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Islam – Mohammed & Jezus
Twee biografieën vergeleken

Een kwart van de wereldbevolking is moslim; een derde beschouwt zich als christelijk. 
Daarmee is Mohammed de op één na invloedrijkste person in de wereld. Dit alleen 
zou al reden genoeg moeten zijn om het leven van Mohammed te kennen. Het wezen 
van de Islam laat zich niet begrijpen zonder dat men eerst het leven van Mohammed 
verkent. Het is letterlijk een hele openbaring als je Mohammeds leven en zijn 
levensstijl gaat vergelijken met die van Jezus. 

Ook laten zich vele schijnbaar tegenstrijdige uitspraken in de Koran alleen begrijpen 
op de achtergrond van Mohammeds biografie. Het gaat dus om zeer relevante 
onderwerpen. Iedereen is van harte welkom – ook al komt die maar voor één avond.

Donderdag 25 januari – 20:00 uur – ’t Voorhuys - ds. Werner Gugler

Statistieken – stand 2009

6.900.000.000 – wereldbevolking

2.260.000.000 – christenen (= 33%)

1.570.000.000 – moslim (= 23%)

In 2050 zullen er meer moslims zijn dan christenen.

Europa zal gemiddeld minimaal 8 maximaal 14 % 
moslimse inwoner hebben.

2016 leven in…

Frankrijk 8.8%

Zweden 8.1 %

VK 6.3 %

Polen 0.1%
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Situatie op het Arabische schiereiland  1. Situatie op het Arabische schiereiland 600

2. Mohammed – zijn leven tot de roepingservaring 570-609

3. De afgewezen profeet in Mekka 609-619

4. De vlucht naar Taif 619-622
contract van Aqaba -

5. Mohammed – de heerser in Medina 622
De oemma en de Heilige oorlog (jihad) 

6. De profeet en heerser in Mekka

Invloed op mensen: M. een zesde van de wereld

Verschillen: 

Onduidelijk: wanneer geboren. Misschien 570 in Mekka uit zeer verarmde sippe.

Ook bij J. niet duidelijk wanneer geboren, komt in arm gezin terecht. 

M. was weeskind. Vader stierf voor geboorte, moeder kort na geboorten, niet duidelijk wanneer (of 2 jaar of 
6 jaar).

Groeit op bij grootvader, dan bij oom. Zonder natuurlijke warmte en liefde. Geen ondersteuning bij zieke.

Ook J. was half wees. Maar hij wist wie zijn Vader was. Ik moet zijn bij mijn vader. Verwijt van Joden in Joh. 
8:41 (Wij zijn geen bastaardkinderen! )

Mohammed zondig: 94: 1-3 opening – 2 engelen nemen hart eruit reinigen van donkere klomp. Zonde 40:56 
47:21 33:38 

Jezus: Zonder zonde. Zelf demonen belijden: u bent de heilige. Joh. 8. wie kan mij een zonde 

Als kind komt kind M. Chalima bedoeïen – brengt zuigeling M. terug – hij schuimt en brult als een kameel.

Jezus groeide gewoon op.

M. werd herdersjonge in de woestijn, - uitgeleverd aan de natuur, angst. in de hitte beginnen de stenen 
dansen, angst voor stenen – geesten. In koran – 113, 114 – heeft steeds angst voor mensen, demonen. Zoekt 
geborgenheid.

Jezus heeft nooit angst gehad, mijn vrede geef ik jullie, …in mij hebben jullie vrede.

Verantwoording voor kudde geiten, Moeder heeft een kameel en geit als erfenis. Werd koopmanshulpje,

Chadischa, koopman, laat een van haar mannen los. 

Geen handwerk, snelle geld, Jezus heeft huizen gebouwd, Handelaar die door sluwheid rijk worden.

Koran is vol van koopman- ideeën, verlies en winst, weegschaal, rijkdom als doel. Contracten, veilig stellen, 
garanties afdwingen.

Jezus heeft geen plek te slapen; Markus 10:45 ben gekomen om mij leven te offeren. Koran  heeft niet offer 
als levensdoel maar rijkdom. 

Niet duidelijk of M. op reis ging. Heretische monnik Boheira ontmoet?

M wordt gehuwd door Chadischa, 40 en 25. Chadischa had al twee mannen. Eentje stierf, de ander heeft ze 
weggestuurd. Woonde in het centrum van de stad, toonaangevend. 595 trouwen. Zolang hij met Chadischa
getrouwd was, keek hij geen andere vrouw, hij was gehoorzaam. Door Chadischa werd ook M. rijk. En makte 
promotie. Jezus trouwde niet, zijn leven was offer. Daarom niet trouwen. Geen grote reizen. 

Tragiek in levens: M. had 8 kinderen 4 zoons en 4 dochters. Alle zoons overlijden, meisjes blijven 
leven. Sommige zeggen, dat de genoemde namen voor de zonen bijnamen waren, dwz dat M. 
alleen één zoon had nl. al-Qāsim.

Voor oriëntaal: teken van het gericht van God.

Geen zoons krijgen is al erg, maar als alle zoons genomen werden, betekend: toorn van God 
over zonde. 

Belangrijk: het leven van M. stond van begin aan onder het teken van Gods toorn. Hier klopt iets 
niet. Hij werd wel rijk (van weeskind naar koopman) maar 93:6.9; 108:4.

Jezus heeft geen nakomen gehad. Alleen geestelijke kinderen. 

Tijd van verandering, weg van steenaanbidding, joden en christenen hadden boek, hun god was 
geest, niet steen. Boek-gelovigen hadden toegang tot kennis. Minderwaardigheidscomplex.

Hanifen, (monotheïstische godzoekers, geen heide uit de zicht van Koran)  – vetter van 
Chadischa, Waraqa ibn Naufal, was zo een godzoeker. Samen met Mohammed ringen naar 
waarheid rondom god. De informatie over christendom heeft M. van Waraqa – niet van 
vermeende monnik Boheira!

Belangrijk: angst! Slecht geweten? – hij luistert naar preek. In heilige 
maand waar geen overvallen gevoerd werden, kwamen uit Zuid-Jemen 
christelijke evangelisten naar Mekka. 

Boodschap raakt hem: Allah komt tot gericht! Dit was een persoonlijke 
aardbeving. Hij rekende ermee dat verschillende dingen niet in orde 
waren. Hoe ziet het bij mij eruit? Rende weg naar een spelonk en 
mediteerde. De rechter komt. Het vuur van de hel was voelbaar. Preek 
was maar een gedeelte van evangelie – geen verlossing, of genade. 
Hellen angst. Ik ga verloren.

Christus heeft de trooster aangekondigd, die de stem in het geweten 
stilt – M. had geen trooster. 
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Zijn openbaring in de maand 
ramadan (Soera 96): 

Engel. Zegt lees>! Maar M. kon niet 
lezen. Analfabeet. Ik kan niet lezen 
– en zo ontving hij ingevingen.

Toen bestond nog geen Arabische 
bijbel.  Lees: rende hij weg uit de 
spelonk naar zijn vrouw. Chadischa
herkende in hem de profeet. Zij was 
de eerste moslim. Zij bemoedigde 
hem tot profeet.

•

•

•

•

•

•

Jezus spreekt zonder kramp – vanuit het gebed. In rust, zonder extase.

In Medina kon M. deze aanvallen zelf veroorzaken. 

En bepaalde wetten uitspreken / maken – dingen die belangrijk waren voor zijn 
situatie.

Wilde niets nieuws brengen. Geloofde dat in de hemel een oerboek – en de 
verschillende profeten (Adam, Moses, Jezus etc. kregen enkele pagina's van dit boek). 
Hijzelf was maar de laatste in de reeks van profeten. Wel als zegel ‘(afsluiting) en 
hoogtepunt- dus: zijn openbaring is de correctie van de voorafgaande profetieën was. 

M. ziet de engel Gabriel als de heilige geest. Hij kwam tot hem zoals hij tot Maria 
kwam. Deze engel was een geschapen geest van god. 

Inhoud van de openbaring: starre monotheïsme. Groeit uit in wetten en 
werkgerechtigheid. Loongedachte is zin en doel van religie!. Religie van M. het 
oordeel, het paradijs, de hel, en een kromme christologie.

De lijdende profeet die 9 of 12 jaar in vervolging leefde in Mekka.

Chadischa en de drie dochters waren eerste gelovige.

Weerstand van kooplui – spot – nu inhoud: Allah komt tot gericht over Mekka. 
Woordgevechten. In gedichten. Mohammed was hen altijd te slim af, 
improviseren in gedichten, oorlog met woorden. Geen verweer! (bewijs dat 
de koran waar is – zijn onovertroffen gedichtvorm)

Als woorden niet meer werken, dan dreigen. Spotter: er komt geen gericht. 
Twee jaar lang preek je over oordeel, en onze stad is niet verwoest. Dus alles 
wat jij beweert, is verzonnen. Dan komt M. tot de conclusie: mijn preek redt 
niet alleen maar Allah verstokt ook wie hij wil. 

Geboorteuur van de dubbele predestinatie. Allah verstok wie hij wil, en hij 
leidt wie hij wil. 

Drie keer vluchten aanhanger 
Mohammed naar het 
christelijke Ethiopië/ 
Abessinië. Daar ontvangen ze 
onderdak en brood – maar 
geen evangelie! De liefde 
zonder woord heeft de Islam 
in leven gehouden! Liefde 
zonder waarheid. 
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De ramp van 619

vrouw Chadischa stiefvader Aboutaleb

Mohammed

clan

De vlucht naar de woestijn

Nu heeft M. de steun van mensen niet meer. Alleen. Daarom 
vlucht hij. Naar Taif  - een stad op de berg – de bewoners 
bekogelden hem met stenen. Wilden niet dat hij binnen 
komt. Wij willen ook geen ruzie met Mekka.

In de woestijn tussen Taif en Mekka 46:30 en 72:2 preekt hij 
de geesten (Jin) – Mohammed stond in contact met de 
transcendente wereld – occu l t i sme!

Hier ligt het moment dat de kruisiging ontkent werd. Als 
Allah de profeet Jezus laat sterven aan het kruis, dan kan het 
ook gebeuren dat dit nu met hem ook kan gebeuren.

Pelgrim uit Medina horden Mohammed 
in Mekka – waren geïnteresseerd in deze 
man. Integratiefiguur om de vijandige 
clans bij elkaar te brengen.- Hij kan 
praten, enthousiast, een gedichtvorm die 
iedereen pakt. 621 worden pelgrims uit 
Jathrib moslim. 

Mohammed stuurt ze naar Medina om 
daar te preken. Dan brachten ze 7 
nieuwe moslim mee – eerste contract 
van Akaba.

621 - eerste contract van Akaba

Voorwaarde om moslim te zijn:

1. afzeggen veelgoderij.

2. afzeggen diefstal, ontucht en doding van nieuw 
geborenen.

3. absolute gehoorzaam tegenover Mohammed.

622 - tweede contract van Akaba

In geval van vlucht ontvangen Mohammed en zijn 
gemeende een levensverzekering – elk gezin moest 
van een ander gezin geadopteerd worden.
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Medina – vruchtbaar. Joodse neerzettingen. Huisvestigingen.

Beduienestamme: Aus, Kasrach.

Bedoeïenen waren op boekreligie voorbereid. Joden hadden boek.

Strijd – hoe kon Mohammed deze kampen verenigen?

M. trok op een vrijdag in medina in. Waar wonen? Kamel bepaalt – lege plek van twee weeskinderen. 
Daar bouwt hij moskee, en dan twee hutten voor zijn vrouwen.

Vluchteling van Mekka – al Muhadscherun – sommige vluchtelingen in Ethiopië. 

De gevestigden Kasrak-bedoeïenen (niet trekkende) waren Ansar (helper) voor de zege voor Mohammed. 
Zij verplichten zich M. te helpen en voor de vluchtelingen te zorgen (brood en onderdak).

Gouw nadat M. in Medina aankwam, traden bijna alle inwoner van Medina over tot Islam – of beter: 
onderwierpen zich Mohammed.

M. voert geestelijke broederbond in. Structuur van sippe.

Probleem ontstaan in oemma, verzorging. Oemma was eerst zeer liberaal. Want de samenstelling van de 
stad war zeer divers. Niemand werd gedwongen tot islam. Eerst politieke doelen, dan religieuze doelen. 
Pragmatisme. Men kan op de liberale kant van de Islam wijzen – toen Mohammad in Medina om 
pragmatische redenen liberaal moest zijn. Als de Islam sterk is, verschuift de liberale kant. Islam betekent 
niet alleen overgave maar ook onderwerping. – en andersom.

Poging van Mohammed benadering tot joden in medina voor eenheid.

Oorspronkelijk geloofde Mohammed aan de overeenstemming van de boekreligies (2:63) 

Neemt veel over van Joden: zegt dat Joden het uitverkoren geslacht/volk zijn. Verbondsvolk, 2:83,5,12.70; 2,44.48. 5,21 
“Israël tred in het land dat jullie beloofd is”

16 maanden gebedsrichting Jeruzalem. De reis van Mohammed naar de hemel – zou van Jeruzalem gegaan zijn.

Mohammed wilde de profeet zijn die niets nieuws bracht maar het oude.

3 maal gezamenlijk bidden in Medina (in Mekka mocht dit niet). Nu geen 2 keer maar 3 keer zoals de joden. 

Vasten. Abraham integratiefiguur.

Islam – meer dan 100 verzen  in koran gaan over Abraham. De kalim, godzoeker, de voorbidder, imam,

75 % van koran zijn Bijbelteksten verdraaid. Wilde dat de joden hem accepteren als profeet. Spot en kritiek over fouten van 
Mohammed. Geen tijdbesef. Voor Mohammed was Jakob zoon van Abraham en broer van Isaak. 28.38

Haman tijdgenoot van Mozes, Maria de moeder van Jezus was zuster van Moses en Aaron!

Dit heeft ook te maken dat in het Arabisch maar twee tijdsaanduidingen mogelijk zijn (iets is voorbij en nog gaande) terwijl onze taal het 
tijdsaspect veel genuanceerder weer geeft. Wat voorbij is voorbij, wanneer dit was is minder belangrijk.

Mohammed kon (waarschijnlijk) niet lezen, vooral niet Hebreeuws. Afhankelijk van mondeling overleveringen, 
fragmentarisch en (bewust) fout. Joden traden in discussies. En lachten over zijn pretentie een profeet te zijn. Daarmee 
stond alles op losse schroeven: Hij is of een bedrieger of een profeet. 3:121.

Ook christen trekken zich terug. Mohammed zei dat hij de door Jezus in Joh. 14 aangekondigde trooster zou zijn (Jezus sprak 
over de Heilige Geest). Zo groeit vijandschap tegen Joden én christenen. 

Mohammed beschouwt zich al rechter tussen Joden en Christenen. Bijbel is onvolkomen, verkeerd, en de Koran heeft gelijk.

Twee fronten oorloog: tegen Mekka, en tegen Joden. Haat tegen Joden zat dieper. 

Nu trekt M. zich terug van christenen en joden – opbouw van Islam. Nu gebedsrichting (kibla) 
naar Mekka.

Abraham etc. zijn nu niet meer Joden of christenen maar gelden als Moslim. Ook Jezus is een 
plichtgetrouwe moslim (19:30). Abraham en Ismael bouwden de Kaaba!! Abraham moest 
Ismael offeren! De zegen loopt niet via de joden. Een tempel met altaar/offer is niet nodig; 
vergeving komt door gebed en gehoorzaam. 

Vasten – een maand lang. Herinnering aan de eerste openbaring van de koran in de maand 
ramadan. 

Vrijdag was al de vergaderingsdag in Mekka. 

Spanning: In koran zijn teksten die een positieve houding t.o.v. Thora en evangelie laten zien, 
maar ook teksten die deze  afgrenzen. Deze tegenstrijdigheid komt uit de ontwikkeling in 
Medina. Toen Mohammed nog aanleuning zocht bij Joden en christenen, na de 
teleurstelling/ spot/ breuk komen andere, scherpe uitspraken!

In de koran heb je alle twee: bemoediging/liefde en de haat en mistrouwen t.o.v. Joden.
Dus Moslim kunnen al naar belang teksten citeren die passend zijn voor hun idee.

Wending naar Mekka.

Heilige oorlog naar Mekka werd  steeds noodzakelijker. Sociale problemen. Armoede, geen werk. Gewest gevoel. Anders 
recht denken – eigendom zit in Mekka. Dit mag geroofd worden.

Mohammed moet hindernis tegen heilige oorlog  overwinnen. Oud Arabische wet: niet vechten tegen broeders! 
Bloedsbande zijn sterk. Maar ook: religieus ingestelde aanhangers, op lijden ingesteld, niet op roof!

Mohammed legaliseert de Heilige oorloog – hersenspoeling.

Hoe?

1. Rechtszoene ingepeperd. Jullie zijn onschuldig verdreven. Dit moet vergolden worden: “het is beter onrecht doen dan 
onrecht lijden.” 22:40  2.191 ; 3.194; 59, 8

2. Heilige oorlog is noodweer – 2.192. Verdedigen mag. Speciale gave van Mohammed om duidelijk te maken dat  de 
ander (Mekka, Joden) vijandelijk gezind zijn. Een aanleiding voor noodweer is makkelijk te creëren. 

3. Het ‘huis van Abraham’ moet uit de handen van de ongelovigen bevrijdt worden (Kaaba). Het heiligdom (nieuw 
gebedsrichting!) is in handen van ongelovigen die de ware gelovige weren Allah te dienen. Abrahamslegende werd 
gefuctionaliseerd! 8:34

4. Indoctrinatie. Het natuurlijk geweten van de Arabier (weerstand tegen moord aan bloedsbande) werd systematisch 
overwonnen. Een ander geweten komt daarvoor in plaats: “In heilige maand iemand te doden is een grote zonde, 
maar niet in Allah geloven is een vele maal grotere zonde.” 2.218! – daarmee was alles geoorloofd.

Meer dan 16 keer staat het bevel te vechten (moorden) in de Koran. Duidelijke tegenstelling 
tot Jezus in Bergrede. Oproep tot moord in 4:78 vv. Twijfelaars  van de heilige oorlog worden 
streng uitgescholden.  (2.217!)  Gehoorzaam aan Mohammed is gehoorzaam aan Allah, en 
wie de oproep van M. voor de heilige oorlog niet gehoorzaamd, is tegen Allah.

Overval in de verboden maand  Moharam tegen onbewapende karavaan leidt tot absolutie 
2.218:  

“In heilige maand iemand te doden is een grote zonde, maar niet in Allah geloven is een vele 
maal grotere zonde.” 

8.18 niet jullie hebben de vijand gedood maar Allah! gevangene naar slag bij Badr vrijkopen. 
4000 drachmen. Onbetwiste heerser. Wie verschaft mij wrake aan die of die?

Mohammed werd rover, en moordenaar. 

Nu kwamen de Joden aan de buurt.  Joden uit Medina verjaagd, vermoord, verslaafd. Zijn 
aanhangers werden beloond met huizen en geld.

23 keer staat in de koran dat Allah geen zoon heeft!
Engel Gabriel kom echt niet 600 jaar later tot Mohammed en 
beweert dat Jezus niet gekruisigd is! 
Jezus heeft ook stemmen van de duivel gehoord. Kon 
onderscheiden wat niet van God komt – er staat geschreven.
Satan kon zich in Petrus verbergen Mat. 16,16.
Mohammed liet zich verleiden door de wazwaz-invluisteraar
(een soort duivel) te beweren dat er drie vrouwelijke goden 
bestaan. Dit heeft hij later weer recht gezet. (Dit zijn de 
duivelse verzen van Salman Rushdie) 
In koran zijn de openbaringen van Allah een boek geworden, 
In NT een person! Het woord werd vlees maar geen boek.
Met een boek kun je geen relatie opbouwen.


