Jezus/’Isa en Maria Maryam
Dat ‘Isa/Jezus niet alleen in de Bijbel maar ook in de Koran hoog staat aangeschreven blijkt uit de
prachtige verhalen over zijn geboorte. Zijn moeder, Maria/Marjam, raakte ongehuwd zwanger, iets
waarvan men zeker in die tijd schande sprak. Bovendien is de oorsprong van haar zwangerschap
wonderbaarlijk. In het Bijbelboek Lucas kondigt de engel Gabriël de zwangerschap aan en is er
sprake van een goddelijke schaduw die Maria bedekt. De Koran kent ook een engelachtige
boodschapper, maar spreekt evenals het Johannes-evangelie abstracter over de scheppingskracht
van het Goddelijk woord.
In de Bijbel neemt Jozef de zorg voor Maria en het kind op zich. In de Koran trekt de hoogzwangere
Marjam zich alleen terug in de woestijn. Als zij de wanhoop nabij is hoort zij een stem – is het de
engel Djibriel (Gabriël) of het kind zelf? – die haar moed inspreekt. Later, als Marjam bij terugkeer
door haar familie onder vuur wordt genomen, zal het wiegekind voor haar spreken.
Het zijn twee prachtige verhalen, zeer menselijk, maar beschenen door een goddelijk licht. Een
principieel geschilpunt is de status van Jezus in beide religies. In de evangeliën van Johannes en
Lucas wordt hij ‘zoon van God’ genoemd. In de Koran wordt dit met klem van de hand gewezen.
‘Allah verwekt niet en is niet verwekt.’ Hij staat zelf buiten de keten van oorzaak en gevolg, maar kan
telkens opnieuw scheppen met Het Woord. Allah heeft geen zonen, ook de profeet Mohammed is
niet de zoon van Allah. In de Koran is ‘Isa de zoon van Marjam; een hoogstaand mens, die Masîh
(Messias), profeet van Allah en boodschapper van zijn Woord genoemd wordt. Jezus is in de Bijbel
behalve de zoon van God ook zijn boodschapper en de Messias. Dit in beide boeken gebruikte woord
is Hebreeuws voor een door God ‘gezalfde’, een titel die gereserveerd werd voor een koning/redder.
Het Griekse equivalent dat voorkomt in het Bijbelboek Handelingen, is Christos. De geboorte van
Jezus wordt door christenen gevierd met Kerstmis.
De geboorte van ‘Isa wordt verteld in Soera 19, genoemd naar zijn moeder Marjam. Voor het
Bijbelse verhaal wordt geput uit de evangeliën.
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