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SPOREN VAN CHRISTUS IN DE KORAN  

Wat kunnen moslims weten 

over Jezus? 

Wat zouden christenen moeten 

weten voor een gesprek met 

moslims?  

Ds. W. Gugler - ’t Voorhuys - Gemeente-Bijbelschool - iedereen is welkom 

22  febr .  -  2 0 :00  u u r   

93* uitspraken over Jezus in de koran 

25 verzen gebruiken explicit de naam Jezus* 

عيسى    (Aisa = ‘Īsa) 

33 verzen spreken over Jezus Christus 
13 × Isa ibn Maryam (Jezus, zoon van Maria) 

9 × Isa (Jezus) 

5 × al Masih ibn Maryam (Christus de zoon van Maria) 

3 × al Masih (Christus) 

3 × al Masih Isa ibn Maryam (Christus Jezus, zoon van Maria) 

 

 

Koran & Sporen tot Christus 

• De koran als geheel is een bewuste leugen of loochening 
van de ‘Bijbelse Jezus’. 

• In de koran zijn echter nog fragmenten van de ‘Bijbelse 
Jezus’. 

• Deze sporen kunnen een ‘springplank’ worden naar het 
evangelie. 

• De Heilige Geest wil dan door de Bijbel & het christelijk 
getuigenis (christen) de ware Jezus (heil) laten ontdekken. 
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Jezus Christus 

 

Wanneer moslims deze fragmenten lezen zijn  ze 
verbaasd dat Jezus grotere, hogere eigenschappen of 
kwaliteiten heeft dan Mohammed. 

Het beeld van Christus in de koran is vaak de eerste  en 
belangrijke stap om Christus als Heer te accepteren.  

1.) Namen: Aisa (‘Īsa) 

عيسى   × 25 - Aisa (‘Īsa) (Jezus) 

Niet duidelijk waarom de naam werd veranderd in Aisa. 
- rijm 
- Latijnse en Griekse schrijfwijze (zonder ‘J’): IËSUS  ISA? 

- Taalkundig bijna identiek met ‘Esau (letter ayyin) 

Naam aller namen? Filippenzen 2: 9-11 & Handelingen 4:12 

1.) Namen: Aisa (‘Īsa) 

Filippenzen 2: 9-11 
9Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam 
geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van 
Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder 
de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer’  

Handelingen 4:12 
12Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn 
naam (Jezus) is de enige op aarde die de mens redding biedt.’ 

1.) Namen: Ibn Maryam 

21 × Ibn Maryam (zoon van Maria) 
Absoluut ongebruikelijk: zoon van de moeder; normaal: zoon 
van de vader); dus vader onbekend vanwege overspel of 
verkrachting. – een profeet als ‘zoon van zijn moeder’  
rehabilitatie soera 19 
engel Gabriel ‘verwekt’ Jezus. Teken/bewijs: kind Jezus spreekt.  

– iedere moslim gelooft in de maagdelijke geboorte van Jezus 

– Verschil? Christenen: ‘geboren, niet gemaakt’ (Nicea); 
Islam: Jezus werd geschapen. Geen preexistente Zoon! 

1.) Namen: Ibn Maryam 

21 × Ibn Maryam (zoon van Maria) 
 

• ‘Jezus wel/niet gemaakt’ = scheiding islam/christendom! 

• Jezus waarachtige God en waarachtig mens? – 
ingewikkeld; door Mohammed/koran eenvoudig beslist. 

• Wij geloven met de moslim in de geboorte van Jezus uit 
de maagd Maria / Maryam. (zij werd uitverkoren uit 
alle vrouwen 3:43) 

1.) Namen: al Masih 

11 × al Masih (de Gezalfde) 

• 5 × al Masih ibn Maryam (Christus de zoon van Maria) 

• 3 × al Masih (Christus) 

• 3 × al Masih Isa ibn Maryam (Christus Jezus, zoon van Maria) 
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1.) Namen: al Masih 

11 × al Masih (de Gezalfde) 

massaha – werkwoord: wrijven, zalven, afvegen. 

Wat is de ‘Gezalfde’? Een moslim kent de Bijbelse betekenis van 
‘zalven’ eigenlijk niet. 

Uitleggen: koningen, priester, profeten – toerusting voor hun 
taak, volmacht, om te kunnen doen waarvoor God hen zendt. 

Christus is naam van een goddelijk ‘ambt’ – dus: Jezus had de 
volmacht om Koning, Priester en profeet te zijn.  

1.) Namen: al Masih 

Betekenis van al Masih (de Gezalfde) 
18‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij 
gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen 
heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun 
vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel 
van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te 
geven, 19om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 

Lukas 4:18-19 

1.) Namen: ruh Allah (geest van God) 

Jezus is „geest van God‟ – Moslim verstaat echter: een 
geschapen geest, niet de geest van God zelf‟.  
Bijbelse uitdrukkingen omgebogen – maar het staat er.  
Johannes 1:14 “Het woord is vlees geworden”  
Dit staat er ook in de koran (3:46): “Jezus is het vlees 
geworden woord; zijn naam zal zijn: Messias Jezus.” 

1.) Namen: het vlees geworden woord 

Johannes 1:14 “Het woord is vlees geworden”  
Dit staat er ook in de koran (3:46): Jezus is het vlees 
geworden woord; zijn naam zal zijn: Messias Jezus. 
Jezus als het woord: 4:172; 19:34. 
Verschil met profeten (Mohammed, Abraham, etc.): Jezus 
geeft niet alleen het woord van God door, hij is het in eigen 
persoon. Openbaring van God. “Wie mij ziet...” 

1.) Namen: het vlees geworden woord 

Johannes 1:14 “Het woord is vlees geworden” 
Dit kan een moslim na spreken zelf het vervolg tot een 
bepaalde grens: “Het Woord is mens/vlees geworden en 
heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en 
wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van |…| 
… de enige Zoon van de Vader.”  

1.) Namen: het vlees geworden woord 

...de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 
Wie een gesprek begint met de bewering dat Jezus de 
Zoon van God is, dwingt een moslim in feite tot 
weerstand: Soera 112 – Allah heeft geen zoon! 
Jezus zei ook niet voor de hogepriester: ik ben de Zoon 
van God – alleen indirect: u zegt het. 
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1.) Namen: het vlees geworden woord 

Hoe heeft Jezus de waarheid geopenbaard dat Hij de Zoon van 
God is zonder de formulering te gebruiken? 
Jezus heeft nooit zelf beweert dat Hij de Zoon van God is. 
Petrus: wij weten: U bent de Zoon van de levende God (Mat. 16)  
• Mensenzoon - blindgeborene (Joh. 9:37) 
• Messias - Samaritaanse vrouw (Joh. 4:26)  
• Messias, Zoon van God - Hogepriester - alleen indirect (Mat. 

26:63-64) u zegt het. 

Alternatieven voor ‘Zoon van God’ 
• Ik ben-woorden.  

Ik ben het licht voor de wereld… (Joh. 8:12) 

• De Mensenzoon 
- ...zult u de Mensenzoon zien, gezeten aan de rechterhand van de Macht en 
komend op de wolken van de hemel. (Mat 26:64) 
- de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en 
zijn leven te geven als losgeld voor velen. (Mar 10:45) 

• Knecht van God 
Jesaja 42, 49, 50, 53 

 

1.) Namen: heilig – (zonder zonde) 

Soera 19:20 – Maryam zal een „heilige zoon‟ ontvangen 
(letterlijk: “goede zondevrije zoon”) ghulaaman zakiyyaa  
Mohammed was/is niet zonder zonde! 47:21; 40:57; 33:28; 
94:3;  
Maria belijdt: geen man heeft mij aangeraakt” (19:20) 
Ontvangen van de heilige Geest is credo voor moslim! 
Zo zal het zijn – geen ruimte voor discussie. Geen vragen om 
toestemming. 

1.) Namen: heilig – (zonder zonde) 

Soera 19:25 
Pas geboren Jezus spreekt tot Maria: 
Wees niet verdrietig – (trooster)  
Uw Heer heeft een beekje doen ontstaan 
Uw Heer heeft mij gemaakt tot een hooggeplaatste persoon 
• sariyyaa (beekje)  
• soriyyaa (hooggeplaatste persoon)  

1.) Namen: wonderteken van God 

Aayatal „wonderteken van God‟  
alleen van Christus gezegd (hij leert niet alleen over een 
teken, hij was is in eigen persoon) 
• Soera 21: 92 –Allah heeft de zoon van Maryam gemaakt “tot een 

wonderteken voor de gehele wereld” 
• 19:22 gemaakt “tot een wonderteken voor de mensen” 
• 23:14 Maryam en haar zoon gemaakt tot wonderteken 

1.) Namen: wonderteken van God 

Aayatal „wonderteken van God‟  
• voor de gehele wereld (21:92) 
• voor de mensen (19:22) 
Wij moeten praten over het wonderteken, over Jezus. 
Geen donker teken van oordeel maar van genade! Hij is 
het bewijs van genade (19:22b) – Johannes 1: 18 
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1.) Namen: al Rasul 

10× × al Rasul (gezant) 
• In politieke en geestelijke zin:  
• 3 gezanten: Mozes, Jezus, Mohammed  
• Jezus benadrukt in NT: gezonden door mijn Vader. 

Wie mij ziet, ziet de Vader; 

1.) Namen: abd Allah 

3× × abd Allah (slaaf/knecht van God) 
19:31 – ik ben een slaaf van God. 
Allah heeft Jezus het boek gegeven (niet een deel ervan!): 
Isalm zegt: het evangelie. 
Christus is een profeet maar Jezus is meer, hij was 
„Kalimatullah‟ (het woord van Allah). 

Soera 19 
Maryam – saida – de dame, de meest hoogstaande van alle vrouwen. Daarom 
heet Christus: zoon van Maryam. 
Wij hebben tot haar gezonden onze „geest‟ - engel Gabriel. Geest is voor 
Mohammed geen eeuwige geest maar iets geschapen.  
Deze geest verschijnt als persoon! Islam is vertrouwd met de mogelijkheid dat 
een geest een persoon is.  
Jezus werd tot een zegen gemaakt waar hij ook is. Een vrachtwagen vol genade 
die nooit leeg wordt. Jezus wordt beschouwd als bovengemiddelde zegensbringer 
(Gal. 3) 

2.) Daden: scheppen 

Soera 3:49 - Jezus heeft een vogel geschapen 
Scheppen – allen een werkwoord voor God 
Ook het aanblazen tot leven brengen ´doet alleen God 

1. Zie een moslim als mens (met de ogen van Christus) 

2. Zie moslims in hun verscheidenheid 

3. Begrijp hun innerlijke spanningen 

4. Besef dan hun cultuur anders is. 

5. Geen angst voor een zelfverzekerd islam 

6. Stap naar moslims toe – op de juiste manier 

7. Wees eerst zelf liefdevol voordat je over Gods liefde in Christus spreekt. 

8. Spreek pastoraal (onze angsten) niet dogmatisch (Jezus is Gods Zoon). 

9. Spreek belijdend (persoonlijk) als volgeling van Isa  

10. Maak Jezus groot (niet de islam klein) 

10 Tips voor een ontmoeting met moslims 


