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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

ُۗ اسْسُمهُ اْلَم۪سيُح ۪عيََس اْبُن َمْريَمَ  ْنهُ سكَلسَمةٍ مس ُركس ب َ يُبَش س َمْريَُم اسنَّ اّٰلله
رَةس  َۙ َو۪جيهًا ِفس الدُّْنيَا َواْْلٰخس   َويُكَلس ُم النَّاَس ِفس  ﴾﴿ َومسَن اْلُمقَرَّ۪بيَ

س۪حيَ  ال . اْلمَْهدس َوكَْهًًل َومسَن الصَّ  

َّمَ قَاَل رَُسوُل  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله : اّٰلله  

يَ يُولَُد فَيَْستَهسلُّ َصارسخًا  ْيطَاُن حس هُ الشَّ ما مسن بَِنس آدَمَ َمْولُودٌ إْلَّ يََمسُّ
، غريَ َمْريَمَ واْبنسهَا ْيطَانس .مسن َمس س الشَّ    

DE PROFEET ʿĪSĀ (JEZUS), VREDE ZIJ MET HEM 
 

Allah هلالج لج heeft profeten gezonden om de mensen het rechte 

pad te laten zien. Eén van die profeten was ʿĪsā, ofwel 

Jezus. Allah هلالج لج schiep Jezus zonder vader om aan te tonen 

dat Hij de macht heeft om te scheppen wat Hij wil, ook 

zonder (voor ons) duidelijke aanwijsbare redenen. Jezus 

wordt in de Qurʾān “een Woord” (kalima) genoemd, 

waarmee Allah هلالج لج laat zien dat Hij in staat is om alles te 

scheppen en niet afhankelijk is van andere factoren. Het 

is echter niet mogelijk om de conclusie te trekken dat 

Jezus de zoon van Allah هلالج لج zou zijn. Allah هلالج لج verwerpt in 

de Qurʾān de houding van degenen die de maagdelijke 

schepping van Jezus als reden zien om Allah هلالج لج 

vaderschap toe te dichten, hoewel Jezus een bijzondere 

profeet was. Allah هلالج لج geeft als voorbeeld dat Hij Adam en 

Eva zonder vader en moeder schiep. Zo lezen we het 

volgende in de Qurʾān: ‘[En gedenk] toen de Engelen 

zeiden: “O Maryam! Voorwaar, Allah kondigt jou 

met een Woord van Hem een blije tijding aan. Zijn 

naam is Al-Masīḥ; ʿĪsā, de zoon van Maryam; een 

man van eer, in de wereld en het Hiernamaals. En [hij 

behoort] tot degenen die dicht bij [Allah] zijn. En hij 

spreekt tot de mensen in de wieg en als een volwassene. 

En [hij behoort] tot de oprechten.”’1 

 

Beste broeders en zusters! 

Net als andere profeten nodigde Jezus de mensen uit om 

in de eenheid van Allah هلالج لج te geloven en alleen Hem te 

aanbidden. Alle profeten verkondigden deze boodschap.2 

 
1 Āl ʿImrān, 3: 45-46. 
2 Zie Al-Anbiyāʾ, 21: 25. 
3 Al-Māʾida, 5: 116-117. 

Na verloop van tijd ontwikkelden de mensen verkeerde 

overtuigingen rondom Jezus en begonnen ze hem te zien 

als de zoon van Allah هلالج لج en gingen hem aanbidden. Dat is 

echter niet de weg waartoe Jezus uitnodigde. Allah هلالج لج 

vermeldt dat als volgt in de Qurʾān: ‘En [gedenk] toen 

Allah zei: “O ʿĪsā, de zoon van Maryam! Zei jij tegen 

de mensen: ‘Neem mij en mijn moeder als goden naast 

Allah?’ Hij [ʿĪsā] zei: ‘Heilig bent U! Het is voor mij 

niet mogelijk om te zeggen waar ik geen recht op heb. 

Als ik dat wel gezegd had, zou U dat zeker geweten 

hebben. U weet wat er in [en buiten] mijn ziel is, maar 

ik weet niet wat er in U is [aan kennis]. Voorwaar, U 

bent de Kenner van verborgen zaken. Ik heb hen niet 

anders gezegd wat U mij heeft geboden te zeggen: 

“Aanbid Allah, mijn Heer en jullie Heer.” En ik was 

getuige van hen…”’3 Ook volgens het Nieuwe 

Testament van de Bijbel verkondigde Jezus het principe 

van de eenheid van God, waarin staat: ‘En Jezus 

antwoordde hem: “Het eerste van al de geboden is: 

Hoor, Israël! De Heere, onze God, is een enig Heere.”’4 

 

Beste gelovigen! 

De profeet Jezus (vrede zij met hem) was een verheven 

profeet die de mensen uitnodigde om in God te geloven 

en hij kwam ook om goede zeden te bevorderen. Maryam 

(Maria) is onze gewaardeerde moeder die van Allah هلالج لج het 

voorrecht kreeg om Jezus ter wereld te brengen terwijl zij 

nog maagd was. Het is een grote zonde om haar te 

beschuldigen van zedeloosheid. Zoals de profeet 

Muḥammad ملسو هيلع هللا ىلص zei, was er tijdens het ter wereld komen 

van Jezus geen sprake van welke overtreding dan ook. 

Volgens een ḥadīth zei hij: ‘De satan raakt elke zoon 

van Ādam aan op de dag dat zijn moeder hem baart, 

met uitzondering van Maryam (Maria) en haar 

zoon.’5 De profeet Jezus was een groot profeet die zich, 

terwijl hij in de armen van zijn moeder lag, voorstelde als 

een dienaar van Allah هلالج لج. Gedurende hun leven geloofden 

Jezus en Maria allebei in God en ze hebben Hem naar 

behoren aanbeden. Ik beëindig mijn preek met een aantal 

vermaningen van Jezus: ‘Heb je naaste lief, dood 

niemand, geef aan degene die jou vraagt, zweer niet 

bij een leugen, wees barmhartig, wees integer. En 

behandel mensen zoals je door hen behandeld wil 

worden.’6 
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4 Het Nieuwe Testament, Marcus 12: 29 (Statenvertaling). 
5 M6135 Al-Muslim, Al-Faḍāʾil, 147. 
6 Zekeriya Özalp, De profeet Jezus volgens de Qurʾān, p. 69/78. 


