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Terwijl islamitische leraren volhouden dat Jezus slechts een profeet was, is er het getuigenis van de
Koran zelf dat Jezus wel een heel uitzonderlijke profeet was. Amar Djaballah legt uit:
“Samenvattend kan je zeggen dat de titels van Jezus in de Qur’an, Hem laten zien als een hooggeacht profeet en apostel, met een uniciteit die de moslimtraditie niet in staat is bevredigend te
verklaren”.*
Djaballah verwijst naar de verschillende teksten in de Koran die op Jezus wijzen als een profeet van
een bijzondere klasse, een klasse die Mohammed zelf niet blijkt te bereiken. Bijvoorbeeld, de
Koran getuigt van het volgende over Jezus:
•

Jezus werd geboren uit een maagd (Surah 3:45-49).

45. Toen de engelen zeiden: “O, Maria, waarlijk, Allah geeft u blijde tijding door Zijn woord: Zijn naam zal zijn: de
Messias, Jezus, zoon van Maria, geëerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn.
46. En hij zal tot het volk spreken in de wieg en op middelbare leeftijd en hij zal één der rechtvaardigen zijn”.
47. Zij zeide: “Heer, hoe zal ik een zoon hebben, daar geen man mij heeft benaderd?” Hij zeide: “Zo schept Allah, wat
Hij wil. Wanneer Hij iets beslist, zegt Hij daartoe slechts: “Wees” en het wordt.
48. “En Hij zal hem het Boek (de goddelijke Wet) en de Wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwijzen”.
49. En hij zal een boodschapper voor de kinderen Israëls zijn. “Ik kom tot u met een teken van uw Heer; ik zal u uit
klei de vorm van een vogel maken, dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden, door Allah’s gebod. En ik genees
de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en ik deel u mede, wat gij zult eten en wat gij in uw huizen zult
opslaan. Voorzeker, daarin is voor u een teken, indien gij gelovigen zijt”.

•

Jezus is rechtschapen, zondeloos (Surah 6:85).

85. En Zacharia, Johannes, Jezus en Elias. Elk hunner behoorde tot de deugdzamen [Koran Eng.: righteous].

•

Jezus is de Messias (Surah 3:45).

45. Toen de engelen zeiden: “O, Maria, waarlijk, Allah geeft u blijde tijding door Zijn woord: Zijn naam zal zijn: de
Messias, Jezus, zoon van Maria, geëerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn.

•

Jezus verrichtte wonderen (Surah 3:49).
Eén van deze wonderen is bijzonder interessant (alhoewel uit een vals evangelie1): Surah
3:49 en 5:110 leren dat Jezus een vogel schiep uit klei, toen Hij op aarde was.

49. En hij zal een boodschapper voor de kinderen Israëls zijn. “Ik kom tot u met een teken van uw Heer; ik zal u uit
klei de vorm van een vogel maken, dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden, door Allah’s gebod. En ik genees
de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en ik deel u mede, wat gij zult eten en wat gij in uw huizen zult
opslaan. Voorzeker, daarin is voor u een teken, indien gij gelovigen zijt”.

•

Jezus voer op ten hemel (Surah 3:55).

55. Toen Allah zeide: “O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij opheffen en u zuiveren van de ongelovigen en zal
uw volgelingen tot de laatste dag over hen doen zegevieren die u niet geloven; dan zal uw terugkeer tot Mij zijn en Ik
zal onder u rechtspreken over datgeen waarin gij verschildet.

•

Jezus sprak als wiegekind (Surah 19:27-35).

27. Alsdan bracht zij het kind tot haar volk. Dit zeide: “O Maria, gij hebt iets vreemds gedaan”.
28. “O Zuster van Aäron, uw vader was geen verdorven man noch was uw moeder een onkuise vrouw”.
29. Dan wees zij naar het kind. Zij zeiden: “Hoe kunnen wij tot een wiegekind spreken?”
30. Hij (Jezus) zeide: “Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt;”
31. “Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen zolang ik leef opgelegd”.
32. “En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens
gemaakt”.
33. “Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag
dat ik ten leven zal worden opgewekt”.
34. Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen [Koran Eng.: vainly dispute].
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Zie The Infancy Gospel of Thomas (Kindheidsevangelie van Thomas): http://www.gnosis.org/library/inftomb.htm.
1

•

Jezus wekte de doden op (Surah 3:49).**

49. En hij zal een boodschapper voor de kinderen Israëls zijn. “Ik kom tot u met een teken van uw Heer; ik zal u uit
klei de vorm van een vogel maken, dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden, door Allah’s gebod. En ik genees
de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en ik deel u mede, wat gij zult eten en wat gij in uw huizen zult
opslaan. Voorzeker, daarin is voor u een teken, indien gij gelovigen zijt”.

Vraag voor moslims: gezien alle bovenstaande eigenschappen, overeenkomstig
de Koran, niet opgaan voor Mohammed, hoe kan deze dan de grootste profeet
genoemd worden ???

_________________

* See Amar Djaballah, “Jesus in Islam,” SBTJ 8:1 (2004), 14-26.
** Whole list taken from Norman Geisler, “Jesus and Muhammed in the Qur’an: A Comparison and Contrast,” SBJT
8:1 (2004), 50-58.
Koran (NL) betrokken van http://www.islam-info.be/idp/kuran/koran/
Koran (ENG) betrokken van http://www.islamicity.com/mosque/SURAI.HTM
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