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‘Stelligheid christenen hindert gesprek met moslim’
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TILBURG - Professor en moslima Siddiqui houdt

aan de Universiteit van Tilburg een lezing over

de islamitische kijk op Jezus.

‘De stelligheid van christenen kan het gesprek met moslims in de weg staan’, vindt

universitair docent Harm Goris.



Mona Siddiqui, professor islamitische en interreligieuze studies aan de universiteit van

Edinburgh schreef het boek Christians, Muslims and Jesus.’ Harm Goris, universitair docent aan

de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg, las Siddiquis boek en

reageert vandaag op haar lezing.



Siddiqui onderzocht hoe moslims en christenen door de eeuwen heen naar Jezus hebben gekeken. Ze

citeert kerkvaders en Syrische christenen uit de negende eeuw – die hadden al vroeg contact

met moslims – tot Thomas van Aquino, Luther en hedendaagse theologen. Datzelfde doet ze met

islamitische bronnen: van de vroegste moslimtheologen tot soennieten en sjiieten en

moslim-mystici. Ze komt tot de conclusie dat voor moslims Jezus een belangrijke profeet, maar

geen god is en dat moslims niet geloven in de kruisiging. Goris: ‘En dat staat haaks op de

kern van het christelijke geloof.’



overeenkomsten



In haar boek noemt ze ook overeenkomsten. Goris: ‘Ze ziet overeenkomsten in geloofsbeleving.

Christenen vertrouwen zich aan Jezus toe en komen via hem dichter bij God. Siddiqui voelt Allahs
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aanwezigheid en zijn barmhartigheid als ze de Koran leest.’



Daar zit voor Goris meteen het verschil. ‘Mijn betoog zal gaan over Gods openbaring. De kern

van christelijke openbaring is niet het doorgeven van informatie, maar dat God zichzelf geeft in

Jezus en de Heilige Geest. Geloven is een geschenk van God, maar mensen moeten ook wat doen. Ik

ben van kinds af aan katholiek opgevoed. Je besluit niet één keer dat je gelooft en bent dan

binnen. Het moet telkens opnieuw vorm krijgen en levend gehouden worden. We blijven zondaars die

voortdurend aangewezen zijn op Gods genade en barmhartigheid.’



onvolledig



Voor Goris zijn God en Allah hetzelfde. ‘Moslims vereren hem alleen anders. Natuurlijk vind ik

mijn manier de beste, anders zou ik geen christen zijn. Ik denk dat moslims een onvolledig beeld

van Jezus hebben.’



De universitair docent systematische theologie vindt dat christenen wel wat bescheidener zouden

mogen zijn. ‘Wij schieten ook tekort als het om onze kijk op Jezus gaat.’



openheid



En de stelligheid van christenen kan het gesprek met moslims in de weg staan. ‘Zorg voor

openheid. Focus je op geloofsbeleving en niet uitsluitend op leerstellingen. Houd je eigen

ongeloof in het oog. Ons geloof is altijd stukwerk. Het blijft een voortdurend zoeken en jezelf

bekeren tot Christus. Als je jezelf openstelt, kun je twijfels en onzekerheid uiten en nodig je

de ander uit hetzelfde te doen. Begin je te zelfverzekerd met de discussie en het debat, dan

gaan de hakken in het zand.’
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