Zacharias/Zakarijja, Johannes/Jahja en Maria/Marjam
Ook in het verhaal van Zacharias/Zakarijja ontmoeten Koran en Bijbel elkaar. In beide boeken staat
het wonder beschreven van zijn bejaarde vrouw, Elizabet, die zwanger raakt en Johannes/Jahja zal
baren. Zijn geboorte wordt aangekondigd door een engel aan de priester. Hij wordt met stomheid
geslagen. In de Bijbel is de stomheid van Zacharias een straf omdat hij de engel niet geloofde. In de
Koran is het een teken waar Zakarijja zelf om vraagt. In de Bijbel wordt Johannes al voor zijn
geboorte geïntroduceerd als hij die de weg vrij maakt voor de Heer, waarmee Jezus bedoeld is. In de
Koran ontbreekt deze link.
Bijbel en Koran vullen elkaar aan waar het gaat om de relaties tussen de familie Zacharias/Zakarijja
en Maria/Marjam, die als moeder van Jezus/‘Isa in het volgende hoofdstuk uitvoerig aan de orde
komt.
Marjam was de dochter van de profeet Imraan. Toen de moeder van Marjam in verwachting was,
overleed haar man. Zij beloofde God dat zij haar kind (een jongetje zoals zij dacht) zou laten
opgroeien in de tempel, waaraan haar zwager Zakarijja als priester verbonden was. Toen het echter
geen jongetje maar een meisje werd wilde ze toch haar belofte waar maken, hoewel er in die tijd in
de tempel geen vrouwen werden toegelaten. Haar oom Zakarijja nam haar onder zijn hoede. Hij
bouwde voor haar een apart verblijf binnen de tempel waar zij woonde. Hij verbaasde zich erover
dat het jonge meisje als vanzelf iedere keer bij zijn bezoek over eten en drinken beschikte. Marjam
verklaart dat God voor haar zorgt.
Tegen deze achtergrond krijgt het Bijbelse verhaal over de ontmoeting tussen Elizabet en Maria
meer diepgang. Volgens de Koran was de oudere vrouw immers de tante van Maria en bovendien
getrouwd met de priester die haar opvoeding had verzorgd. De ongeboren Johannes erkent Jezus,
nog in de baarmoeder, als zijn meerdere. De ontmoeting is zeer vreugdevol. Hier lopen de verhalen
niet parallel, maar vormen zij een aanvulling op elkaar.
Het verhaal zoals in de Bijbel over het leven en de dood van Johannes de Doper is niet terug te
vinden in de Koran, de bijnaam de doper evenmin. Over een ontmoeting tussen Johannes en Jezus
wordt niets vermeld. In de Bijbel staat Johannes, die Jezus doopt, bekend als hij die de weg voor de
Heer gereedmaakt. Wel wordt ook in de Koran hoog opgegeven van Jahja. Hij wordt opgenomen in
het rijtje van beroemde profeten/boodschappers.
Beide boeken schetsen Johannes/Jahja als een bijzonder vreedzaam en ascetisch mens.
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...Herodes... gaf opdracht Johannes in de
gevangenis te onthoofden. Het hoofd werd op
een schaal binnengebracht en aan het meisje
gegeven... Matteüs 14:10-11
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