
Een christen leest de Koran (2) Soerat Marjam 
 

Soerat Marjam 

Mekkaans, behalve vss 58 en 71 die Medinisch zijn, 98 verzen. Neergedaald na Fatir (35) 

 

Hij zei: Ik ben de gezant van jouw Heer om jouw een reine jongen te schenken. Zij zei: hoe 

zou ik een jongen krijgen, terwijl geen mens mij aangeraakt heeft; en ik ben geen onkuise 

vrouw. Hij zei: zo is het. Jouw Heer heeft gezegd Het is voor Mij gemakkelijk. En het is opdat 

wij Hem tot een teken voor de mensen maken en uit barmhartigheid van Ons. En het is een 

beslissing die gevallen is. Dus werd zij zwanger van hem en trok zich terug op een afgelegen 

plaats. (19,19-22) 

 

De weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands door Fred Leemhuis. 

Uitgegeven door Het Wereldvenster 1992 [zesde druk], 209. 

 

1 “In de Koran(vertalingen) staat boven elk hoofdstuk geschreven of deze geopenbaard is in 

Mekka of in Medina, naar de periode van Mohammeds optreden, eerst in Mekka van zo rond 

610 tot de migratie naar Medina in 622 en daarna van 622 tot zijn dood in 632. In de koran-

exegese hebben moslims veel aandacht besteed aan wat oorzaken of aanleidingen tot de 

openbaring (of neerdaling) heet. Daarin probeert men van verschillende koranteksten vast te 

stellen in welke situatie en omstandigheden zij werden geopenbaard. Het is duidelijk dat een 

dergelijke wetenschap erg belangrijk is voor het verstaan en de uitleg van de verschillende 

teksten. In de westerse koranwetenschap heeft men veel onderzoek verricht teneinde de 

chronologische volgorde van de koranteksten vast te stellen. Aan de hand van de 

chronologisch volgorde heeft men geprobeerd de ontwikkelingen van de gedachtengangen in 

de koran in kaart te brengen. Zo onderscheidt men drie Mekkaanse perioden en een 

Medinische.” Anton Wessels, De Koran verstaan: Een kennismaking met het boek van de 

islam.2 Kampen: Kok, 1986, 14-15. 

 

2 Soerat Marjam is de negentiende in de rij. In deze openbaring komt uitgebreid de rol van 

Maria naar voren, de enige vrouw die in de Koran met name wordt genoemd. Eerst is er 

aandacht voor Zacharya (Zacharias) en Jahja (Johannes). Tegen de laatste wordt gezegd: 

“houd het boek stevig vast” (12). Aansluitend staat er dat in het boek vermeld moeten 

worden: Marjam, Ibrahiem, Moesa, Isma’el en Idries. In het gedeelte over Marjam komt ook 

‘Isa ter sprake en die onder andere zegt: “Ik ben Gods dienaar; Hij heeft mij het boek gegeven 

en mij tot profeet gemaakt.” (30) Dr. Maneh Hammed Al-Johani schrijft: “Jezus was een 

schakel in de lange keten van profeten en boodschappers, die door Allah naar verschillende 

gemeenschappen en naties zijn gezonden, telkens wanneer zij leiding nodig hadden of 

afdwaalden van de leringen van Allah. Jezus was speciaal door Allah voorbereid om naar de 

Joden te worden gezonden, die van de leringen van Mozes en andere boodschappers waren 

afgedwaald. Zoals hij wonderbaarlijk werd ondersteund door Allah bij zijn conceptie, 

geboorte en kindertijd, zo werd hij ook ondersteund bij talrijke wonderen om te bewijzen dat 

hij een boodschapper van Allah was.” (Jezus in de Kor’an. Leiden: Project Dien, 2003, 15; 

vertaling drs. J. Ploeger). 

 



3 God zendt volgens de Koran zowel op verbale als op non-verbale manier openbaringen. 

Beide worden ‘tekenen’ (ayat) genoemd. Natuurlijke verschijnselen als regen, dieren, winden 

en wolken verwijzen naar Gods voorzienige zorg. God zendt ook tekenen in de vorm van 

Koranverzen: “Kijk hoe Wij de tekenen afwisselen. Misschien zullen zij begrijpen.” (6,65) 

 

4 In het Bijbelse geboorteverhaal zijn er ook veel tekenen. “En dit zal voor u het teken zijn: u 

zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe,” zegt de engel tegen de 

herders (Lukas 2,12) en vooral Simeon spreekt een opvallend woord tot moeder Maria: “Zie, 

dit [Kind] is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat 

tegengesproken zal worden, – ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat de 

overwegingen uit veel harten openbaar worden.”(Lukas 2,34-35) De persoon van Jezus zal 

dus niet voor iedereen absoluut overtuigend zijn. Hij zal weersproken en verworpen worden 

en daarmee komt de profetie van Jesaja uit: “Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons 

lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en 

vernederd.” (Jesaja 53,1-2,4 en 8) 


