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Christenen hebben de Bijbel. Moslims lezen de Koran. Onwillekeurig zijn we geneigd de Koran en de Bijbel naast elkaar
te plaatsen. Christendom en islam - twee godsdiensten met elk een boek. In deze lijn doorredenerend kunnen vervolgens
ook Jezus en Mohammed naast elkaar worden geplaatst en met elkaar worden vergeleken.
Voor de oppervlakkige waarnemer zijn de overeenkomsten treffend. De Bijbel lijkt in het christendom de plaats in te
nemen van de Koran in de islam. En Mohammed lijkt binnen de islam de plaats in te nemen van Jezus in het christendom.
Wie zo denkt of redeneert, heeft het echter helemaal bij het verkeerde eind.

Koran: boek-geworden-Woord
Wie in contact komt met vrome moslims, zal onder de indruk raken van de eerbied die zij hebben voor de Koran. Ook al
hebben wij als christenen niet de gewoonte om met Bijbels te gooien - we durven een Bijbel best aan te pakken met
ongewassen handen. Zo niet de moslim, hij reinigt zich, voordat hij de Koran ter hand neemt. Vaak zet hij de Koran hoog
in de kast, boven de andere boeken. Er mag geen ander boek op de Koran worden gelegd. Sommigen doen een mooie
doek om de Koran. Kortom: de manier van omgaan met de Koran verschilt heel sterk met de wijze waarop wij in het
algemeen onze Bijbels en Bijbeltjes hanteren.

Wat dat betreft valt er wat te leren van de moslims: eerbied voor het Woord van God.
Toch blijft er een fundamenteel verschil tussen de eerbied van de christen voor de Bijbel en de eerbied van de moslim voor
de Koran.
De Koran is voor de moslim het 'boek-geworden-Woord'. Bewust maak ik hiermee een zinspeling op Johannes 1:14.
Daar staat: "Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond." Vandaar dat wij de Here Jezus noemen het
'vlees-geworden-Woord'. In het christelijk geloof staat niet de Bijbel centraal maar Jezus Christus. Het christelijk geloof is
geen boek-geloof. De Bijbel als boek is het middel waardoor Jezus Christus kan worden gekend. Om Hem gaat het. Zie
Johannes 5:39: "Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij
getuigen."

In de islam staat principieel niet Mohammed centraal maar de Koran. Mohammed is zelf geen voorwerp van geloof of
aanbidding. Wanneer dit laatste wel gebeurt, is dit een ketterij. Mohammed treedt terug achter de Koran. Hij heeft slechts
een dienende functie ten opzichte van dit heilige boek.

Niet Bijbel en Koran moeten naast elkaar worden geplaatst. Wil men een zuivere vergelijking maken dan dienen Jezus en
de Koran naast elkaar te worden geplaatst. Aan de Koran worden zeer verheven eigenschappen toegekend. De moslims
belijden dat de Koran ongeschapen en eeuwig is. De eigenschappen van Jezus Christus als het Woord worden in de islam
toegeschreven aan de Koran. Op de Koran rust alles. Met de Koran staat en valt de wereld van de moslims.

'Moeder van het boek'
In 1989 verscheen een nieuwe vertaling van de Koran in het Nederlands van de hand van dr. F.Leemhuis . Op de
titelpagina staat: Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands door Fred Leemhuis.
Met deze aanduiding ('weergave van de betekenis') komen schrijver en uitgever tegemoet aan bezwaren van moslimse zijde
tegen het vertalen van de Koran. De Koran kàn namelijk niet worden vertaald. Een vertaalde Koran is geen echte Koran
meer. De hemelse boodschap is als het ware door de trechter van de engel Gabriël en de profeet Mohammed naar de
aarde gekomen.
Eerst was deze boodschap bestemd voor het Arabische volk, vervolgens voor de gehele wereld. Alleen de in het Arabisch
geschreven Koran is de echte Koran. Deze Koran is namelijk een feilloze kopie van de 'moeder van het boek'. Van dit
oorspronkelijke boek zijn eerdere kopieën naar de wereld gezonden in het Hebreeuws en het Grieks. Deze boeken voor
respectievelijk Joden en christenen zijn verloren gegaan. Alleen de Koran is ongeschonden bewaard gebleven.

Tegen deze achtergrond is het te begrijpen dat de gemiddelde moslim het moeilijk heeft met de manier waarop geleerden
de Koran willen ontleden en haar ontstaan bestuderen. Dat doe je niet met een boek dat een kopie is van een hemels boek .
Ter bevestiging van dit hemelse karakter wijzen moslims op het feit dat Mohammed ongeletterd zou zijn geweest. Hij die
noch lezen noch schrijven kon, heeft toch een boek geschreven in hoogstaand Arabisch. De Koran is het wonder van



Mohammed.
De vraag of uit de Koran kan worden opgemaakt dat Mohammed werkelijk niet kon lezen en schrijven, laat ik hier verder
rusten .

De Koran als boek
Aanvankelijk werd de Koran niet schriftelijk overgeleverd. De inhoud werd mondeling doorgegeven. Na de dood van
Mohammed begon men de teksten vast te leggen op "papyrus, scherven, palmbladeren (kameel)schouderstukken en
stukjes leer". Onder de derde kalief, Oethman (644-656), waren inmiddels verschillende lezingen in omloop. Daarover
ontstonden ernstige twisten. Vandaar dat genoemde kalief een commissie heeft ingesteld die een officiële lezing moest
voorbereiden. Toch zou het nog lang duren, voordat meer eenheid zou worden bereikt.
In de loop van de geschiedenis zijn bepaalde lezingen verdwenen, zodat er vandaag nog maar twee zijn overbleven: de uit
Medina afkomstige lezing en die uit de stad Koefa. Hoewel deze lezingen naar uitspraak en voordracht nogal eens uit
elkaar lopen, zijn de betekenisverschillen betrekkelijk klein.

Het karakter van de Koran
Wie de Koran naast de Bijbel legt en de inhoud van beide boeken met elkaar vergelijkt, ziet direct grote verschillen. Ik
noem een paar.
In de eerste plaats is de inhoud van de Koran niet chronologisch geordend. Het eerste bijbelboek, Genesis, verhaalt over
het begin van de wereld. Wie de Bijbel doorleest, krijgt een overzicht over de geschiedenis in de loop der eeuwen. 
Zo niet de Koran. De hoofdstukken in de Koran (soera's) zijn op lengte geordend. Na de openingssoera (al-Fatiha) volgt
de langste soera, daarna de op één na langste enzovoort.

Om de inhoud van de Koran te karakteriseren, zou ik het woord 'preek' willen gebruiken. De Koran is een aaneenrijging
van vermanende, vertroostende, bestraffende en opwekkende woorden.
Vooral de soera's uit de Mekkaanse tijd hebben dit 'prekerige' karakter. Mohammed moest in Mekka opboksen tegen de
weerstand van zijn volksgenoten. De Mekkaanse soera's en passages zijn kort en krachtig. Ze leggen sterk de nadruk op
de grootheid van Allah en op zijn schepping. Ook wordt de hoorders het vuur na aan de schenen gelegd door
gerichtsprediking en de uitkomst van het gericht: paradijs of hel.
In 622 na Christus heeft Mohammed de banden met Mekka verbroken en is naar Medina gegaan. In dat jaar begint de
islamitische jaartelling .
De positie van Mohammed in Medina is een geheel andere dan in Mekka. Niet langer is hij de vervolgde profeet. In
Medina is hij meer de staatsman die zich richt op de uitbouw van zijn theocratische rijk. Vandaar dat de Medinensische
soera's over het algemeen langer zijn en veel voorschriften bevatten voor de nieuwe gemeenschap.
Bij de bestudering en de uitleg van de Koran is het dus van betekenis steeds na te gaan of de tekst stamt uit de vroege
(Mekkaanse) dan wel uit de latere (Medinensische) tijd.

Verder treffen we in de Koran veel reacties aan op de gebeurtenissen uit de tijd van Mohammed. De strijd vanuit Medina
tegen Mekka komt voortdurend aan de orde. Regelmatig wordt gezinspeeld op de verschillende veldslagen.
Overigens zien de moslims hierin niet de reactie van Mohammed. Zij beschouwen het als openbaringen aan de profeet die
daarmee goddelijk commentaar kreeg op allerlei situaties.

Bijbelse geschiedenis in de Koran
Voor ons onderwerp zijn vooral belangrijk de bijbelse geschiedenissen die in de Koran worden verhaald. Ze wijken sterk
af van de bijbelse weergave.
Ik geef een enkel voorbeeld.

Op diverse plaatsen wordt in de Koran gewezen op Adam. Wanneer deze gegevens worden vergeleken met de bijbelse
geschiedenis, springen direct een aantal verschillen in het oog :
  -De engelen zijn niet erg ingenomen met de schepping van Adam (de mensen). Hiervan is in de Bijbel geen sprake. Heel

bijzonder is het te lezen dat de engelen bevel krijgen voor de mens te buigen.
  -Adam en zijn vrouw worden volgens de Koran door Allah gewaarschuwd voor de verleiding van Iblies (de satan).
  -Iblies verleidt Adam en zijn vrouw met de belofte hun de schaamte te onthullen en met het voorwendsel dat zij engelen

zullen worden.
  -Allah ontfermt zich over Adam, nadat Adam berouw heeft getoond en om ontferming heeft gevraagd. In de Bijbel lezen
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we hoe de Here Adam en Eva opzoekt, zonder dat eerst sprake is van berouw (cf. art. 17 NGB).

Het is een boeiende vraag hoe het mogelijk is dat de bijbelse gegevens zo verwrongen in de Koran zijn terecht gekomen.
Uit nadere bestudering blijkt dat de wijze waarop de Koran bijbelse geschiedenissen weergeeft, in veel gevallen is terug te
voeren op de invloed van joodse en (apocrief) christelijke geschriften. Daarbij dient te worden bedacht dat Mohammed
niet kon beschikken over een Bijbel in het Arabisch.

Fundamenteel is de afwijzing van de offerdood van Jezus Christus. Dat staat te lezen in soera 4, vers 157. De Koran gaat
hier in op de bewering van de Joden dat zij Jezus hebben gedood:
Zij hebben hem niet gedood en zij hebben hem niet gekruisigd, maar het werd hun gesuggereerd.
Veel moslims geloven en leren dat een schijnbeeld, d.w.z. Judas of Simon van Cyrene of iemand anders die op Jezus leek,
in de plaats van Jezus werd gekruisigd.

Deze paar voorbeelden geven een indruk van de wijze waarop de bijbelse gegevens in de Koran een plaats hebben
gekregen. Ze zijn aangepast aan de wettische zelfverlossingsleer van Mohammed.
In het contact met moslims is het daarom zo belangrijk hen in de eerste plaats bekend te maken met de Bijbel. Waar de
oude kerk heeft gefaald, dienen wij hun het onvervalste Woord onder de aandacht te brengen. Wat dat betreft is er tot op
de dag van vandaag alle reden een pleidooi te voeren voor gerichte zending onder de moslims.
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