in Hem bij al hun gevoelens en emoties. God zegt in de Edele
Koran 29: 61-63: “Maar als jij hun vraagt
wie de hemelen en de aarde geschapen en
de zon en de maan dienstbaar gemaakt
heeft, dan zeggen zij: ‘God’. Hoe kunnen
zij dan zo zijn afgekeerd? God voorziet
ruimschoots in het levensonderhoud van
wie Hij wil en ook met beperking voor
wie Hij wil. God is alwetend. En als je hun
vraagt wie uit de hemel water laat neerdalen om daarmee de aarde te doen herleven nadat zij dood was dan zeggen zij:
‘God’. Zeg: Lof en dank zij God. Maar de
meesten van hen begrijpen het niet.”5
Voor al deze gaven en nog andere moeten
mensen altijd dankbaar zijn in oprechte
toewijding (K. 14: 32-34): “God is het die
de hemelen en de aarde geschapen heeft
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en die uit de hemel water heeft laten
neerdalen en die daarmee vruchten heeft
voortgebracht voor jullie levensonderhoud. En Hij maakte voor jullie schepen
dienstbaar om op Zijn bevel op zee te
varen en Hij maakte voor jullie de rivieren dienstbaar. En Hij maakte voor jullie
de zon en de maan dienstbaar in hun
vaste loop en Hij maakte voor jullie de
dag en de nacht dienstbaar. Hij heeft jullie van alles wat jullie Hem gevraagd
hebben gegeven en als jullie Gods genade
willen tellen, dan kunnen jullie het niet
opsommen. De mens is werkelijk onrechtvaardig en ondankbaar.”6
Inderdaad, de Fâtiha K. 1: 1-7, het meest
verheven hoofdstuk in de Edele Koran,7
begint met de lofprijzing van God:
1 In de naam van God, de Erbarmer, de
Barmhartige.
2 Lof zij God, de Heer van de wereldbewoners,
3 de Erbarmer, de Barmhartige,
4 de heerser op de oordeelsdag.
5 U dienen wij en U vragen wij om
hulp.
6 Leid ons op de juiste weg,
7 de weg van hen aan wie U genade
geschonken hebt, op wie geen toorn
rust en die niet dwalen.
De Fatiha, dagelijks minstens zeventien
maal gereciteerd in de verplichte gebeden, brengt ons in herinnering dat we
God moeten prijzen en danken voor Zijn
ontelbare weldaden en zijn ruime barmhartigheid, die niet beperkt blijft tot dit
leven maar ons uiteindelijk bijeenbrengt
op de dag van de rekening,8 als het erop
aankomt en wanneer we hopen dat onze
zonden worden vergeven.
De Fatiha eindigt dan ook met een
gebed om genade en leiding zodat we met
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wat begint als lofzegging en dank kunnen
eindigen met heil en liefde want God zegt
in de Edele Koran 19: 96: “Zij die geloven
en de goede daden verrichten, aan hen zal
de Erbarmer liefde doen toekomen.”
De woorden Hij is almachtig herinneren
moslims eraan dat zij Gods almacht indachtig moeten zijn en God dus moeten
vrezen (ittaqâ).9 God zegt in de Edele
Koran 2: 194-195: “… en vreest God en
weet dat God met de godvrezenden is.
Geeft bijdragen op Gods weg en stort jullie niet eigenhandig in de ondergang, en
doet goed. God bemint hen die goed
doen.” K. 2: 196: “…vreest God en weet
dat God streng is in de afstraffing.”
Door de vrees voor God moeten de handelingen, de bekommernis en de kracht
van moslims geheel gewijd zijn aan God.
Hij zegt in de Edele Koran 9: 36: “En weet
dat God met de godvrezenden is.”
K. 9: 38-39: “Jullie die geloven. Wat is
er met jullie, wanneer tot jullie gezegd
wordt: ‘Rukt uit op Gods weg’ dat jullie
dan bezwaard ter aarde zijgen. Bevalt het
tegenwoordige leven jullie dan meer dan
het hiernamaals? Maar het genot van het
tegenwoordige leven is in verhouding tot
het hiernamaals maar gering. Als jullie
niet uitrukken, zal hij jullie bestraffen
met een pijnlijke bestraffing en andere
mensen in jullie plaats zetten; en jullie
brengen Hem geen enkele schade toe.
God is almachtig.”
De woorden Hem komt de heerschappij
toe en de lof en Hij is almachtig herinneren moslims eraan dat zoals alles in de
schepping God looft, zo ook alles in hun
ziel aan God toegewijd moet zijn (K. 64:
1): “Wat er op de hemelen en op aarde is,
prijst God. Hij heeft de heerschappij en
Hem zij lof; Hij is almachtig.” Want in-
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derdaad, alles wat in de ziel van mensen
omgaat is bekend bij God en daarvan
moet rekenschap worden afgelegd. K. 64:
4: “Hij weet wat er in de hemelen en op
aarde is en Hij weet wat jullie verhullen
en wat jullie onthullen; God weet wat er
binnen in de harten is.”
Zoals we kunnen zien in bovengenoemde
citaten, wordt aan zielen in de Edele
Koran drie eigenschappen toebedeeld: de
geest of het verstand, gemaakt om de
waarheid te omvatten; de wil, gemaakt
om vrij te kunnen kiezen en gevoelens,
gemaakt om te houden van het goede en
schone.10 Anders gezegd, de ziel van de
mens begrijpt de waarheid door het verstand, grijpt het goede door de wil en
voelt de liefde voor God door deugdzame
emoties. Verderop in hetzelfde hoofdstuk
beveelt God mensen (K. 64: 16): “Hem
zoveel mogelijk te vrezen, naar Hem te
luisteren [en zo de waarheid te begrijpen];
Hem te gehoorzamen [en zo het goede te
willen] en geeft bijdragen; dat is beter
voor jullie zelf. En wie voor de eigen hebzucht behoed worden dat zijn zij die succesvol zijn.”
Kort samengevat: als we de hele zin Hij
alleen heeft geen partners, Hem komt de
heerschappij toe en de lof en Hij is almachtig combineren met de geloofsgetuigenis Er is geen andere god dan God, dan
herinnert dat de moslims eraan dat hun
hart, hun ziel en al hun geestelijke vermogens (of eenvoudigweg hun hart en
ziel) volledig toegewijd moeten zijn aan
God en aan hem gehecht. Zo zegt God in
de Edele Koran aan Mohammed (K. 6:
162-164): “Zeg: Mijn gebed (salaat) en
mijn opoffering, mijn leven en mijn sterven behoren God toe, de Heer van de
wereldbewoners. Hij heeft geen metgezel.
Dat is aan mij bevolen en ik ben de eerste
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van hen die zich (aan God) overgeven.
Zeg: Zal ik een ander dan God als Heer
begeren, terwijl Hij toch de Heer van alles
is? Iedere ziel begaat (het slechte) slechts
ten koste van zichzelf. Niemand is belast
met de last van een ander…”.
Deze verzen vatten de totale en diepe
devotie samen van de profeet Mohammed
voor God.
De Edele Koran gebiedt dan ook moslims die God waarlijk liefhebben zijn
voorbeeld11 te volgen zodat God hen op
hun beurt liefheeft.12 K. 3: 31: “Zeg (Mohammed, tegen de mensen): Als jullie
God liefhebben, volgt mij dan en God zal
jullie liefhebben en jullie je zonden vergeven. God is vergevend en barmhartig.”
De liefde tot God maakt dus deel uit van
de complete en totale toewijding aan
God. Het is geen louter voorbijgaande
gedeeltelijke emotie. Zoals we boven
zagen, gebiedt God in de Edele Koran:
“Mijn gebed en mijn opoffering, mijn
leven en mijn sterven behoren God toe,
de Heer van de wereldbewoners. Hij heeft
geen metgezel.” De oproep om met hart
en ziel geheel aan God te zijn toegewijd
en met Hem volledig te zijn verbonden,
heeft niets te maken met een oproep tot
louter emotie of gemoedstoestand, het is
in werkelijkheid een opdracht die een
alles omvattende constante en actieve
liefde tot God vereist. Het vereist een liefde waaraan het diepst inwendige geestelijke hart en de gehele ziel – met verstand,
wil en gevoel – deelnemen door toewijding.
Niemand komt met iets beters
We hebben gezien hoe de gezegende zinnen Er is geen god dan God, Hij alleen.
Hij heeft geen metgezel. Hem behoort de
heerschappij toe en de lof en Hij is al-

28

machtig expliciet maken wat besloten ligt
in de beste herinnering (Er is geen andere
god dan God) en wat dit vereist en tot
gevolg heeft in zake de toewijding aan
Hem. Rest ons nog te zeggen dat deze formule alleen al een heilige aanroep is, als
het ware een uitbreiding van het eerste
deel van de geloofsgetuigenis (Er is geen
andere god dan God). De rituele herhaling
hiervan kan met Gods genade een bepaalde godsdienstige houding met zich meebrengen die nodig is, namelijk God liefhebben en Hem toegewijd zijn met heel
zijn hart, heel zijn ziel, heel zijn geest,
met heel zijn wil en kracht en zijn gevoel.
Vandaar dat de profeet Mohammed
aanraadde zich het volgende vaak voor
de geest te halen: “Wie honderd keer op
een dag zegt: ‘Er is geen god dan God, Hij
alleen. Hij heeft geen metgezel. Hem behoort de heerschappij toe en de lof en Hij
is almachtig’ is gelijk aan iemand die tien
slaven bevrijdt. Honderd goede daden
worden voor hem opgeschreven en honderd slechte daden uitgewist. Het beschermt hem op die dag tot aan de avond
tegen de duivel. En niemand kan iets beters geven behalve degene die nog meer
doet.”13
Met andere woorden, deze gezegende formule vereist en veronderstelt niet alleen
dat moslims totaal aan God moeten zijn
toegewijd en Hem moeten liefhebben uit
heel hun hart, heel hun ziel met alles wat
in hen is, het is tevens door de herhaling14
het begin van het waarmaken van deze
liefde met alles wat ze in zich hebben aan
menselijkheid. God zegt in de Edele Koran K. 73: 8: “Gedenk dus de naam van
jouw Heer en wijd jezelf geheel aan hem
toe (tabattala).”
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De liefde tot God als het eerste en
grootste gebod in de bijbel
De shema’ Israël in Deuteronomium 6,4-5,
een centrale tekst in het Oude Testament
en de joodse liturgie, luidt: “Luister Israël!
De Heer is onze God, de Heer is de Enige.
U zult de Heer uw God liefhebben met
heel uw hart, met heel uw ziel en met al
uw krachten.”15 Op dezelfde manier antwoordt Jezus in het Nieuwe Testament, als
men hem naar het grootste gebod vraagt
(Mt 22,34-40): “Toen nu de Farizeeën vernamen dat Hij de Sadduceeën de mond
gesnoerd had, kwamen zij bijeen en een
van hen, een wetgeleerde, vroeg Hem om
Hem op de proef te stellen: ‘Meester, wat
is het voornaamste gebod in de Wet?’ Hij
antwoordde hem: ‘Gij zult de Heer uw
God beminnen met geheel uw hart, geheel
uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het
voornaamste en eerste gebod. Het tweede,
daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste
beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten’.”
En verder Marcus 12,28-31: “Nu trad
een schriftgeleerde op Hem toe, die naar
hun woordenwisseling geluisterd had en,
begrijpende dat Hij hun een raak antwoord had gegeven, legde hij Hem de
vraag voor: ‘Wat is het allereerste gebod?’
Jezus antwoordde: ‘Het eerste is: Hoor,
Israël! De Heer onze God is de enige Heer.
Gij zult de Heer uw God beminnen met
geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw
verstand en geheel uw kracht. Het tweede
is dit: Gij zult uw naaste beminnen als
uzelf. Er is geen ander gebod voornamer
dan deze twee’.”
Het gebod God volledig lief te hebben is
dus het eerste en voornaamste gebod in de
bijbel.
Men kan het inderdaad op een aantal
plaatsen vinden dwars door de hele bijbel
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heen. Bijvoorbeeld Deuteronomium 4,29;
10,12; 11,13 (deel van de shema’); 13,3;
26,16; 30,2; 30,6; 30,10; Jozua 22,5; Marcus 12,32-33 en Lucas 10,27-28. Maar op
diverse plaatsen in de bijbel komt het
voor met lichte variaties. In Matteüs
22,37 (“Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en
geheel uw verstand”) is het Griekse woord
voor ‘hart’ kardia, het woord voor ‘ziel’
psyche en het woord voor verstand
dianoia. In de versie van Marcus 12,30
(“Gij zult de Heer uw God beminnen met
geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw
verstand en geheel uw kracht”) wordt het
woord kracht toegevoegd, de vertaling
van het Griekse ischus. De woorden van
de wetgeleerde in Lucas 10,27 (die door
Jezus Christus worden bevestigd in Lucas
10,28) bevatten dezelfde vier termen als
in Marcus 12,30. De woorden van de
Schriftgeleerde in Marcus 12,32 (die door
Jezus Christus worden goedgekeurd in
Marcus 12,34) bevatten de drie termen
kardia (hart), dianoia (geest), en ischus
(kracht).
In de shema’ van Deuteronomium 6,45 staat: “Luister Israël! De Heer is onze
God, de Heer is de Enige. U zult de Heer
uw God liefhebben met heel uw hart, met
heel uw ziel en met al uw krachten”. In het
Hebreeuws is het woord voor hart lev,
voor ziel nefesh, en voor kracht me’od.
In Jozua 22,5 wordt zo de Israëlieten door
Jozua geboden God lief te hebben en aan
Hem toegewijd te zijn: “U moet echter
trouw blijven aan de geboden en aan de
Wet die Mozes, de dienaar van de Heer, u
gegeven heeft. U moet dat doen door de
Heer uw God lief te hebben, altijd zijn
wegen te volgen, zijn geboden te onderhouden, Hem aan te hangen (dabaq) en
Hem met heel uw hart en heel uw ziel te
dienen (abad).
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Wat al deze versies gemeenschappelijk
hebben, ondanks de verschillen in taal
tussen het Hebreeuwse Oude Testament,
de oorspronkelijke woorden van Jezus
Christus in het Aramees en het Griekse
Nieuwe Testament, is het gebod God geheel lief te hebben met hart en ziel en
volledig aan Hem te zijn toegewijd. Dit is
het eerste en belangrijkste gebod voor
alle mensen.
We hebben gezien wat het gezegende
woord van Mohammed noodzakelijk inhoudt en oproept: “Het beste wat ik heb
gezegd, ik en de profeten die voor mij
kwamen, is: Er is geen andere god dan
God, Hij alleen, Hij heeft geen partner.
Aan Hem komt de heerschappij toe en de
lof en Hij is almachtig.”16 In dit licht kunnen we de woorden ‘het beste wat ik heb
gezegd en de profeten die voor mij kwamen’ verstaan als overeenkomend met de
formule “Er is geen andere god dan God,
Hij Alleen, Hij heeft geen naamgenoot,
aan Hem komt de heerschappij toe en de
lof en Hij is almachtig” en met het eerste
en belangrijkste gebod om god lief te
hebben met heel zijn hart en ziel zoals het
op verschillende plaatsen in de bijbel
staat. Dat betekent, met andere woorden,
dat de Profeet Mohammed, misschien
onder inspiratie, naar het eerste gebod
van de bijbel verwees en erop zinspeelde.
God mag het weten. Maar hoe dan ook,
deze formules hebben ongetwijfeld dezelfde betekenis.
Bovendien weten we ook, zoals men
in de eindnoten kan zien, dat beide formules nog een andere opmerkelijke parallel kennen: ofschoon ze in een aantal versies voorkomen die nauwelijks van elkaar
verschillen, benadrukken ze toch steeds
de algehele liefde tot en toewijding aan
God.17
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II Liefde tot de naaste
Liefde tot de naaste in de islam
Er zijn in de islam ontelbare bevelen over
de noodzaak en het belang van de liefde
tot en medelijden met de naaste. De liefde
tot de naaste is wezenlijk en kan niet los
worden gemaakt van het geloof in God en
van de liefde tot God want in de islam is
er geen waar geloof in God en geen echte
godsvrucht (taqwa) mogelijk zonder de
liefde tot de naaste. De Profeet Mohammed zei: “Niemand van jullie heeft het
geloof als je niet voor je broeder wilt wat
je voor jezelf wilt.”18 En: “Niemand van
jullie heeft het geloof als je niet voor je
naaste wilt wat je voor jezelf wilt.”19 Maar
empathie en sympathie voor de naaste en
zelfs het volbrengen van de verplichte
gebeden is niet genoeg. Ze moeten gepaard gaan met vrijgevigheid en zelfopoffering. God zegt in de Edele Koran 2:
177: “Vroomheid is niet dat jullie je
gezichten20 naar het oosten en het westen
wendt, maar vroom is wie gelooft in God,
in de laatste dag, in de engelen, in het
boek, in de profeten, en wie zijn bezit, hoe
lief hij dat ook heeft, geeft aan de verwanten, de wezen, de behoeftigen, aan hem
die onderweg is, aan de bedelaars, en voor
[de vrijkoop van] de slaven, en wie het
gebed verricht en de [verplichte] aalmoes
geeft. En wie hun verbintenis nakomen,
als zij een verbintenis zijn aangegaan, en
wie volhardend zijn in tegenspoed en
rampspoed, en ten tijde van strijd. Zij zijn
het die oprecht zijn en dat zijn de godvrezenden.”
En ook nog (K. 3: 92): “Jullie zullen de
vroomheid niet bereiken totdat jullie van
wat jullie liefhebben bijdragen geven. En
wat jullie ook aan bijdragen geven, God
weet ervan.” Als we de naaste niet geven
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waar we zelf van houden, houden we niet
van God en niet van de naaste.

De liefde tot de naaste in de bijbel
We hebben al de woorden de Messias,
Jezus Christus, geciteerd over het onmiskenbare belang van de liefde tot de naaste, direct na de liefde tot God.
Matteüs 22,38-40: “Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede,
daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee
geboden hangt heel de Wet en de Profeten.”
En Marcus 12,31: “Het tweede is dit:
Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er
is geen ander gebod voornamer dan deze
twee.”
We hoeven slechts toe te voegen dat
dit gebod ook in het Oude Testament te
vinden is. Leviticus 19,17-18: “Wees niet
haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht: dan maakt u zich niet schuldig aan de zonde van een ander. Neem
geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heer.”
Zo vraagt het tweede gebod evenals
het eerste vrijgevigheid en zelfopoffering
en deze twee geboden zijn de grondslag
van alles wat er in de Wet en de Profeten
staat.

III Kom tot een gezamenlijk
woord*
Islam en christendom zijn duidelijk verschillende godsdiensten en we willen de
formele verschillen zeker niet minimaliseren. Toch is het duidelijk dat de twee
belangrijkste geboden een gemeenschappelijk terrein en een gemeenschappelijke
band vormen tussen de Koran, de Tora en
het Nieuwe Testament. Wat aan de twee
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geboden in de Tora en het Nieuwe Testament voorafgaat en waaruit deze twee
geboden voortkomen is de eenheid van
God, dat er slechts één God is. Want de
Shema’ in de Tora begint (Dt 6,4): “Luister
Israël! De Heer is onze God, de Heer is de
enige.” Jezus zei eveneens (Marcus 12,
29): “Het eerste is: Hoor, Israël! De Heer
onze God is de enige Heer”. Zo zegt God
op dezelfde wijze in de Koran (112: 1-2):
“Zeg, Hij is God als enige. God de bestendige.” Zo vormen dus de eenheid van
God, de liefde tot God en tot de naaste
een gemeenschappelijke grond waarop
islam, christendom (en jodendom) zijn
gegrond.
Dit kon ook niet anders aangezien Jezus
gezegd heeft (Matteüs 22,40): “Aan deze
twee geboden hangt heel de Wet en de
Profeten.”
Bovendien bevestigt God in de Edele
Koran dat de Profeet niets wezenlijk
nieuws bracht. K. 41: 43: “Aan jou wordt
slechts gezegd wat al aan de gezanten
voor jouw tijd gezegd was.” En K. 46: 9:
“Zeg [Mohammed], ik vertegenwoordig
niet iets ongehoords onder de gezanten. Ik
weet ook niet wat er met mij of met jullie
zal gebeuren. Ik volg slechts wat aan mij
geopenbaard wordt en ik ben alleen maar
een duidelijke waarschuwer.”
Zo bevestigt God ook in de Edele Koran
dat dezelfde eeuwige waarheden van eenheid van God, de noodzaak van algehele
liefde en toewijding tot God (en dus het
vermijden van valse goden), en de noodzaak van liefde voor de medemens (en
dus rechtvaardigheid) de basis zijn van
elke ware godsdienst: K. 16: 36: “En Wij
hebben toch in elke gemeenschap een
gezant laten opstaan: ‘Dient god en vermijdt de Taghoet.’ Een gedeelte van hen

* Noot van de vertaler: Leemhuis
vertaalt: Kom tot
een gezamenlijke
juiste uitspraak;
Picthall schrijft
Come to an agreement between us
and you. Shakir:
Come to an equitable proposition
between you and
us; Yusuf Ali:
Come to common
terms as between
us and you.
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heeft God op het goede pad geleid en
voor een gedeelte is de dwaling waar geworden. Reist dus op aarde rond en kijkt
hoe het einde was van de loochenaars.”

joden zouden ieder vrij moeten zijn om
op te volgen wat God hun geboden heeft
en zich niet ter aarde werpen voor koningen en hun gelijken.21

K. 57: 25: “Wij hebben Onze gezanten
met de duidelijke bewijzen gezonden en
wij hebben het Boek en de weegschaal
met hen neergezonden, opdat de mensen
de rechtvaardigheid in stand houden…”

Want God zegt elders in de Edele Koran
K. 2: 256: “Er is geen dwang in de godsdienst.” Dit slaat duidelijk op het tweede
gebod en de liefde tot de naaste, waarvan
rechtvaardigheid22 en vrijheid van godsdienst een wezenlijk onderdeel zijn. God
zegt in de Edele Koran K. 60: 8: “Maar
God verbiedt niet dat jullie hen die niet
wegens de godsdienst tegen jullie gestreden hebben en die jullie niet uit jullie
woningen verdreven hebben, met respect
en rechtvaardig te behandelen. God houdt
van hen die rechtvaardig handelen.”

Komt tot een gezamenlijk woord
In de Edele Koran (K 3: 64) zegt de Allerhoogste dat moslims de volgende oproep
moeten doen aan christenen (en joden, de
Mensen van het Boek): “Zeg: Mensen van
het Boek. Komt tot een uitspraak die voor
jullie en voor ons gezamenlijk juist is.
[Kramers: Kom tot een woord dat gelijk is
tussen ons en u.] Dat wij alleen God dienen, dat wij niets aan Hem als metgezel
toevoegen en als zij zich echter afkeren,
zeg dan: “Getuigt dat wij ons [aan God]
overgeven.”
Het is duidelijk dat de woorden dat wij
niets aan hem als metgezel toevoegen
slaan op de eenheid van God. Ook is duidelijk dat alleen God dienen slaat op
geheel aan God toegewijd zijn en dus op
het eerste en belangrijkste gebod. Volgens
een van de oudste en meest gezaghebbende commentaren (tafsîr) op de Edele Koran – Jâmi’ Al-Bayan fi ta’wîl al-Qur’ân
van Abu Ja’far Muhammad bin Jarîr AlTabâri (gestorven in 310 islamitische jaartelling / 923 christelijke jaartelling) –
betekent dat wij elkaar niet als heren
naast God nemen ‘dat niemand van ons
moet gehoorzamen als dit ongehoorzaamheid is aan wat God heeft geboden’.
‘Noch zouden we hen moeten eren door
ons ter aarde te werpen op dezelfde manier zoals zij dat doen voor God’. Met
andere woorden, moslims, christenen en
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Als moslims nodigen we dus christenen
uit zich Jezus’ woorden te herinneren van
het evangelie (Marcus 12,29-31: “Het eerste is: “Hoor, Israël! De Heer onze God is
de enige Heer. Gij zult de Heer uw God
beminnen met geheel uw hart, geheel uw
ziel, geheel uw verstand en geheel uw
kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw
naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.”
Als moslims zeggen we tegen christenen
dat wij niet tegen hen zijn en dat de islam
niet tegen hen is, zolang ze geen oorlog
voeren tegen moslims vanwege hun
godsdienst, hen onderdrukken en hen uit
hun huizen verdrijven (in overeenstemming met aangehaald vers). God zegt
bovendien in de Edele Koran 3: 113-115:
“Zij zijn niet [allen] gelijk. Onder de mensen van het boek is er een gemeenschap
die standvastig Gods tekenen gedurende
de nacht voorleest, terwijl zij zich eerbiedig neerbuigen. Zij geloven in God en de
laatste dag, zij gebieden het behoorlijke,
verbieden het verwerpelijke en wedijve-
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ren in goede daden. Zij zijn het die tot de
rechtschapenen behoren. Het goede dat
zij doen, daarvoor zullen zij niet als
ondankbaar worden behandeld. God kent
de godvrezenden.”
Is het christendom per se tegen moslims?
In het evangelie zegt Jezus (Matteüs
12,30): “Wie niet met Mij is, is tegen Mij,
en wie niet met Mij bijeenbrengt, drijft
uiteen.” En Marcus 9,40: “Wie niet tegen
ons is, is voor ons”. En Lucas 9,50: “Wie
niet tegen u is, is vóór u.”
Volgens De Uitleg van het Nieuwe Testament van zijne heiligheid Theophylactus23
spreken deze beweringen elkaar niet tegen want de eerste bewering (in de huidige Griekse tekst van het Nieuwe Testament) verwijst naar demonen, terwijl de
tweede en derde bewering naar de mensen
verwijzen die Jezus erkenden maar geen
christenen waren. Moslims erkennen Jezus Christus als de Messias maar niet op
dezelfde manier als christenen (christenen
zelf zijn het trouwens nooit eens geworden over de natuur van Christus), moslims
erkennen Jezus op de volgende wijze (K.
4: 171): “De masieh, Isa, de zoon van Maryam is Gods gezant en Zijn woord dat Hij
wierp naar Maryam en een geest bij Hem
vandaan.” Daarom nodigen wij christenen
uit moslims niet te beschouwen als tegen
hen maar met hen, overeenkomstig de
woorden van Jezus Christus hier.
Ten slotte vragen wij als moslims en
gehoorzamend aan de Edele Koran christenen om samen overeenstemming te bereiken over de gemeenschappelijke wezenlijke zaken van onze twee godsdiensten… (K. 3: 64) “dat wij alleen God
dienen, dat wij niets aan Hem als metgezel toevoegen en dat wij elkaar niet tot
heren naast God nemen”.
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Moge dit gemeenschappelijk fundament
de basis zijn van elke interreligieuze dialoog tussen ons want op dit gemeenschappelijk fundament is gebaseerd heel
de wet en de profeten (Mt 22,40). God zegt
in de Edele Koran 2: 136-137: “Zeg,
[moslims], wij geloven in God, in wat
naar ons is neergezonden en in wat naar
Ibrahiem, Isma’iel, Ishaaq, Ja’koeb en de
stammen is neergezonden en in wat aan
Moesa en ‘Isa is gegeven en in wat aan de
profeten door hun heer gegeven is. Wij
maken geen verschil tussen één van hen
en wij hebben ons aan Hem overgegeven.
Als zij dan in hetzelfde geloven waarin
jullie geloven dan hebben zij zich op het
goede pad laten brengen. Maar als zij zich
afkeren dan zijn zij het oneens. God zal
voor jullie dan genoeg zijn tegen hen. Hij
is de horende, de wetende.”
Gemeenschappelijk
Een gemeenschappelijk fundament tussen
moslims en christenen is niet enkel een
zaak van een beleefde oecumenische dialoog tussen enkele geselecteerde religieuze
leiders. Christendom en islam zijn respectievelijk de grootste en de op één na grootste godsdienst in de wereld en in de geschiedenis. Zij vormen, naar men zegt,
respectievelijk een derde en een vijfde deel
van de mensheid. Samen maken zij meer
dan 55 procent uit van de wereldbevolking. Daarom zijn goede betrekkingen tussen deze twee godsdienstige gemeenschappen een van de belangrijkste factoren voor
de bijdrage aan de verspreiding van vrede
over de hele wereld. Als moslims en christenen geen vrede kennen, kan de wereld
geen vrede kennen. Nu het wapenarsenaal
in de moderne wereld afschrikwekkende
vormen aanneemt en moslims en christenen overal door elkaar wonen als nooit te
voren, kan geen van beide partijen unilateraal een conflict winnen dat zou gaan
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tussen meer dan de helft van de wereldbevolking. Onze gemeenschappelijke toekomst staat dus op het spel.
Misschien staat zelfs het overleven
van de hele wereld op het spel. En aan
degenen die desalniettemin zich verheugen over onenigheid en vernietiging voor
eigen baat of er uiteindelijk gewin uit
hopen te halen, zeggen wij dat onze eigen
ziel ook op het spel staat als we falen om
eerlijke pogingen te ondernemen om
vrede te stichten en in harmonie samen te
leven. God zegt in de Edele Koran 16: 90:
“God gebiedt rechtvaardig te handelen,
goed te doen, en aan de verwanten giften
te geven en Hij verbiedt wat gruwelijk,
verwerpelijk en gewelddadig is. Hij spoort
jullie aan, misschien laten jullie je vermanen.” En Jezus Christus zei (Mt 5,9):
“Zalig die vrede brengen…” en (Mt 16,26):
“Wat voor nut heeft het voor een mens
heel de wereld te winnen, als dit ten koste
gaat van eigen leven?”

* Noot van de vertaler: A.H. staat
voor de islamitische jaartelling,
het jaar (Anno)
van de hidjrah
(Hegirae).
** Noot van de
vertaler: De titels
en functies van de
ondertekenaars
zijn om praktische
redenen niet vertaald. Intussen
heeft de lijst zich
uitgebreid tot
meer dan 210 personen.
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Laat onze verschillen dus geen haat en
onenigheid veroorzaken. Laten we met
elkaar slechts wedijveren in oprechtheid
en goede werken. Laten we elkaar respecteren, eerlijk, rechtvaardig en vriendelijk
zijn voor elkaar en leven in oprechte
vrede, harmonie en wederkerige welwillendheid. God zegt in de Edele Koran 5:
48: “En wij hebben het boek met de waarheid naar jou neergezonden ter bevesti-
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Noten

2

Sunan Al-Tirmidhi, Kitab Al-Da’awat, 462/5,

nr. 3383; Sunan Ibn Majah, 1249/2.
1

In het Arabisch: La ilâha illa Allah wa

Muhammad rasul Allah. De twee getuigenissen

3.

zijn beide, zij het apart, als zinsdelen te vinden in

al-Du’a fi Yawm ‘Arafah, Hadith no. 3934.

de Edele Koran (in respectievelijk Muhammad 47:
19 en Al-Fath 48: 29).

40

Sunan Al-Tirmidhi, Kitab Al-Da’awat, Bab
Het is belangrijk op te merken dat de zinsde-

len Hij alleen heeft geen metgezel, aan hem is de
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heerschappij en de lof en Hij is almachtig alle uit

eigen nadeel. En ik ben niet iemand die over jullie

de Edele Koran komen, in precies dezelfde vor-

waakt.”

men, zij het op verschillende plaatsen. Hij alleen,
wat naar God verwijst, wordt minstens zes keer in

Hoe dan ook, het is duidelijk dat de moslim op-

de Edele Koran gevonden (7: 70; 14: 40; 39: 45;

vatting over het (geestelijke) hart niet veel ver-

40: 12; 40: 84 en 60: 4). Hij heeft geen metgezel

schilt van de christelijke opvatting van het (gees-

wordt minstens één maal in precies die vorm

telijke) hart zoals te zien is in Jezus’ woorden in

gevonden (K. 6: 173). Aan Hem is de heerschap-

het Nieuwe Testament: “Zalig de zuiveren van

pij en de lof en Hij is almachtig vindt men zo in

hart, want zij zullen God zien” (Mt 5,8) en Paulus

K. 64: 1, en delen ervan worden een aantal keren

zegt (1Kor 13,12): “Thans zien wij in een spiegel,

vermeld, bijvoorbeeld de woorden Hij is almach-

onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aange-

tig vindt men minstens vijf maal: 5: 120; 11: 4;

zicht. Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal

30: 50; 42: 9 en 57: 2.

ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.”

Het hart: in de islam is het geestelijke hart,

5.

Vgl. Luqman, 31: 25.

6.

Vgl. Al-Nahl, 16: 3-18.

zegt God in de Edele Koran 53: 11: “Het [innerlij-

7.

Sahih Bukhari, Kitab Tafsir Al-Qur’an, Bab

4.

niet het lichamelijke, het orgaan dat geestelijke
en metafysische kennis waarneemt. Van één van
de grootste visioenen van de Profeet Mohammed
ke] hart loog niet over wat hij zag.” Inderdaad,

ma Ja’a fi Fatihat Al-Kitab (Hadith nr.1); zie ook:

elders in de Edele Koran zegt God (22: 46): “…

Sahih Bukhari, Kitab Fada’il Al-Qur’an, Bab Fadl

Toch zijn de ogen niet blind maar de harten, die

Fatihat Al-Kitab, (Hadith nr.9), nr. 5006.

in de borsten zijn, zijn blind” (zie het hele vers en
ook K. 2: 9-10; 2: 74; 8: 24; 26: 88-89; 48: 4; 83:

8.

14 en elders). In feite zijn er meer dan honderd

derd genadegaven. Hij heeft er een van neerge-

De Profeet Mohammed zei: “God heeft hon-

vermeldingen van het hart en zijn synoniemen in

zonden naar djinns, mensen en dieren. Daarom

de Edele Koran.

hebben mensen voeling met elkaar en dieren met
hun kroost. En God heeft 99 genadegaven uitge-

Nu zijn er onder moslims meerdere opvattingen

steld. Hij zal deze aan zijn dienaren schenken op

over het directe Zien van God, wat het tegenover-

de dag van de opstanding” (Sahih Muslm, Kitab

gestelde is van geestelijke werkelijkheid, in dit

Al-Tawbah; 2109/4; nr. 2752; vgl. Sahih Bukhari,

leven of hierna. God zegt in de Edele Koran over

Kitab Al-Riqaq, nr. 6469).

de dag van de opstanding (75: 22-23): “Stralende
gezichten zijn er op die dag, die naar hun Heer
kijken.”

9.

De vreze des Heren is het begin van
de wijsheid

Van de Profeet Mohammed wordt gezegd: het
Toch zegt God ook in de Edele Koran (6: 102-

voornaamste deel van de wijsheid is de vreze

104): “Dat is God jullie heer, er is geen god dan

Gods, Hij zij verheven (Musnad al-Shahab, 100/1;

Hij, de schepper van alle dingen; dient hem dus,

Al-Dulaymi, Musnad Al-Firdaws, 270/2; Al-Tir-

Hij zorgt voor alles. Hem bereiken de blikken niet,

midhi, Nawadir Al-Usul; 84/3; Al-Bayhaqi, Al-

maar Hij bereikt de blikken wel. Hij is de welwil-

Dala’il and Al-Bayhaqi, Al-Shu’ab; Ibn Lal, Al-

lende, de welingelichte. Tot jou zijn al inzichtelij-

Makarim; Al-Ash’ari, Al-Amthal, en passim). Dit

ke bewijzen van jouw Heer gekomen. Als iemand

komt duidelijk overeen met de woorden van de

dus inzicht heeft, dan is het in zijn eigen voor-

profeet Salomon in de bijbel, Spreuken 9,10: “De

deel. En als iemand blind is, dan is het in zijn

vrees voor de Heer is het begin van de wijsheid,
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de Hoogheilige kennen is inzicht” en 1,7: “De

Deze algehele totale liefde is onverenigbaar met

vrees voor de Heer is het begin van de kennis.”

het streven naar aardse zaken en met eigenliefde
en is in zichzelf iets moois en aantrekkelijks. God

10. Het verstand, de wil en het gevoel
in de Edele Koran

zegt in de edele Koran (K. 49: 7): “En weet dat de
gezant van God in jullie midden is. Als hij jullie

God richt zich tot de mensheid in de Edele Koran

in veel van het beleid zou gehoorzamen dan zou-

opdat zij in Hem gelooft en hem aanroept (en

den jullie het moeilijk krijgen. Maar God heeft het

daarbij het verstand gebruikt) met ontzag (rahba)

geloof bij jullie geliefd gemaakt en het in jullie

(dat de wil aanzet) en met hoop (en dus met

harten aantrekkelijk gemaakt. En Hij heeft jullie

gevoel), K. 32: 15-17: “Slechts zij geloven aan

het ongeloof, de schandelijkheid en de ongehoor-

Onze tekenen die, wanneer zij ermee vermaand

zaamheid laten verafschuwen. Zij zijn het die

worden, neervallen in eerbiedige buiging en de

zich op de goede weg bevinden.”

lof van hun Heer prijzen, terwijl zij niet hoogmoedig zijn. Zij houden zich er verre van op hun

12. Deze ‘bijzondere liefde’ komt bovenop Gods

zijden op hun rustplaatsen te liggen, maar roepen

algemene genade, die alles omvat (K. 7: 156).

hun Heer aan in vrees en begeerte en geven bij-

Maar God weet het beter.

dragen van wat Wij hun voor hun levensonderhoud geven. En niemand weet wat voor vreugde

13. Sahih Al-Bukhari, Kitab Bad’ al-Khalq, Bab

voor hem verborgen is als beloning voor wat zij

Sifat Iblis wa Junudihi; Hadith nr. 3329.

gedaan hebben.”
En K. 7: 55-56: “Bidt in deemoed en in het

Andere versies van deze verheven hadieth

verborgene tot jullie Heer; Hij bemint de overtre-

Dit verheven gezegde van de Profeet Mohammed

ders niet. Brengt geen verderf op de aarde, nadat

kan men aantreffen in tientallen hadieths (woor-

zij in orde gemaakt is en roept Hem aan in vrees

den van de Profeet Mohammed) in verschillende

en begeerte. Gods barmhartigheid is dicht bij hen

contexten met kleine variaties.

die goed doen.”

Het citaat in de tekst (Er is geen god dan God,
Hij alleen. Hij heeft geen metgezel. Hem behoort

Verder beschrijft de Edele Koran de Profeet Mo-

de heerschappij toe en de lof en Hij is almachtig)

hammed in termen die kennis (en dus verstand)

is de kortste versie. Men kan het vinden in Sahih

laten zien en de hoop opwekken (en dus gevoel)

al-Bukhari: Kitab al-Adhan (nr. 852); Kitab al-

en ontzag en vrees inboezemen (dus de wil aan-

Tahajjud (nr. 1163); Kitab al’Umrah (nr. 1825);

sporen), K. 33: 45: “O profeet, wij hebben jou als

Kitab Bad’ al-Khalq (nr. 3329); Kitab al-Da’awat

getuige, als verkondiger van goed nieuws en als

(nrs. 6404, 6458, 6477); Kitab al-Riqaq (nr. 6551);

waarschuwer gezonden.” En K. 48: 8: “Wij heb-

Kitab al-I’tisam bi’l-Kitab (nr. 7378); in Sahih

ben jou gezonden als getuige, als verkondiger

Muslim: Kitab al-Masajid (nrs. 1366, 1368, 1370,

van goed nieuws en als waarschuwer.”

1371, 1380); Kitab al-Hajj (nrs. 3009, 3343);
Kitab al-Dhikr wa’l-Du’a’ (nrs. 7018, 7020, 7082,

11. Een goed voorbeeld

7084); in Sunan Abu Dawud: Kitab al-Witr (nrs.

De liefde en de algehele toewijding van de Profeet

1506, 1507, 1508); Kitab al-Jihad (nr. 2772);

Mohammed aan God is voor moslims het model

Kitab al-Kharaj (nr. 2989); Kitab al-Adab (nrs.

dat zij proberen na te leven. God zegt in de Edele

5062, 5073, 5079); in Sunan al-Tirmidhi: Kitab

Koran 33: 21: “Jullie hebben toch in Gods gezant

al-Hajj (nr. 965); Kitab al-Da’awat (nrs. 3718,

een goed voorbeeld voor wie op God en de laatste

3743, 3984); in Sunan al-Nasa’i: Kitab al-Sahw

dag hopen en God veel gedenken”.

(nrs. 1347, 1348, 1349, 1350, 1351); Kitab Manasik al-Hajj (nrs. 2985, 2997); Kitab al-Iman wa’l-

42
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Nudhur (nr. 3793); in Sunan Ibn Majah: Kitab al-

of Hadith (Jam’ Jawami’ al-Ahadith wa’l-Asan-

Adab (nr. 3930); Kitab al-Du’a’ (nrs. 4000, 4011);

id), in samenwerking met de geleerden van al-

en in Muwatta’ Malik: Kitab al-Qur’an (nrs. 492,

Azhar, dat inhoudt Sahih al-Bukhari, Sahih Mus-

494); Kitabal-Hajj (nr. 831).

lim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidhi,
Sunan al-Nasa’i, Sunan Ibn Majah, en Muwatta’

Een langere versie voegt yuhyi wa yumit toe: (Er

Malik.)

is geen god dan God, Hij alleen. Hij heeft geen
metgezel. Hem behoort de heerschappij toe en de
lof. Hij doet leven en sterven. Hij is almachtig).

14. Veelvuldige herinnering van God
in de Edele Koran

Deze is te vinden in Sunan Abu Dawud: Kitab al-

De Edele Koran staat vol aansporingen om God

Manasik (nr. 1907); in Sunan al-Tirmidhi: Kitab

vaak aan te roepen of in herinnering te brengen.

al-Salah (nr. 300); Kitab al-Da’awat (nrs. 3804,
3811, 3877, 3901); en in Sunan al-Nasa’i: Kitab
Manasik al-Hajj (nrs. 2974, 2987, 2998); Sunan
Ibn Majah: Kitab al-Manasik (nr. 3190).

K. 76: 25: “En gedenk de naam van jouw
Heer, ‘s ochtends en ‘s avonds.”
K. 4: 103: “(En wanneer jullie de salaat
beëindigd hebben,) gedenkt dan God staand, zittend en op jullie zij liggend.”

Een nog langere versie voegt bi yadihi al-khayroe

K. 7: 205: “En denk in jezelf aan jouw Heer in

toe: (Er is geen god dan God, Hij alleen. Hij heeft

deemoed en in vrees en zonder luid te spreken, in

geen metgezel. Hem behoort de heerschappij toe

de morgenstond en in de avond. En behoor niet

en de lof. In Zijn hand is het goede en Hij doet

tot de onoplettenden.”

leven en sterven. Hij is almachtig) en is te vinden

En tot Zacharia, K. 3: 41: “… En gedenk jouw

in Sunan Ibn Majah: Kitab al-Adab (nr. 3931);

heer veel en lofprijs [Hem] in de avond en ‘s och-

Kitab al-Du’a’ (nr. 3994).

tends vroeg.”

De langste versie voegt de woorden toe: yuhyi wa

veelvuldig en prijst Hem ‘s ochtends en ‘s avonds.”

K. 33: 41-42: “Jullie die geloven. Gedenkt God
yumit wa Huwa Hayyun la yamut bi yadihi alk-

Vgl. K. 2: 198-200; 2: 203; 2: 238-239; 3: 190-

hayr: (Er is geen god dan God, Hij alleen. Hij

191; 6: 91; 7: 55; 7: 180; 8: 45; 17: 110; 22: 27-41;

heeft geen metgezel. Hem behoort de heerschappij

24: 35-38; 26: 227; 62: 9-10; 87: 1-17, en passim.

toe en de lof. Hij doet leven en sterven. Hij is de
levende die niet sterft. In Zijn hand is het goede

De Edele Koran staat eveneens vol met verzen die

en Hij is almachtig). Deze is te vinden in Sunan

het grote belang onderstrepen van het gedenken

al-Tirmidhi: Kitab al-Da’awat (nr. 3756) en in

van God, zie 2: 51-7; 5: 4; 6: 118; 7: 201; 8: 2-4;

Sunan Ibn Majah: Kitab al-Tijarat (nr. 2320), met

13: 26-28; 14: 24-27; 20: 14; 20: 33-34; 24: 1;

dit verschil dat deze laatste hadieth luidt: bi yadi-

29: 45; 33: 35; 35: 10; 39: 9; 50: 37; 51: 55-58;

hi al khayr kulluhu, in Zijn hand is al het goede.

en 33: 2; 39: 22-23 en 73: 8-9, reeds geciteerd, en
elders), en de kwalijke gevolgen van het niet-

Het is echter belangrijk op te merken dat de Pro-

gedenken (vgl. 2: 114; 4: 142; 7: 179-180; 18: 28;

feet Mohammed alleen van de eerste (de kortste)

18: 100-101; 20: 99-101; 20: 124-127; 25: 18; 25:

versie heeft gezegd: het beste wat ik heb gezegd,

29; 43: 36; 53: 29; 58: 19; 63: 9; 72: 17 en elders;

ik en de profeten die voor mij kwamen. En slechts

zie ook 107: 4-6).

van die versie heeft de Profeet gezegd: Niemand
komt met iets beters dan dat behalve degene die

Vandaar dat God uiteindelijk in de Edele Koran

meer doet dan dit.

zegt (K. 57: 16): “Is het voor hen die geloven niet

(Deze citaten verwijzen naar het genummerde werk van The Sunna Project’s Encyclopaedia
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tijd dat hun harten zich verootmoedigen om God
te gedenken…”.

43

K. 20: 42: “[Ga heen, jij en jouw broeder met Mijn

halve hen die geloven en goede daden verrichten.

tekenen en] wordt niet moe Mij te gedenken.”

Voor hen is er immers een ononderbroken loon.

En K. 18: 24: “En gedenk jouw heer als je het
vergeten hebt…” (namelijk toe te voegen ‘als God

Dus wie kan hierna nog tegen jou liegen over het
komende oordeel?”

wil’ bij het plannen van toekomstige zaken).
K. 40: 64: “God is het die voor jullie de aarde tot
15. De Engelse vertaling komt van de New King

een vaste grond heeft gemaakt en de hemel tot

James Version, © 1982 by Thomas Nelson, Inc.. In

een gebouw, die jullie gevormd heeft en een

deze Kerkelijke documentatie zijn de Willibrord-

mooie vorm heeft gegeven, en die met goede din-

vertalingen uit 1978 (Nieuwe Testament) en 1995

gen in jullie onderhoud voorziet. Dat is God, jul-

(Oude Testament) gebruikt. De vertaler heeft zich

lie Heer. Gezegend zij dus God, de Heer van de

voor de tekst van de brief, in geval van onduide-

wereldbewoners.”

lijkheid in de Engelse vertaling, gebaseerd op de
Arabische tekst.

K. 30: 29-30: “Maar nee, zij die onrecht plegen volgen zonder kennis slechts hun eigen neigingen. Wie kan er dan aan iemand die door God

16. Sunan Al-Tirmithi, Kitab Al-Da’wat, Bab al-

tot dwaling is gebracht de goede richting wijzen?

Du’a fi Yawm ‘Arafah, Hadith nr. 3934. A.w..

Zij hebben geen helpers. En richt je aangezicht

17. In de beste gestalte

zuivere geloof, de van God afkomstige aanleg die

naar de godsdienst als een aanhanger van het
Christendom en islam hebben vergelijkbare

Hij de mensen ingeschapen heeft. Gods schepping

ideeën over de schepping van de mens in de beste

is niet te veranderen. Dat is de juiste godsdienst,

gestalte en door Gods adem.

maar de meeste mensen weten het niet.”

Het boek Genesis (1,27) zegt: “En God schiep
de mens als zijn beeld; als het beeld van God

K. 38: 71- 72: “Toen jouw Heer tot de engelen zei:

schiep hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep

‘Ik ga een mens uit klei scheppen. En als Ik hem

hij hen.”

gevormd heb en hem iets van Mijn geest heb in-

En Genesis 2,7: “Toen boetseerde de Heer
God de mens uit stof dat Hij van de aarde nam,
en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo
werd de mens een levend wezen.

geblazen, valt dan in eerbiedige buiging voor
hem neer’.”
K. 2: 30-35: “Toen jouw Heer tot de engelen
zei: ‘Ik ga op aarde een plaatsvervanger aanstellen’, zeiden zij: ‘Gaat U daar iemand aanstellen

En de Profeet Mohammed zei: Zeker, God schiep

die er verderf brengt en bloed vergiet, terwijl wij

Adam naar zijn eigen beeld (Sahih Al-Bukhari,

U lofprijzen en Uw heiligheid eren?’ Hij zei: ‘Ik

Kitab Al-Isti’than, 1; Sahih Muslim, Kitab Al-

weet wat jullie niet weten.’ En Hij onderwees

Birr 115; Musnad Ibn Hanbal, 2: 244, 251, 315,

Adam alle namen. Toen legde Hij hen aan de

323 enzovoort en elders).

44

engelen voor en zei: ‘Deelt mij de namen van

K. 7: 11: “Wij hebben jullie geschapen en ver-

dezen maar mee, als jullie gelijk hebben.’ Zij zei-

volgens gevormd. Toen zeiden wij tot de engelen:

den: ‘U zij geprezen! Wij weten slechts wat U ons

‘Buigt eerbiedig neer voor Adam’ en zij bogen zich

hebt onderwezen. U bent de wetende, de wijze.’

eerbiedig neer, behalve Iblies, die niet behoorde bij

Hij zei: ‘Adam, deel hun hun namen mee.’ Toen hij

hen die zich eerbiedig neerbogen.”

hun dan hun namen meedeelde zei Hij: ‘Had Ik

K. 95: 1-8: “Bij de vijgenboom en de olijf-

jullie niet gezegd dat Ik het onzichtbare van de

boom. Bij de berg Sinaï. Bij deze veilige stad. Wij

hemelen en de aarde ken en weet, wat jullie

hebben de mens in de mooiste gestalte gescha-

openlijk en in het verborgene doen.’ Toen Wij tot

pen. Daarna laten we hem weer diep zakken, be-

de engelen zeiden: ‘Buigt eerbiedig neer voor
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Adam’, bogen zij zich eerbiedig neer, behalve

21. Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al-Tabari,

Iblies; hij weigerde en was hoogmoedig, want hij

Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an, (Dar al-Kutub

was een van de ongelovigen. En Wij zeiden:

al-’Ilmiyyah, Beiroet, Libanon, eerste editie,

‘Adam, jij en je echtgenote mogen de tuin bewo-

1992/1412,) tafsir of Aal-’Imran, 3: 64; Volume

nen en jullie mogen ervan in overvloed eten waar

3, blz. 299-302.

jullie maar willen, maar jullie mogen deze boom
niet benaderen, want dan behoren jullie tot de
onrechtplegers’.”

22. Volgens de grammaticaopstellers, door Tabari
geciteerd (a.w.) betekent het woord ‘gemeenschappelijk’ (sawâ’) in ‘een gemeenschappelijk

18. Sahih Al-Bukhari, Kitab al-Iman, Hadith

woord tussen ons’ tevens ‘rechtvaardig’, ‘billijk,

nr.13.

correct’ (âdil, munsif).

19. Sahih Muslim , Kitab al-Iman, 67-1, Hadith

23. Zijne Heiligheid Theophylactus (1055-1108

nr. 45.

christelijke jaartelling) was de orthodoxe aartsbisschop van Ochrid (Macedonië) en Bulgarije

20. De klassieke commentatoren van de Edele

(1090-1108 christelijke jaartelling). Zijn moeder-

Koran (vgl. Tafsir Ibn Kathir, Tafsir Al-Jalalayn)

taal was het Grieks, waarin het Nieuwe Testament

zijn het er in het algemeen over eens dat dit slaat

werd geschreven. Zijn Commentaar is in het

op (de laatste bewegingen van) het moslim gebed.

Engels beschikbaar bij Chrysostom Press.
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