De profeet 3isa (Jezus) 3alyhi a sallam
Onze geliefde Imam heeft deze ook deze week weer een schitterende vrijdagspreek gegeven. Het
sluit ook mooi aan op de preek van vorige week. Vorige week had de imam het over de profeet
Mohammed salla-llahu-3ayhi-wa-sallam en deze week heeft hij het over 3isa 3alyhi a sallam.
Om te beginnen wie is 3isa 3alayhi a sallam? Hij is de enige die geboren is uit een moeder zonder
vader. Hij is niet god, nog is hij de zoon van god. Hij is een boodschapper die gezonden is naar zijn
volk als Barmhartigheid van Allah. Hij is één van de oeloel al hazm. De eerste is Noeh, de tweede
Ibrahim, de derde Mousa, de vierde 3isa en als laatste en hoogste onze profeet Mohammed
3alayhoem a sallam. Ook bij onze geliefde profeet 3isa is het onmogelijk om alles ver hem te
vertellen. We zouden hem onrecht aandoen als we dit er niet bij zouden vermelden. 3isa had
dezelfde geloofsovertuiging als de moslims de dag vandaag. Het zijn de christenen die erg
afgedwaald zijn en een andere geloofsovertuiging hebben. Het is daarom ook de taak van de ouders
de kinderen te onderwijzen en hun over 3isa te leren. Deze taak wordt vaak door scholen
overgenomen en zou niet zo moeten zijn.
De geboorte van Mariam
3isa is het klein kind van 3imraan en Hannah, zijn moeder heette Mariam. De moeder van Mariam
was onvruchtbaar en kon dus geen kinderen krijgen. Op een dag zag ze een vogel haar jongen
voeren, hierdoor kreeg ze een sterk gevoel om ook moeder te worden. Hierop zwoer ze dat wanneer
ze een kind zou krijgen zij dit kind zou schenken aan de moskee. Haar smeekbede werd geaccepteerd
en ze raakte zwanger. Het was trouwens ook heel gewoon omdat in die tijd te doen dus het was niets
raars. 3imran de vader van Mariam was imaam van de moskee dus iedereen wou haar hebben om
haar te begeleiden. De profeet Zakaria die ook in haar tijd leefde wou ook graag de zorg op zich
nemen maar ze besloten om te gaan loten wie haar zou krijgen.
Ibn Kathier vermeldde, dat iedereen zijn schrijfpen inzette en een jonge jongen werd bevolen het lot
te kiezen. Vervolgens koos de jongen het lot van Zakaria. Zij vroegen om nog eens te loten, waarbij ze
hun pennen in het water zouden gooien en de pen die tegen de stroming in zou zwemmen zou de
winnaar zijn. Toen ze de pennen in het water gooiden, was het de pen van Zakaria die tegen de
stroom in dreef. Dit was niet voldoende voor hen. Ze vroegen om een derde keer te loten, waarbij zij
de pen in de rivier zouden gooien en de pen die met de stroom mee zou gaan, zou als de pen van de
winnaar beschouwd worden. Toen ze dit weer deden was het weer de pen van Zakaria die won.
Vervolgens werd Zakaria met de zorg van Mariam belast.
Aan deze gebeurtenis kan je al zien dat wanneer Allah iets heeft voorbestemd dat het ook zal
gebeuren. Toen Zakaria voor Mariam zorgde heeft hij ook al wat wonderen kunnen aanschouwen.
Eén van de wonderen was dat wanneer Zakaria haar kamer betrad om haar te bezoeken, vond hij
daar vruchten die niet in dat seizoen groeide en dit verbaasde hem. Op een dag zei hij:
Aayah (vers uit de Qoraan)
“O Mariam! Waar heb je dat vandaan?” Zij zei: “van Allah” Waarlijk, Allah voorziet degenen die Hij
wil van levensonderhoud, zonder dat te tellen.”
(Al-3Imran 38)

De zwangerschap van Mariam
De zwangerschap van Mariam is ook één van de wonderen in het leven van 3isa. Zij werd namelijk
zwanger zonder ooit in contact te zijn gekomen met een man. Dit is dan ook niet raar want het enige
wat Allah hoeft te zeggen is, wees en het zal er zijn. Mariam werd op de hoogte gebracht van de
blijde tijdingen die eraan kwamen. Ze zou een zoon krijgen die ze 3isa moest noemen. Verder werd
haar verteld dat 3isa als een pasgeborene kind zal spreken als een volwassene. Ook werd haar
verteld dat 3isa dicht bij Allah zal zijn door zijn hoge rang.
Toen Mariam zwanger werd, ontvluchte ze haar woonplaats omdat ze wist dat de mensen haar
zouden beschuldigen van onzedelijk gedrag. Op het moment dat ze ging bevallen was ze heel erg
emotioneel omdat ze niemand om haar heen had. Ze voelde zich erg eenzaam en wist niet wat ze
moest doen als 3isa geboren zou woorden en wat ze moest zeggen.
Toen kwam Djibriel naar haar toe en zei tegen haar: “zeg tegen de mensen wanneer ze je wat vragen
dat je vastende bent”. In die tijd was het namelijk toegestaan om je te onthouden van praten. Dat
was een vorm van vasten die nu niet meer toegestaan is. Het vasten betekent je onthouden van iets
en zij onthield zich dan van het praten zodat ze geen antwoord kon geven op de vragen die de
mensen haar zouden stellen. Toen zei bij haar volk aankwam en zij haar begonnen te beschuldigen,
wees zijn naar 3isa. Haar volk zei waarom wijs je naar hem het is nog maar een kind hoe zouden we
met hem moet praten. Hierop begon 3isa te praten en zei:
Aayah (vers uit de Qoraan)
“Waarlijk! Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot profeet gemaakt.
En Hij heeft mij gezegend waar ik ook ben, en heeft mij het gebed en de zakaat opgelegd, zolang ik
leef. En plichtsgetrouw voor mijn moeder en heeft mij niet hoogmoedig en niet ellendig. En vrede zij
met hem op de dag dat ik geboren ben en de dag dat ik sterf en de dag dat ik weer tot leven zal
worden opgewekt!” Dat is 3isa, de zoon van Mariam, Dit is het waarachtige woord waarover zij van
mening verschillen. Het past Allah niet om Zich een kind te nemen. Verheven is Hij. Wanneer Hij een
zaak heeft voorbestemd, dan hoeft Hij er slechts tegen te zeggen: “Wees”, en het is.” En waarlijk
Allah is mijn Heer en jullie Heer, dus aanbid Hem, dit is een rechte pad.”
(Mariam 16-36)
Hieruit kan je al het bewijs halen dat 3isa een dienaar was en geen God dit heeft hij zelf te kennen
gegeven. Ook zei hij dat het gebed verplicht is gesteld en hoe kan een God tot zichzelf bidden.
De wonderen
Op zijn drieëndertigste is hij opgeheven naar de hemel. 3isa kon met de wil van Allah mensen weer
laten zien, mensen weer laten lopen, zieke mensen genezen en doden tot leven wekken. Zijn volk
vroeg hem ook om de zoon van Nooh 3alayhi a-sallam tot leven kon brengen. 3isa bad tot Allah en
met Zijn wil bracht hij Sam de zoon van Nooh tot leven en hij vertelde hen over de ark. Na dit
gebeuren bad 3isa weer tot Allah en kwam weer te overlijden. Ook had 3isa zijn discipelen
opgedragen dertig dagen te vasten, na deze dertig dagen vroegen ze hem of hij aan Allah wou vragen
of Hij ze van een gedekte tafel kon voorzien.

Dit wonder heeft ook plaatsgevonden en ze kregen een gedekte tafel vol met eten uit de hemel
gezonden, en nogmaals dit kon hij alleen met de Wil en Kracht van Allah.

De verrijzenis naar de hemel
Het volk van Israël was erg jaloers op 3isa omdat hij de profeetschap had gekregen. Zo erg dat ze een
moordaanslag op hem beraamden. Ze gingen naar de koning van Damascus die een ongelovige was
die sterren aanbad. Ze zeiden tegen hem dat er een man in Jerusalem was die mensen op het
verkeerde been bracht en zijn volk ongelovig maakte. Hierop werd de koning woedend en schreef hij
een brief naar de gouverneur van Jerusalem. Hij zei tegen de gouverneur dat 3isa opgepakt moest
worden en dat ze hem moesten kruisigen met een doornenkroon op zijn hoofd. De gouverneur
voerde dit bevel uit en ging met een groep joden naar het huis waar 3isa zich met twaalf, dertien of
zeventien discipelen bevond. Toen ze het huis gingen omsingelen werd 3isa op de hoogte gebracht.
Hij wist dat ze niet meer konden vluchten dus vroeg hij aan zijn discipelen: ”Wie van jullie wil mijn
gelijkenis aannemen en wenst mijn metgezel in het paradijs te zijn.” Daarop stond een jonge man op
maar 3isa vond hem te jong. Hij stelde de vraag nogmaals en dezelfde jongen stond weer op. Dit keer
aanvaarde 3isa zijn aanbod en Allah liet hem precies op 3isa lijken. Daarna werd er een opening
gemaakt in het plafond en viel 3isa in slaap en werd in deze toestand naar de hemel opgeheven.
Terugkomst van 3isa
Hadith (overlevering)
‘Abd Allah ibn 'Amr zei: De Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam zei: “De Dadjal zal in mijn
oemmah verschijnen en veertig blijven. Ik kan niet zeggen of hij veertig dagen, veertig maanden of
veertig jaar bedoelde. Dan stuurt Allah Jezus, de zoon van Mariam, die op ‘Oerwah ibn Mas’oed zal
lijken. Hij zal de Dadjal achterna gaan en hem doden. Dan zullen de mensen zeven jaren leven waarin
geen vijandschap tussen twee personen zal bestaan. Dan zal Allah een koele wind uit de richting van
Syrië sturen die de ziel van een ieder zal nemen die maar het geringste aspect van goedheid of geloof
in zijn hart heeft. Zelfs als een van jullie in de diepte van een berg zou zijn, zal de wind hem kunnen
bereiken en zijn ziel nemen. Alleen de aller slechtste mensen zullen achterblijven. Zij zullen zo
zorgeloos als vogels zijn, met de eigenschappen van beesten en zij zullen zich niet over goed en
kwaad bekommeren. Satan zal in de gestalte van een mens tot hen komen en zeggen: “Antwoorden
jullie niet?” Zij zullen zeggen: “Wat beveel je ons te doen?’ Hij zal hen bevelen afgodsbeelden te
aanbidden en als beloning daarvoor zullen zij overvloedig levensonderhoud hebben en een
gemakkelijk leven leiden.
Dan zal de Trompet schallen, en iedereen zal zijn hoofd optillen om het te horen. De eerste die het
hoort zal een man zijn die bezig is om de trog van zijn kamelen te repareren. Hij en ieder ander zullen
neergeslagen worden. Dan zal Allah regen als dauw naar beneden sturen, en de lichamen van de
mensen (dat wil zeggen de doden) zullen daaruit groeien. Dan zal de Trompet opnieuw klinken, en de
mensen zullen opstaan en om zich heen kijken. Dan zal er gezegd worden: ‘O mensen, kom tot jullie
Heer en leg rekenschap over jullie daden af.’ Er zal gezegd worden: ‘Breng de mensen van de hel naar
buiten,’ en er zal gevraagd worden: ‘Hoeveel zijn het er?’ Het antwoord zal komen: ‘Negenhonderd
negenennegentig van elke duizend. ’Op die dag zal een kind oud worden en schenen zullen ontbloot
zijn.’ (al-Qalam:68:42) (Moeslim)

Hadith (overlevering)
Aboe Hoerairah zei: De Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam zei: “De zoon van Mariam zal als een
rechtvaardig leider naar beneden komen. Hij zal het kruis breken en de varkens doden. Vrede zal
verschijnen en de mensen zullen hun zwaarden als sikkels gebruiken. Elk schadelijk beest zal
onschadelijk gemaakt worden, de hemel zal in overvloed regen sturen en de aarde zal haar
zegeningen voortbrengen. Een kind zal met een vos spelen en geen gevaar lopen, een wolf zal met de
schapen grazen en een leeuw met het vee, zonder hen kwaad te doen”. (Ahmad)
Hadith (overlevering)
Aboe Hoerairah zei: De Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam zei: “Bij Hem in Wiens hand mijn ziel
ligt, waarlijk de zoon van Mariam zal naar beneden komen en onder jullie een rechtvaardig heerser
zijn. Hij zal het kruis breken, de varkens doden en de djizyah afschaffen. De weelde zal zo overvloedig
zijn dat niemand zich er zorgen overmaakt, en een enkele knieling in het gebed zal beter zijn dan de
hele wereld met alles wat deze bevat.' Aboe Hoerairah zei: ‘Als je wilt, reciteer dan deze ayah:
“En er is geen van de mensen van het Boek, behalve die in hem geloven als slechts een boodschapper
van Allah en een mens voor zijn dood. En op de dag der opstanding zal hij tegen hen getuigen”. (AlNisa 4:159) (Al-Boechari, Moeslim)
Hadith (overlevering)
Aboe Hoerairah levert over, dat de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam zei: “De profeten zijn als
broeders, ieder heeft een andere moeder, maar zij hebben dezelfde religie. Ik sta van alle mensen
het dichtst bij Jezus, de zoon van Mariam, want er is tussen hem en mijzelf geen andere profeet
gekomen. Hij zal opnieuw komen, en als jullie hem zien, zullen jullie hem herkennen. Hij is van
gemiddelde lengte en zijn huidskleur is roodachtig wit. Hij zal twee kleden dragen en zijn haar zal nat
lijken. In zijn tijd zal Allah alle religies en sekten die niet islamitisch zijn beëindigen en de Dadjal
vernietigen. Dan zal er vrede en veiligheid op aarde heersen, zodat de leeuwen samen met de
kamelen grazen, de tijgers met het rundvee en de wolven met de schapen, kinderen zullen met
slangen kunnen spelen zonder door hen gekwetst te worden. Jezus zal gedurende veertig jaren
blijven en dan sterven en de moslims zullen voor hem bidden.” (Ahmad).
Hadith (overlevering)
Ibn Mas’oed levert over, dat de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam zei: “Tijdens de Isra-nacht
(de nacht van de nachtreis) heb ik mijn vaders Abraham, Mozes en Jezus ontmoet en zij spraken over
het Uur. Het onderwerp werd eerst aan Abraham voorgelegd en daarna aan Mozes, beiden zeiden:
‘Wij hebben hier geen kennis over.’ Toen werd het aan Jezus voorgelegd, die zei: ‘Niemand kent de
tijd behalve Allah, wat mijn Heer mij vertelde was dat de Dadjal zal verschijnen en als hij mij ziet zal
hij als lood beginnen smelten. De moslims zullen tegen de ongelovige vechten en zelfs de bomen en
de rotsen zullen zeggen: ‘O moslim, er is een ongelovige onder mij verborgen, kom hier en dood
hem!’ Allah zal de ongelovigen vernietigen en de mensen kunnen weer naar hun eigen land
terugkeren. Dan zullen Gog en Magog van alle kanten verschijnen, en alles wat zij kunnen vinden
opeten en opdrinken. De mensen zullen bij mij klagen, en ik zal tot Allah bidden en Hij zal hen
vernietigen, zodat de aarde met hun stank gevuld zal zijn. Allah zal regen sturen die hun lichamen
naar de zee toe spoelen. Mijn Heer heeft mij verteld dat als dit gebeurt het Uur nabij is, zoals een
zwangere vrouw wier dagen geteld zijn, maar haar familie weet niet precies wanneer zij gaat
bevallen.” (Ahmad, Ibn Madjah)

Dit is het ware verhaal van onze geliefde profeet en wij dienen van hem te houden en voor hem op
te komen. Het opkomen dient met wijsheid te gebeuren en niet op ongepaste manieren wat dit staat
een Moslim niet. Voor jullie jullie godsdienst, en voor mij mijn godsdienst. Wij vieren hun feestdagen
niet en dienen daar afstand van te nemen ook feliciteren wij hun niet met hun feestdagen. Het is
voor een moslim dan ook niet toegestaan om deel te nemen aan dergelijke feestdagen zoals Kerst
etc. Bestuur daarentegen de biografie van onze geliefde profeten.

