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Bijbel en Koran 

 

Telkens opnieuw blijken mensen blij of anderszins verrast dat er veel overeenkomsten bestaan 

tussen de Bijbel en de Koran. Van Abraham (Ibrahim) tot Jezus (Isa) figureren daarin dezelfde 

personen. Al vele malen zijn deze parallellen op een rijtje gezet. Onlangs is dat weer gebeurd door  

Marlies ter Borg, in samenwerking met Karima Bisschop (webmaster Moslima.nl) en Marloes Keller 

(IKON). Ze gebruikten daarvoor de  Koran in de vertaling van Fred Leemhuis en de Nieuwe 

Bijbelvertaling. Naast de verhalen geven ze ook nog een overzicht van “gemeenschappelijke 

waarden”. Met dit laatste gaan ze verder dan ze aanvankelijk zelf suggereren. De teksten worden 

namelijk aangeboden zonder dat daarbij een uitleg wordt gegeven. Dat willen ze aan de lezer over 

laten. Het genoemde overzicht aan het slot is echter wel degelijk een vorm van een leeswijzer. Het 

laat in ieder geval iets zien van de beweegredenen van de uitgeefsters. Ze willen bijdragen aan 

wederzijds begrip en respect en zo het gesprek op gang helpen. Daar is wel veel goede wil van de 

lezer voor nodig. Men kan zich afvragen of de uitgeefsters wat dit betreft niet al te optimistisch zijn. 

De teksten van de heilige boeken zijn niet vanzelfsprekend en voorwaarde voor een goed gesprek 

tussen de eerbiedige lezers is dat duidelijk is (ook voor hen zelf) vanuit welke uitlegtraditie zij die 

teksten lezen en toepassen. 

Op een heel andere manier proberen Louis Goosen, Marcus van Loopik en Anton Wessels – 

deskundig op respectievelijk het terrein van de kerkgeschiedenis, het jodendom en de islam – de weg 

te wijzen op dit multiculturele terrein. Zij nemen als basis het “boeken van Mozes” (in de versie van 

de Nieuwe Bijbelvertaling) en bieden daarop ieder vanuit het eigen gezichtspunt beknopt 

commentaar. Zo ontstaat een aardig overzicht hoe deze teksten in de verschillende uitlegtradities 

heel divers zijn uitgelegd en verbeeld. Of dit, zoals wordt gesuggereerd, “een helder inzicht in de 

islamitische en Joodse theologie” biedt, valt echter te betwijfelen. Daarvoor zit er te weinig systeem 

in de korte opmerkingen bij de tekst. Net zoals bij de eerst genoemde uitgave heeft men wel erg veel 

vertrouwen in de kracht van de oude woorden. Alsof niet de geschiedenis van de uitleg van die 

woorden leert dat men er alle kanten mee op kan. En men behoeft slechts weinig inzicht te hebben 

in de zeer verschillende manier waarop joden, christenen en moslims met hun heilige teksten 

omgaan om te beseffen dat die verschillen niet zomaar zijn te overbruggen. Er is in deze uitgave 

bewust gekozen voor een associatieve benadering in de hoop dat dit uitnodigt tot discussie en 

eventueel verbetering. Dat zal dan hooguit een gesprek worden in eigen kring. 

Wat dat betreft schetst de bundel onder redactie van Martha Frederiks een heel wat reëler beeld en 

draagt zo meer bij aan het gewenste begrip en daarmee misschien ook aan het gesprek. Op heldere 

wijze wordt in het overzicht over de rol in de islam van personen zoals we die ook kennen uit het 

Oude Testament (Noach, Abraham, Hagar, Lot, Mozes, Saul, Salomo, Jona) duidelijk gemaakt dat 

voor de moslim niet alleen de Koran maar ook de latere traditie heel belangrijk is. Daarbij wordt op 

verantwoorde wijze aan exegese gedaan: van de ontstaanstijd van de Koran tot aan de doorwerking 

tot in huidige tijd. Dat levert heel boeiende lectuur op over hoe bepaalde teksten begrepen kunnen 

worden tegen de achtergrond van hun tijd en over hoe imams de Koran en de oude tradities 



gebruiken om moderne problemen op te lossen. Tegelijkertijd wordt duidelijk hoezeer de omgang 

van de meeste moslims met hun heilige teksten verschilt van het doorsnee Bijbelgebruik door 

christenen. De vraag komt op hoe moslims aankijken tegen de Bijbel en onze omgang daarmee. Daar 

zou ook eens een boek over geschreven moeten worden. Wat men nu ziet (doorgaans via internet) 

zijn pogingen om aan te tonen dat de Bijbel talrijke onvolkomenheden bevat. Daarbij maakt men 

dankbaar gebruik van de resultaten van historisch-kritisch Bijbelonderzoek. De Koran daarentegen 

zou volmaakt zijn en op wonderlijke wijze heel modern. Daar staat dan weer tegenover de 

voornamelijk westerse historisch-kritische benadering van de Koran, waarbij getwijfeld wordt aan 

het traditionele verhaal over de begintijd van de islam en aan de betrouwbaarheid van de 

overlevering van de Korantekst (zie het dossier hierover op de website van dagblad Trouw).  Het zou 

mooi zijn als over dit soort benaderingen eens een goed debat kon worden gevoerd met mensen 

buiten de eigen kring van geloofsgenoten en tussen kerk/moskee en wetenschap.  
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