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Isa (vzmh) en zijn profeetschap! 

ِ َكَمثَِل ٰاَدَمَؕ َخلَقَهُ ِمْن تَُراٍب ثُمَّ قَاَل لَهُ كُْن فَيَكُونُ  ﴿  ﴾ اِنَّ َمثََل ٖعيٰسى ِعنَْد ّٰللاه

ِ  :ملسو هيلع هللا ىلص   َعْن أَبِى هَُريَْرةَ قَاَل: قَاَل َرسُوُل َّللاه
أَنَا أَْولَى النَّاِس بِِعيَسى ابِْن َمْريََم فِى الدُّنْيَا َواْْلِخَرِة، َواْْلَنْبِيَاُء إِْخَوةٌ ِلعَالٍَّت،  »  

َهاتُُهْم َشتَّى، َوِدينُُهْم َواِحٌد   « أُمَّ
Beste broeders, zusters! 
De eerste profeet Adam (vzmh) tot de laatste profeet 
Mohammed (vzmh) waren gidsen voor de mensen. In 
overeenstemming met de openbaring die ze van Allah 
ontvingen, verkondigden ze de bevelen en verboden 
aan de mensen, ze onderwezen de waarheid en bevalen 
om een goed individu en dienaar van Allah te worden. 
Om sociale rechtvaardigheid te waarborgen, bevalen 
ze de rechten van de zwakken te respecteren, vrouwen 
te beschermen met het bewustzijn van toevertrouwing, 
geen overspel te plegen en weg te blijven van 
wreedheid en kwaad. Dit is hoe Isa profeteerde in de 
samenleving waarnaar hij was gestuurd. Hij is de zoon 
van Meryem die bekend staat om haar kuisheid, hij is 
op een wonderbaarlijke wijze geboren zonder een 
vader. Net als de schepping van Adam (vzmh) is deze 
schepping een wonder van Allah. Over dit wonder zei 
onze Almachtige Rab: “De gelijkenis van (de 
schepping van) Isa is bij Allah dezelfde als de 
gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij 
(Allah) schiep hem uit aarde en zei: “Wees!” en hij 
was.”1 Dit wonder was een grote beproeving voor 
Meryem als voor de mensen die een keuze dienden te 
maken tussen geloof en ongeloof. 
 
Beste broeders, zusters! 
Toen Isa (vzmh) op 30-jarige leeftijd het profeetschap 
kreeg, verkondigde hij gelijk de openbaring aan. Hij 
nodigde zijn volk uit om alleen Allah als schepper te 
kennen en alleen Hem te dienen. Hij deed goddelijke 
oproepen om in Allah en de Laatste Dag te geloven en 
goede daden te verrichten. Hij keurde de Thora die aan 
Musa werd geopenbaard goed maar zijn volk volgde 
zijn boodschap niet op. Daarop toonde hij wonderen 
zodat de kinderen van Israël konden geloven. Hij genas 
terminale zieken, wekte doden op en genas blinden. 
Ondanks al deze wonderen zag zijn volk het echter als 
een magie en gingen niet in op zijn uitnodiging. Toen 
Isa (vzmh) hun ontkenning aanvoelde zei hij: “En 
toen Isa hun ongeloof bemerkte, zei hij: “Wie zijn 
mijn helpers ter wille van Allah? De discipelen 
zeiden: “Wij zijn de helpers van Allah. Wij geloven 
in Allah. En (jij bent) getuige dat wij ons (aan 
Allah) hebben overgegeven.”2  Zoals elke profeet 

 
1 Al-i Imran 3:59 
2 Al-i Imran 3:52 

werd Isa (vzmh) ook op de proef gesteld met zijn volk 
en keerde hij niet af van dit gezegende pad, ook al 
kostte dit zijn leven. Allah (swt) zegt in de Koran: “(En 
gedenk) toen Allah zei: O Isa, Ik doe jou sterven en 
verhef jou tot Mij en (Ik) zuiver jou van degenen 
die ontkennen en Ik verhef jouw volgelingen 
boven hen die niet (in jou) geloven, tot aan de Dag 
der Opstanding. Vervolgens is tot Mij jullie 
terugkeer en Ik spreek dan recht over hetgeen 
waaromtrent jullie van mening verschillen.”3  
 
Beste broeders, zusters! 
Isa (vzmh) is een dienaar en profeet van Allah en zijn 
gezegende strijd is als erfenis achtergebleven. Zoals 
elke profeet die door Allah is gezonden, streed hij voor 
het vestigen van sociale vrede en rechtvaardigheid. Hij 
wilde voorkomen dat mensen onrechtmatig en 
onrechtvaardig handelden. Hoewel alle profeten in 
verschillende tijdperken leefden, brachten ze 
ongetwijfeld dezelfde religie over en voerden ze 
dezelfde uitnodiging uit. In feite zei onze profeet 
(vzmh) “In deze wereld en in het hiernamaals sta ik 
het dichts bij Isa, zoon van Meryem. Profeten zijn 
elkaars broeders waarvan hun moeders apart zijn 
en hun vaders broeders zijn; hun geloof is ook 
één.”4 Zo vestigde hij aandacht op deze kwestie. 
 
Beste broeders, zusters! 
Morgen is het 31 december. Volgens het Westerse 
kalender zijn we dan een jaar verder. We dienen 
verantwoording af te leggen voordat er in het 
hiernamaals verantwoording wordt afgelegd. Profeten 
leidden een nederig leven op deze wereld en laten we 
daarom de jaarwisseling niet immoreel vieren. Voor 
moslims is er geen verschil tussen deze nacht en 
andere nachten. We dienen daden te verrichten die 
elke dag en op elk moment in ons voordeel zijn. Laten 
we eens kijken wat we tot nu toe hebben gedaan. We 
dienen bewuste beslissingen te nemen over de rest van 
ons leven en we dienen nuttige doelen voor onszelf te 
stellen. Laten we ons gezin aanmoedigen om 
programma’s met spiritualiteit te volgen die door onze 
organisatie wordt georganiseerd. Laten we onze 
kinderen vertellen over het gezegende leven en de 
strijd van de profeten.  
Moge mijn Rab onze kennis met betrekking tot de 
strijd van de profeten doen toenemen en een leven 
laten leiden in overeenstemming met de Islam. Amin 

 

3 Al-i Imran 3:55 
4 Buhârî, Enbiyâ, 48 


