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Jezus Christus
Jezus Christus, in de Koran Isa, de 'Messias' genoemd, is een belangrijke godsdienstige figuur in
de islam. Hij wordt geprezen om zijn levenswijze die symbool stond voor zuiverheid,
vergevingsgezindheid, liefde voor de zwakkeren en kwetsbaren, strijd tegen onrecht en voor
gehoorzaamheid aan God. Ook wordt hij geprezen vanwege het feit dat hij de drager is van
'Gods Woord', het Evangelie.
Met de hulp van God kon Jezus ontelbare wonderen verrichten. Maar ook zijn geboorte en zijn
dood waren Gods uitdaging voor de mens en zijn bevattingsvermogens. Jezus is, biologisch
gezien, op een onnatuurlijke manier ter wereld gebracht. Zijn moeder, de maagd Maria, had
namelijk op geen enkele manier gemeenschap met een man gehad: ‘En (gedenk) haar, die haar
kuisheid bewaarde. Wij bliezen haar onze geest in en wij maakten haar en haar zoon tot een teken van alle
volkeren' (Koran, 21, 91). Zelfs Maria reageerde met ongeloof toen ze van de, in gestalte van een
man aan haar verschenen, Heilige Geest, hoorde dat ze een kind zou krijgen: 'Hoe kan ik een zoon
ontvangen terwijl geen man mij heeft aangeraakt en ik evenmin onkuisheid heb bedreven' (Koran 19, soera
Marjam, 21). De Heilige Geest antwoordde: ‘Het is zo naar uw Heer zegt, het is gemakkelijk voor Mij,
opdat Wij hem tot een teken voor de mensen maken, een genade onzerzijds; het is besloten jaar’ (Koran 19, 22).
Maria raakte in paniek, vooral na de bevalling. Ze zou liever vóór dat gebeuren gestorven zijn.
Begrijpelijk, gezien de verdachte positie waarin de gemeenschap haar zou duwen. Maar God
troostte haar en gaf haar opdracht om te zwijgen wanneer ze door haar volk werd aangesproken.
'O Maria, gij hebt iets vreemds gedaan','0 zuster van Aaron, uw vader was geen verdorven man noch was uw
moeder een onkuise vrouw’, riep het volk verontwaardigd tegen haar. Omdat Maria niet mocht praten,
wees ze naar haar pasgeboren kind. En tot ieders verbazing riep het wiegekind: ‘Ik ben een dienaar
van God. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt; Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook
moge bevinden; en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen zolang ik leef opgelegd. En dat ik gehoorzaam
zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt. Vrede was met
mij op de dag mijner geboorte en zal mij met zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal
worden opgewekt’ (Koran 19, 31-34).
Met deze wonderbaarlijke geboorte is Jezus zijn leven begonnen. En zo is hij door het leven heen
gegaan. Veel wonderen verrichtte hij. Toen men zijn boodschap niet aankon besloot men om
hem te vervolgen. Hij werd op een leeftijd van ongeveer 33 jaar veroordeeld tot de dood. Isa is
echter niet vermoord, maar onopgemerkt naar de hemel (naar God) opgestegen. De man die
gekruisigd werd, was iemand anders, aldus de islamitische versie.
Tenslotte: het is de moeite waard om de geboorte van deze bijzondere profeet te vieren.
Fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
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