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"Islam tweede godsdienst in Nederland"
Een kop als hierboven zag ik een tijdje geleden in een christelijk tijdschrift. De bedoeling van zo'n kop is duidelijk: het is
alarmerend. Nog even en ze zijn in de meerderheid!
Maar naast de half miljoen moslims die ons land rijk is, wonen er nog altijd zo'n zeven miljoen christenen.
Ja, ja, zeggen we dan. Maar zijn al die zeven miljoen mensen werkelijk christen? 
Nee, natuurlijk niet. Niet ieder leest de Bijbel, niet allemaal gaan ze naar de kerk, niet iedereen kent een persoonlijke
verbondenheid met Christus.
Maar dat geldt uiteraard ook voor de moslims in ons land. Niet allen lezen ze in de Koran, niet allen zeggen ze hun
gebeden, niet allen bezoeken ze trouw de moskee, en ook zij kennen hun zorgen over de jeugd.

Mensen ontmoeten mensen
De meeste moslims in ons land komen uit een land waar zeer weinig christenen wonen. Marokko en Turkije zijn voor de
zending gesloten. Moslims in Nederland weten in het algemeen niets van Christus, al zeggen ze dat ze ook in Jezus geloven.
Waarschijnlijk zal die toestand iets verbeteren, doordat veel moslims hun kinderen (gelukkig!) naar het christelijk onderwijs
sturen.
Een half miljoen moslims in Nederland betekent dat we hier steeds meer de kans lopen met moslims in contact te komen.
Wanneer we op vereniging praten over de islam, gaat het niet meer alleen over Iran en Irak, Arabië en Indonesië. Het gaat
over uw collega's, over de mensen die u op de markt tegenkomt. Het gaat over asielzoekers in uw eigen dorp. En
misschien wel over de jongen met wie uw dochter thuis komt.
Als we ze ontmoeten, ontmoeten we mensen. Moslims zijn meer dan alleen moslim. Achmed is niet allen moslim, hij is ook
een hele knappe vent, met zijn snor en donkere ogen, hij doet echt zijn best om iets van zijn leven te maken, hij houdt van
zijn drie dochtertjes en hoopt op een zoon. Hij voelt zich redelijk gelukkig hier in Holland. Hij werkt graag in zijn
volkstuintje.
Natuurlijk hebben al die dingen wel met zijn geloof te maken, maar ze gaan er niet in op.
Net als bij ons.

Verschillen
Moslims komen uit een heel andere cultuur dan de westerse. Families zitten heel anders in elkaar. Mannen gaan anders met
hun vrouw om. Gezag speelt een grotere rol. Godsdienst is meer met het hele leven verweven. Veel beslissingen zijn
groepsbeslissingen, gezinsbeslissingen, geen individuele keus.
De stichting Evangelie en Moslims gaf over 'cultuur van moslimmigranten' een prima brochure uit. Voor ƒ 2,-- bent u in
het bezit van deze brochure (telefoon 033 - 611949).

Geduld
Wanneer we aan moslims het evangelie willen doorgeven, is het voor onszelf hard nodig om veel geduld te hebben. Niet
dat het lang duurt voor je over het geloof aan de praat raakt. Integendeel. Het is makkelijker om met een moslim over je
geloof aan de praat te raken (als hij tenminste een beetje Nederlands spreekt) dan met de gemiddelde Nederlander.
Geduld hebben vrouwen nodig die met moslimvrouwen in contact willen komen.
Geduld hebben we nodig om vertrouwen te winnen. Een twistgesprek is makkelijk gevoerd. Maar daar schiet je niks mee
op. Het gaat erom te laten merken dat je persoonlijk betrokken bent bij je geloof én bij henzelf als persoon; we willen
proberen om uit het hart tot het hart te spreken. Voordat het zover is, kan tijden duren. Maar soms opent zich ineens een
deur: als je de kans krijgt voor hen te bidden, bij voorbeeld in een ziekenhuis, benut die kans: je bidt voor hen tot de
Schepper, maar je maakt er geen geheim van te bidden in de naam van Jezus.

Weerstanden
Je hebt bij moslims te maken met een grote ingebouwde weerstand tegen het christelijk geloof. De islam is van na Christus.
Dat betekent dat moslims volstrekte zekerheid kennen over de superioriteit van de islam. Het christelijk geloof is uit de tijd.
Islam is de nieuwste en beste godsdienst. De Koran is de verbeterde en definitieve versie van de Bijbel. Abraham en Jezus
waren al moslim.
Geduld hebben we nodig om veel misverstanden over het christelijk geloof uit de weg te ruimen. De Koran wekt de indruk



dat christenen drie goden aanbidden: God de Vader, Jezus en Maria. Hoewel ik zelf niet graag begin hierover te praten,
maak ik geregeld mee dat moslims zelf dit al snel aan de orde stellen.
Een ander misverstand is dat het christelijk geloof te makkelijk zou zijn. Je leeft er maar op los, want je krijgt toch
vergeving voor alles wat je doet. Moslims moeten vijf keer per dag bidden, elke dag naar de moskee, ze wassen zich
ritueel voor elk gebed, ze vasten een maand per jaar enzovoort. Christenen maken zich er maar van af, denken ze.

Visum
Omdat je vaak te maken hebt met moslims die gebrekkig Nederlands spreken en omdat de meesten van ons,
Nederlanders, geen woord Turks of Arabisch spreken, is het niet makkelijk communiceren.
Het is goed om gebruik te maken van beelden, uitgewerkte voorbeelden.
Ik zelf gebruik het voorbeeld graag van het visum. Hoe krijg je een visum en een verblijfsvergunning als buitenlander voor
Nederland? Dat is niet makkelijk. Maar voor één categorie is het wel makkelijk: voor gezinsleden. Als vader een visum
heeft, mogen zijn vrouw en kinderen hem volgen.
Ik knoop dit voorbeeld vast aan Lucas 23:43, over Jezus die aan het kruis tegen de misdadiger naast Hem zegt: "Vandaag
nog zul je met Mij in het paradijs zijn." De relatie van die man met Jezus is beslissend. Dat is geloof: een relatie met Christus
die als onschuldige zich vrijwillig liet kruisigen. Moslims hebben nooit absolute zekerheid over hun eeuwige bestemming.
Verbonden met Jezus wil God ons wel die zekerheid geven.
Jezus heeft toegang tot het paradijs. Hij was een volmaakt mens. Wie bij Hem hoort, mag met Hem mee naar binnen.

Moslims en Simon Petrus
Het voornaamste is dan ook natuurlijk dat moslims met deze Jezus in aanraking komen. Jezus Christus. Ook de Koran
heeft het over Jezus, de zoon van Maria, geboren uit de maagd, de grote profeet die zieken genas en doden weer levend
maakte. Maar zijn geheim is eruit weggesneden: Hij is volgens de Koran niet gekruisigd en zeker is hij niet de Zoon van
God.
Er is iets wat zich in veel moslims verzet tegen het lezen van de Bijbel. Het lijkt soms wel of ze het gewoon niet durven.
Daarom is het geweldig als je toch met moslims samen een evangelie kunt gaan lezen. Bijvoorbeeld het evangelie van
Matteüs of Lucas.
Uit Matteüs vind ik vooral hoofdstuk 16 erg mooi voor moslims. Simon Petrus die de ontdekking van zijn leven doet: Jezus
is meer dan alleen een geweldige profeet. Hij is de Zoon van de levende God, één met God. Ik leg er dan de nadruk op
dat 'Zoon' een beeld is, ontleend aan de mensenwereld, maar hier met een diep geestelijke betekenis, en niets lichamelijks.
Ik vertel over Petrus die net als moslims opgroeide met het geloof in één God die zijns gelijke niet kent en die geen familie
heeft. Petrus ontdekt dat Jezus één is met deze God, de openbaring is van deze God, het Woord dat één is met God.

Wie was er eerder: God of het Woord van God? God natuurlijk, want Hij is het begin van alle dingen. Maar was God dan
in het begin stom? Hij was toch altijd al volmaakt? Ja inderdaad: God en zijn Woord zijn één en eeuwig.

Als God dit geheim aan Petrus heeft onthuld, komt het volgende struikelblok: Petrus die niet kan geloven dat deze grote
profeet en meer-dan-een-profeet zal sterven in de handen van misdadigers. "Dat verhoede God," zegt hij. Precies de reden
die ook moslims aanvoeren tegen de kruisiging: de Joden wilden Jezus kruisigen, zegt de Koran, maar God heeft het
verhoed, Hij liet niet toe dat zijn profeet op zo'n manier aan zijn eind kwam.
Maar wat zegt Jezus: je denkt in menselijke maat. Je bent niet bedacht op de dingen van God! God is groter. Zijn plan is
anders.

Profeten uit Bijbel en Koran
Uit Lucas vind ik het gesprek van Jezus-incognito met de Emmaüsgangers erg mooi om met een moslim te lezen. Zij
verwachtten veel van deze grote profeet, maar het liep op niets uit. Het kruis was voor hen onbegrijpelijk. En de verhalen
over de opstanding geloven, gaat hun ook te ver. Er is een ingrijpen van Christus voor nodig om hun hart ervoor te openen:
Hij moest lijden. Het lezen van het Oude Testament, dat al lang en breed spreekt over de lijdende Christus, opent hun ogen.

Een aantal profeten uit de Bijbel wordt ook in de Koran genoemd: Noach, Abraham, David, Johannes de Doper enz. Het
is mooi om uit de Bijbel na te gaan hoe deze mannen niet in het algemeen de weg gewezen hebben naar God, maar dat zij
al gewezen hebben op Hem die de Weg in eigen persoon zou zijn.
Bij Info/Contact is een tweetalig cursusboekje uitgegeven (Turks-Nederlands, en ook Arabisch-Nederlands) getiteld: Eén
God, één weg; in deze cursus die speciaal voor moslims is geschreven, wordt telkens vanuit profeten van het Oude
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Testament gewezen op de komende die onze plaatsvervanger wil zijn. Het boekje gaat soms een beetje kort door de
bocht, maar is toch goed bruikbaar (Info/Contact, Postbus 14169, 3508 SG Utrecht).

Welkome hulp
Ik heb nu twee organisaties genoemd die zich actief betonen in het toerusten van christenen voor de ontmoeting met
moslims. De eerste (Evangelie en Moslims, vraag hun catalogus met christelijke lectuur in Turks en Arabisch maar eens
op) is een reformatorische stichting (Gereformeerde Bond, Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands
Gereformeerde Kerken), de tweede (Info/Contact) heeft een meer evangelische inslag. Ik noem hier ook nog Gospel
Recordings: bandjes met liederen, een boodschap in alle talen: 055-422584.
In dit werk kunnen we goed gebruik maken van het materiaal van deze organisaties.

Het is een voorrecht als je zover mag komen dat je samen met een moslim de Bijbel kunt bestuderen. Voor het zover is, zal
in elk geval ons leven een geopend boek moeten zijn, waarin de naam van Christus staat geschreven.
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