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De laatste jaren is het Koranonderzoek in een ware
stroomversnelling terechtgekomen. Ook al zijn de
resultaten alleen bekend bij een beperkt aantal speci-
alisten en zijn zij nog niet tot bredere kringen doorge-
drongen, noch bij moslims noch bij anderen, de tijd
kan niet veraf zijn, dat dit zal gebeuren. Omdat de
gevolgen sterk zouden kunnen wegen op de interreli-
gieuze betrekkingen, lijkt het ons aangewezen dat
men zich van kerkelijke zijde in alle duidelijkheid
informeert en zich hierop voorbereidt.

Is volgens de christelijke theologie de Bijbel door
mensen geschreven onder inspiratie van de
heilige Geest – Spiritu Sancto dictante (1) – dan is
volgens de gevestigde leer van de islam de Koran het
woord van God, niet alleen inhoudelijk, maar ook let-
terlijk, als tekst, zowel formeel als in zijn concrete uit-
drukking in de (Arabische) taal c. Daarom heet de
Koran voor moslims een wonder te zijn, onnavolg-
baar en onvertaalbaar (3).

Het oorsprongsverhaal van de Koran illustreert dit.
Het is ons bekend uit een reeks verhalende teksten,
waarvan het Leven van de Profeet, bewerkt door Ibn
Hisjâm (overleden in Egypte rond 830 n. Chr.), bij
moslims in de hoogste eer wordt gehouden. Vele jaren
lang ontving de Profeet Muhammad van de engel
Gabriël openbaringen, waarbij hem de Koran stukje
bij beetje werd meegedeeld, volgens de “orde der
openbaring”, bepaald door een soort geestelijk rij-
pingsproces. Geleidelijk moest hij in gedachten al die
stukken op hun juiste plaats brengen en de aartsengel
hielp hem daarbij, tot vlak vóór Muhammads dood.
Resultaat was dat de Koran die de Profeet op dat
moment van buiten kende en aan zijn volgelingen had
verder geleerd, woord voor woord identiek is met de
tekst van de zogenaamde “Moeder van het Boek”: het
archetypische model dat van vóór alle eeuwen op een
“Welbewaarde Tafel” geschreven staat en bewaard
wordt nabij de Goddelijke Troon.

Moderne geleerden hebben aangetoond dat achter
deze vrome legende, die echter wel de opvatting
bepaalt die bijna alle moslims hebben over hun
Schrift, een verhaal schuilt over de redactiegeschiede-
nis van de Koran. Zo weten we nu met grote zeker-
heid dat deze redactie niet alleen het werk is geweest
van de Profeet Muhammad zelf, maar van enkele

generaties van schrijvers, die een groot aantal orde-
loze openbaringen hebben verzameld, bewerkt en
geordend tot één enkel boek. Zij hebben hun redac-
tionele arbeid als het ware geconsacreerd, door
deze te verplaatsen naar de wereld van de engelen,
uitmondend in de bevoorrechte relatie tussen
Gabriël en de Profeet. Vervolgens heeft de islamiti-
sche traditie zo veel mogelijk alle sporen uitgewist
die met deze voorstellingswijze in tegenspraak
zouden kunnen zijn. Daarbij deden zij ook de vorm
en functie vergeten, die de Koran oorspronkelijk
moet hebben gehad. Omdat de islamitische traditie
wel werd opgebouwd aan de hand van sommige
(althans ten dele) waargebeurde verhalen, bleven
er, zoals we nog zullen zien, voor het hedendaagse
filologisch onderzoek toch voldoende indicaties
over om de werkelijke toedracht te reconstrueren.

Hierbij komt evenwel de bevreemdende
omstandigheid, dat het grootste deel van de litera-
tuur van de eerste paar eeuwen van de islam, van
vóór het begin van de Abbasidentijd (vanaf 750
n. Chr.), bijna geheel verloren is gegaan. Het lijkt
wel, alsof men de geschiedenis dan herschreven
heeft of althans de feiten opnieuw heeft geïnterpre-
teerd om ze in een ander, apologetisch en legenda-
risch perspectief te plaatsten. Omzeggens álles wat
wij weten over het leven van Muhammad en over
het ontstaan van de islam stamt uit compilatiewerk
van de negende eeuw. Sterker nog: onze oudste
geschiedkundige bronnen over de islam zijn kro-
nieken — niet van islamitische, maar — van
christelijke auteurs, zoals deze van Thomas
Presbyter en Jacob van Edessa, die respectievelijk
rond 640 en 698 hebben geschreven (4). Zo is de
Koran merkwaardig genoeg een “tekst zonder con-
text” en “is het alsof men de Evangeliën zou trach-
ten te verklaren, alleen maar aan de hand van
Egyptische papyri en opschriften uit Antiochië”
(5). Méér nog: de Koran zélf heeft een soortgelijk
lot ondergaan, want onze islamitische bronnen ver-
tellen zonder enige schroom dat, toen men uitein-
delijk gekomen was tot een definitieve tekstvorm,
de kaliefen opdracht hebben gegeven om alle ande-
re nog bestaande handschriften op te sporen en te
verbranden, om zo alle mogelijke afwijkende lezin-
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gen te laten verdwijnen. Zelfs nabestaanden van de
Profeet moesten met spijt in het hart hun
Koranexemplaar afgeven, dat zij tot dan als een kost-
baar relikwie hadden bewaard. Blijkbaar heeft men
dat vernietigingswerk zeer grondig gedaan, want van
de voorafgaande, “wilde periode” van de tekstoverle-
vering is er omzeggens niets tot ons gekomen. Zo
bevinden we ons, bij het onderzoek naar het ontstaan
van de Koran, zoals de Prémare terecht heeft bena-
drukt, al te vaak in de “gesloten cirkel”, die ons door
de islamitische traditie wordt opgedrongen.

Eenmaal de Korantekst gefixeerd was, rezen er in
de islamitische gemeenschap spoedig fundamentele
theologische vragen. Dit kon niet uitblijven zodra de
islam, na de verovering van de grote cultuurlanden
van het Nabije Oosten, met hun intussen al eeuwen-
oude Kerken, in de allereerste plaats Syrië en Egypte,
in contact trad met de Griekse filosofie en de
gevestigde christelijke theologie van de kerkvaders.

De islamitische leer kent geen hypostase, geen
bemiddelaar tussen God en de mensen, zoals het
christendom die herkent in het goddelijke Woord, in
de persoon van Jezus. De Profeet Muhammad is een
gewone sterveling en, hoewel men hem later soms
onfeilbaar heeft verklaard, heeft deze profeet dan ook
geen goddelijke natuur. Bij zoverre Muhammad
slechts een instrument is waarvan God Zich bedient,
gaat de openbaring niet uit van een persoon, maar is
zij helemaal besloten in het tekstboek van de Koran.

Theologisch drong zich dus de vraag op naar het
ontologische statuut van dit boek. Is deze tekst god-
delijk? Is hij preëxistent? En zo ja: is hij dan een
aspect van God, een goddelijk attribuut? Of is de
Koran toch van bij de aanvang uitwendig aan God en
dus een schepsel? Zo ontstond de eerste grote theolo-
gische controverse vanuit de eerste grote theologische
school – die van het mutazilisme – over  de vraag of
de Koran eeuwig dan wel geschapen zou zijn.

Nu heeft Wolfson over deze ontwikkeling van de
vroege islamitische theologie een belangwekkend
boek geschreven, waarin hij uitvoering heeft aange-
toond hoezeer de islamitische theologen zich hebben
laten leiden door christelijke voorbeelden. Immers,
als de Koran het woord Gods zelf is, dan krijgt deze
tekst als het ware een hypostatisch karakter en komt
hij in de orde van de zijnden op hetzelfde niveau te
staan – niet van de Bijbel of van de Evangeliën, maar
– van het goddelijke Woord, dat volgens het eerste
hoofdstuk van het Johannesevangelie en volgens de
christelijke theologie in Jezus is geïncarneerd. Dit wil
zeggen dat een groot aantal van de namen en functies

die traditioneel aan Christus worden toegekend,
volgens de islam op de Koran toepasbaar zijn (6).

Zo is het gekomen dat heel het theologische
debat uit de eerste eeuwen van de islam in feite een
soort herneming is geweest van de grote christolo-
gische betwistingen uit de tijd van de Vaders van de
Kerk, met dezelfde argumenten en gesteld in
dezelfde – in het Arabisch vertaalde – termen. Een
heel aantal “ketterijen” over de Triniteit en de
natuur van Christus passeerden opnieuw de revue –
en vooral het arianisme en de reactie hiertegen van-
wege de orthodoxie stond in de discussie centraal –
maar dan toegepast op de Koran en zijn relatie tot
zijn “auteur”, Allah. Uiteindelijk werden de muta-
zilieten op gezag van de kaliefen verketterd en 
hun geschriften verboden; de Koran werd tot een
eeuwig heilig boek verheven en verkreeg zijn god-
delijke status die hij nog heeft tot op de dag van
vandaag: dit is de leer van de onfeilbaarheid van de
Koran, waarover er onder moslims een grote con-
sensus bestaat (7).

Deze onfeilbaarheid en volmaaktheid van de
Koran wordt nu bedreigd door de resultaten van het
nieuwste tekstkritische onderzoek. Daaruit blijkt
meer en meer dat de Koran in de tijd van
Muhammad nog helemaal geen boek was. Het was
een bonte verzameling korte teksten, die bestemd
waren om in de religieuze gemeenschap van
Muhammad te worden gelezen of, veeleer, te wor-
den gezongen tijdens de eredienst.

Zo heeft men opgemerkt dat de naam “Koran”
eigenlijk geen Arabisch, maar een Syrisch (8)
woord is, dat de liturgische recitatie aanduidt van
schriftfragmenten en erbij horende meditatieve tek-
sten, die de gelovige gemeenschap van oudsher in
lectionaria aantreft in de orde van de liturgische
feesten. Met andere woorden: “Koran” betekent
niets anders dan wat men in de kerkelijke liturgie
verstaat onder een Graduale, namelijk de gezangen
die de Lectio divina tijdens de woorddienst verge-
zellen.

Daarbij kwamen vervolgens een reeks langere
teksten die een meer vermanend karakter hebben
en die veel gelijkenis vertonen met wat men in de
Syrische Kerk “mimre” noemt, een genre dat in het
Westen onbekend is, maar dat men nog het beste
kan omschrijven als homiletische gedichten. Onder
meer de heilige Efrem heeft er vele geschreven (9).

Dit alles verklaart de verwarde indruk die de
Koran maakt op iedereen, die voor het eerst met de
tekst kennismaakt. De Koran lijkt een soort lectio-
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narium te zijn met gezangen (gradualia) en stukken
van predikaties, waartussen de eigenlijke schriftle-
zing is weggesneden. Zo komt het dat vele verhalen-
de delen totaal onverstaanbaar zijn, voor wie het bij-
belse verhaal niet kent dat ervan de achtergrond vormt
en daarom hebben generaties klassieke Korancom-
mentatoren zich de hele middeleeuwen door uitgeput
om die (Bijbelse) context (opnieuw) aan te brengen
en middels “Verhalen over Profeten” (10) aan de gelo-
vigen kenbaar te maken. De allusieve stijl van de
Koran verklaart echter ook het meeslepende karakter
van deze tekst, waarvan de recitatieve, “psalmodië-
rende” lectuur mediterende moslims onweerstaanbaar
in vervoering kan brengen.

Heel recent heeft Chr. Luxenberg in een ophefma-
kend en controversieel boek een groot aantal Syrische
uitdrukkingswijzen in de Korantekst blootgelegd en
getoond dat men vele verzen niet of geheel verkeerd
verstaat zolang men deze Syrische achtergrond niet
onderkent (11). Ook al moet toekomstig onderzoek
ongetwijfeld sommige van zijn analyses op een aantal
punten bijstellen en aanvullen, toch lijkt ons de basis-
stelling verworven: achter de Koran schuilt een
Syrische literaire traditie. Al in het jaar 1927 had de
uit Irak afkomstige Alphonse Mingana berekend dat
ongeveer 70% van de vreemde woorden die in de
Koran voorkomen aan het Syrisch ontleend zijn en
dat nagenoeg álle Bijbelse namen er verschijnen in
hun Syrische vorm (en dus aan de Syrische bijbelver-
taling werden ontleend); zelf hebben we gemeend te
kunnen aantonen dat de passages die verwijzen naar
Evangelieperikopen overgenomen zijn uit het Syrisch
Diatessaron, de Evangelieharmonie die Tatianus in de
tweede eeuw had vervaardigd en die vele eeuwen
lang in Syrië in omloop is gebleven (12).

Zo blijkt de Koran oorspronkelijk iets geheel
anders te zijn geweest dan datgene waarvoor hij nu
wordt gehouden: namelijk niet zélf een openba-
ringstekst, maar een verzameling teksten bestemd om
een openbaringstekst te begeleiden en te interprete-
ren. Herhaaldelijk benadrukt de Koran dat hij gesteld
is “in een duidelijke Arabische taal”. Dit wijst erop
dat de teksten die hij vergezelde niet in een zo duide-
lijk Arabisch geschreven waren: zij werden door de
gelovige gemeenschap rond de Profeet gelezen in een
christelijke liturgische taal, die in die tijd en omge-
ving alleen maar het Syrisch kan zijn geweest. Het
Syrisch speelde dus in de Arabische gelovige
gemeenschap van Muhammad de rol van het Latijn in
de preconciliaire tijd; de Koran bevatte de vertaling,
de uitleg en de begeleidende gebeden in de volkstaal.

De verbondenheid van de onderrichting van
Muhammad met de joods-christelijke traditie was
bij de aanvang dan ook veel sterker dan in de late-
re soennitische, islamitische orthodoxie.
Waarschijnlijk was het zelfs helemaal niet zijn
bedoeling een nieuwe godsdienst te stichten. Al bij
het begin van de vorige eeuw heeft Paul Casanova,
die professor was aan de Collège de France, gron-
dig de wijze geanalyseerd waarop Muhammad zijn
profeetschap beschouwde en vastgesteld dat
Muhammad ervan overtuigd was de profeet van het
einde der tijden te zijn (13). Dat is overigens de
oorspronkelijke draagwijdte van de welbekende
uitdrukking “het zegel van de profetie”:
Muhammad geloofde dat er met hem een einde
kwam aan de heilsgeschiedenis en dat er na hem
geen profeet meer zou komen, eenvoudig omdat hij
bestemd was zijn volgelingen tot bij het Laatste
Oordeel te begeleiden. Zo komt het dat er bij zijn
dood helemaal geen schikkingen waren getroffen
voor zijn opvolging.

Er zijn nog ándere elementen die erop wijzen,
dat Muhammad wellicht voortkwam uit een mille-
naristische, dissidente christelijke gemeenschap,
die sterke docetische trekken vertoonde en een
joods-christelijke (14), misschien wel manicheïsti-
sche achtergrond had. Evenals Mani, beschouwde
Muhammad zich immers als de Parakleet, van wie
Jezus de komst in het vooruitzicht had gesteld (Joh.
15, 26; 16, 7-9 / Soera 61: 6). Voor hen schreef hij
oraculaire teksten, die de nakende Dag van het
Oordeel aankondigen, op de psalmen geïnspireerde
(getijden)gebeden, meditatieve en verheffende tek-
sten die beschouwingen bieden bij de Schrift en de
Wet. Zo blijken vele hoofdstukken van de Koran
(de Soera’s) een soort conglomeraat te zijn van tal-
loze losse godsspraken; bovendien was er in de
dagen van de Profeet in werkelijkheid niet één
boek, niet één Koran, maar tientallen “lezingen” of
“Korans”, die pas na de dood van Muhammad door
Koranredactoren tot één boek werden verwerkt.
Hiervan getuigt overigens nog de verwondering
van de eerste kalief, Abu Bakr, toen men hem voor-
stelde de Koran te “verzamelen”: “Waarom zou ik
doen, wat de Profeet nooit heeft gedaan?”.

Uit dit alles treedt nu een immense theologische
moeilijkheid naar voren: voor zover uit modern
Koranonderzoek blijkt dat deze tekst niet als zoda-
nig geopenbaard kan zijn, maar in zijn concrete
vormgeving het resultaat is van de vrome arbeid
van enkele generaties schriftgeleerden, die het hei-
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lige boek van de islam gestalte hebben gegeven door
het samen te stellen uit een groot aantal disparate
tekstfragmenten, kan men nog onmogelijk staande
houden dat de Koran letterlijk identiek is met de vol-
maakte Koran die vóór alle eeuwen één is met Allah.
Hoe zouden immers de bindteksten die door de redac-
toren werden aangebracht, van goddelijke oorsprong
kunnen zijn? Hoe zou de Arabische taal van de Koran
volmaakt en preëxistentieel kunnen zijn, wanneer
deze doorspekt blijkt te zijn met Syrische,
Hebreeuwse, Ethiopische, Perzische, Griekse en zelfs
Latijnse leenwoorden, die stammen uit de culturen
waarmee het Arabië van Muhammad in contact
stond? Zou God dan een beroep hebben moeten doen
op vreemde woorden, omdat “zijn” taal deze termen
ontbeerde? Maar ook de aard van de tekst is anders
dan de traditionele islamitische leer voorhoudt: de
Koran blijkt eerder meditatief en onderrichtend dan
openbarend; de Koran vertoont alle kenmerken van
een soort graduale. Een dergelijke tekst kan formeel
bezwaarlijk het eeuwige woord Gods zijn.

Men kan deze theologische probleemstelling zelfs
nog principiëler benaderen, vanuit taalfilosofisch
standpunt. Hoe kan om het even welke tekst, die in een
concrete taal is uitgedrukt, goddelijk zijn? Elke taal is
immers van nature cultuurgebonden; zij vloeit voort
uit menselijk denken en begeleidt dit menselijke den-
ken ook. Dit is een gedachte van Hegel: de mens
denkt in taal. Alleen al de taalontwikkeling toont aan
dat de taal een historisch fenomeen is, zodat geen
enkele tekst ahistorisch en dus ook niet preëxistent
kan zijn. De taal is immers organisch tot stand geko-
men samen met de menselijke gemeenschap die zich
van haar bedient. Elke taal is bijgevolg noodzakelijk
relatief: zij bestaat slechts in functie van de intermen-
selijke communicatie, die tijd- en plaatsgebonden is.
Nog problematischer wordt het, wanneer deze taal
gefixeerd wordt in een tekst. In het geschreven woord
wordt de taal, van intersubjectieve uitdrukkingsvorm
tussen sprekers, tot een veruitwendigde en geobjecti-
veerde voorstelling van talige gedachten. Meteen
komt de tekst in aanraking met de stoffelijke wereld
en wordt daardoor gematerialiseerd. Welnu, al het
materiële is van nature onvolmaakt, tijdelijk, plaatse-
lijk en vergankelijk en kan dus onmogelijk goddelijk
zijn. Men zou kunnen zeggen dat het Woord Gods in
de Koran verstoffelijkt is (geïncarneerd in overdrach-
telijke zin). Door zo aan taal gebonden te zijn, ont-
heiligt de Korantekst automatisch zichzelf. Wat rela-
tief is, zoals alles wat in taal gezegd wordt of geschre-
ven, kan onmogelijk absoluut zijn. Daarom kan geen
enkele tekst en dus ook niet de Koran, een goddelijk

karakter hebben. Hij kan alleen hoogstens verwij-
zen naar goddelijke gedachten, “want ons kennen is
stukwerk en stukwerk ons profeteren” (15). Allicht
is dat trouwens de reden waarom Jezus essentiële
aspecten van zijn leer parabolisch heeft geformu-
leerd en nooit iets heeft geschreven, tenzij dan met
zijn vinger in het mulle zand.

Het kan niet anders dan dat de islamwereld, van
zodra dergelijke theologische opwerpingen zullen
doordringen tot bredere lagen van de gelovige
gemeenschap, in een diepe crisis zal terechtkomen,
enigszins vergelijkbaar met wat het christendom
heeft beleefd ten gevolge van het moderne kritische
bijbelonderzoek van de voorbije paar eeuwen,
maar dan veel onthutsender. Tot nu toe sluit men de
ogen, weigert men te aanvaarden dat er in het
Arabisch van de Koran oneffenheden zijn: oude
dialectale vormen die typisch waren voor het
Mekkaans van Muhammad, worden tot goddelijke
uitdrukkingswijzen verklaard; het voorkomen van
leenwoorden in de tekst wordt, zoal niet ontkend
tegen beter weten in dan toch minstens onder tafel
geveegd. Maar men kan niet blijven doen alsof alle
Koranspecialisten, die oprechte wetenschappelijke
bedoelingen hebben, deel hebben aan een
reusachtig wereldwijd complot dat alleen maar tot
doel zou hebben de islam belachelijk te maken. Bij
de meesten is dat immers helemaal niet het geval;
zij trachten een neutrale houding aan te nemen in
hun onderzoek, met respect voor de mensen die de
islam belijden en voor wie zij vaak ook een warme
sympathie koesteren.

Maar hoe kan men dan uit de theologische
impasse ontsnappen?

Men zal moeten aanvaarden dat de Koran nu
eenmaal niet de tekst is waarvoor men hem traditi-
oneel houdt : dat de Koran niet het letterlijke woord
van God is. Maar, verondersteld dat men de islam
als godsdienst wil blijven belijden, wat kan de
Koran dan nog wél zijn? Ook al is het niet onze
taak te vertellen aan moslimtheologen welke idee-
ën zij zouden moeten uitwerken, toch zien wij in
feite maar één enkele mogelijkheid.

Deze bestaat erin het statuut van de Moeder van
het Boek (het archetypisch model van de Koran in
de hemel) en haar relatie tot de openbaring, anders
te definiëren en radicaal te onderscheiden van de
concrete, wereldlijke Koran.

Enkele jaren geleden heeft een Tunesische
geleerde, Mondher Sfar, een opmerkelijk boek

ACTA MED. CATH.  VOL. 77, N° 1 (2008) - p. 29-34



33

geschreven onder de veelzeggende titel : “Is de Koran
authentiek?” (16). Het is bijzonder lezenswaard en
bovendien erg toegankelijk geschreven en biedt
meteen een bondige maar heldere introductie tot het
actuele Koranonderzoek. Volgens Sfar toont het feit
alleen al, dat er een onderscheid wordt gemaakt tus-
sen de Koran en de “Moeder van het Boek” in de
hemel, dat deze beide niet dezelfde kunnen zijn:
waarom anders werd niet eenvoudig die moedertekst
als zodanig geopenbaard? Het kan er alleen maar op
wijzen dat de Koran refereert aan de moedertekst en
er in de allereerste plaats de zin van weergeeft.

Men moet de totstandkoming van de Koran dan
ook begrijpen in het culturele verband van het oude
Nabije Oosten. Daar gingen teksten altijd uit van een
instantie (bijvoorbeeld de koning) die ze niet zelf
opschreef, maar het redactionele werk overliet aan
een schrijver of schriftgeleerde. Het is de opdracht
van deze scribenten de gedachten van de initiatiefne-
mer van de tekst te interpreteren, te formuleren en te
redigeren. Daarbij dient de schrijver de zin zo trouw
mogelijk weer te geven, maar wel in de termen die hij
daarvoor het meest passend acht. Hetzelfde geldt ook
voor religieuze teksten. Daar geldt de schrijver als
geïnspireerd en het is de geïnspireerde inhoud die
authentiek is. De wijze waarop de goddelijke beschik-
kingen worden uitgedrukt is dan weliswaar mensen-
werk, maar de gedachten die naar voren worden
gebracht zijn wél goddelijke gedachten: zij zijn het
woord van God en dus waar. Het is deze godsspraak
die eens en voor altijd vastligt in de “Moeder van het
Boek”.

Indien dit echter zó is, dan heeft dit vérstrekkende
gevolgen.

In de eerste plaats wordt daarmee het heilige
karakter van de Bijbel volgens de christelijke theolo-
gie en het heilige karakter van de Koran volgens de
islam in hoge mate gelijkaardig: beide beschouwen
dan de gewijde tekst als geïnspireerd, maar niet als
een woordelijk dictaat.

Maar ten tweede en vooral dient men een radicaal
onderscheid te belijden tussen het eeuwige Woord
Gods met een transcendent karakter en de uitdrukking
die eraan wordt gegeven in de gewijde literatuur.
Deze verwijst alleen maar naar het Woord, zonder
ermee wezenlijk samen te vallen. De Koran is dan
niet het Woord Gods zelf – dat kan geen enkele tekst
zijn – maar hij legt wel getuigenis af van dat Woord.
Dat Woord moet men zich ook veeleer voorstellen als
een vorm van spraak – een “levend” woord (17) – dan
als een gefixeerde tekst. Met andere woorden: het

Woord Gods krijgt dan voortaan in de islam een
hypostatisch karakter en is niet substantieel gebon-
den aan een schriftuur, maar wél aan God zelf.

Misschien vindt men zodoende opnieuw aan-
sluiting bij de oorspronkelijke intentie van
Muhammad en bij de religieuze gemeenschap
waarvan hij deel uitmaakte, die zoals gezegd een
vorm van jodenchristendom moet hebben beleden.

Is deze conclusie voor de traditionele islam
ongetwijfeld onstellend, zij herinnert aan bepaalde
beschouwingen van grote islamitische theologen,
zoals Muhyi ad-Dîn Ibn ‘Arabî (Murcia 1165-
Sâlihiyya/Damascus 1240), die ongetwijfeld één
van de grootste mystici en religieuze persoonlijk-
heden van alle tijden is geweest. Hoewel hij het
christendom principieel afwijst, geschiedt de god-
delijke openbaring voor hem niettemin in opeen-
volgende theofanieën, die een vorm van triniteit
veronderstellen. Jezus is weliswaar niet wezenlijk
god, maar slechts bij wijze van theofanie, als een
soort engel; de geest gods is de goddelijke presen-
tie in hem. Jezus lijkt daarbij samen te vallen met
de eeuwig ronddwalende initiator, die in de islami-
tische traditie vaak als al-Khâdir verschijnt.
Niettemin krijgt de openbaring daarmee een per-
soonlijkheidskarakter, waarbij het Woord een ver-
schijningsvorm (mazhar) van god is die de exege-
se van de heilseconomie in de wereld vertolkt.

J.M.F. VAN REETH

Met dank overgenomen uit Communio, 2006/2, p. 152-
160.
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lid van het bestuur van Werk voor het Oosten. Hij publi-
ceert vooral over vergelijkende godsdienstgeschiedenis
van de oostelijke Middellandse Zeewereld in de late
oudheid, over het Syrische christendom, over de Koran
en de eerste eeuwen van de islam.

NOTAS

(1) Denzinger 783; cf. de encycliek van Pius XII,
Divino afflante Spiritu, waarvan de titel woordelijk her-
nomen is in de Dogmatische Constitutie over de godde-
lijke Openbaring van Vat. II, Dei verbum § 9, alsook de
formulering bij Thomas Aq., S. theol. I.II q. 106 (Utrum
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Lex Nova sit lex scripta) a. 1: "principaliter lex nova est
indita, secundario autem est lex scripta".

(2) Al-Asj‘arî, Kitâb al-ibâna ‘an usûl al-didjâna,
Haidarabad 1321, 41 (gecit. in Duitse vert. bij I. Goldziher,
Vorlesungen über den Islam, Heidelberg 1925 (1963), p.
113). 

(3) Voor een klassieke uitwerking van deze leer, zie
bijv. al-Bâqillânî (overleden in 1013), I‘djâz al-Qur’ân
(“de onnavolgbaarheid van de Koran”), cf. G.E. von
Grunebaum, A tenth-century document of Arab literary the-
ory and criticism, Chicago 1950 (met bespreking en verta-
ling).

(4) De geïnteresseerde lezer vindt een grondige bron-
nenstudie over het ontstaan van de islam in het boek: A.-L.
de Prémare, Les fondations de l’islam. Entre écriture et
histoire, Paris 2002.

(5) Aldus F.E. Peters, The quest of the historical
Muhammad, IJMES 23, 1991, p. 292, 300.

(6) In de interreligieuze dialoog christendom-islam
wordt dit overigens maar al te vaak over het hoofd gezien:
wat moet vergeleken worden is niet zozeer wat moslims en
christenen (verschillend) zeggen over Jezus, maar wel wat
in de orde van de openbaring in beide godsdiensten op het-
zelfde niveau komt, nl. het vleesgeworden Woord en de
Koran.

(7) In het sjiïsme weliswaar aangevuld door het leerge-
zag van de imam, die de diepere betekenis van de Koran
openbaart.

(8) Syrisch is de christelijke vorm van het Aramees
(zoals bekend de spreektaal van de Joden in de nieuwtesta-
mentische tijd), een literaire standaardtaal die zich vanaf
het einde van de 2e eeuw vanuit het koninkrijk van Edessa
over het Aramese gebied verspreidde.

(9) Volgens Luxenberg (zie noot 11) stonden sommi-
ge gedichten van Efrem trouwens model voor passages
in de Koran!

(10) De zgn. qisas al-anbiya, een soort halflegenda-
rische Bijbelse geschiedenisboeken.

(11) Chr. Luxenberg, Die syro-aramäische Lesart
des Koran. Ein Beitrag zur Entschlüsselung der
Koransprache, Berlin (2000) 2004

2
.

(12) A. Mingana, “Syriac unfluence on the style of
the Ëur’æn”, in: Bulletin of the John Rylands Library 11,
1927, p. 77-98, en mijn bijdrage: “L’Évangile du
Prophète”, in: D. De Smet, G. de Callataÿ & J.M.F. Van
Reeth (ed.), Al-Kitæb. La sacralité du texte dans le
monde de l’Islam, Actes du Symposium International
tenu à Leuven et Louvain-la-Neuve du 29 mai au 1 juin
2002 (Acta Orientalia Belgica, Subsidia III), Leuven-
Bruxelles-Louvain-la-Neuve 2004, p. 155- 174.

(13) P. Casanova, Mohammed et la Fin du Monde.
Étude critique sur l’islam primitif, Paris 1911-1913.

(14) In dit verband heeft men gewezen op verbanden
met sekten als de Ebionieten en de Elkesaïeten; waarop
we hier niet verder kunnen ingaan.

(15) 1 Kor. 13, 9: ex parte enim cognoscimus et ex
parte prophetamus, zeer mooi weergegeven in de
Willibrordvertaling (1975), die de vondst van Luther
herneemt: “Denn unser Wissen ist Stückwerk; und unser
Weissagen ist Stückwerk”.

(16) M. Sfar, Le Coran est-il authentique?, Paris
2000. Een ander zeer lezenswaard boek, eveneens
bestemd voor een breder publiek, is dat van A.-L. de
Prémare, Aux origines du Coran. Questions d’hier,
approches d’aujourd’hui, Paris 2004.

(17) Heb. 4, 12; 2 Kor. 3, 3. 
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