De ontmoeting met moslims als gemeente van Jezus Christus
Hoofdlijnen van een benadering vanuit de visie van stichting
Evangelie & Moslims, op verzoek aangeboden aan de afdeling
Ontmoeting met moslims van de dienstenorganisatie van de PKN.
Aanleiding en achtergrond
Achtergrond
In deze schets van hoofdlijnen gaan wij grotendeels uit van de nota die wij in november 2008
samen met de Gereformeerde Bond aan het moderamen hebben aangeboden. Deze is op
enkele punten aangevuld en toegespitst naar aanleiding van de bijeenkomsten die er in het
kader van de bezinning het afgelopen half jaar door (of in samenwerking met) het LDC
werden georganiseerd. Overigens verwijzen wij naar ons eigen beleidsdocument en onze
publicaties zoals die via onze website te vinden zijn: www.evangelie-moslims.nl .
Motief
Het motief voor onze omgang met moslims en de wijze waarop we die vormgeven, wordt
wat ons betreft niet in de eerste plaats bepaald door de internationale conflicten, moeizame
verhoudingen in eigen land, of initiatieven van moslimzijde, maar in de zending van Jezus
Christus in deze wereld. We weten ons deel van de wereldwijde kerk die het getuigenis van
Jezus zoals dat door de apostelen is opgetekend in het Nieuwe Testament, de generaties
door als een kostbaar geschenk met zich meedraagt. In Jezus Christus heeft God zijn hart
laten zien. Zijn weg van verlossing en verzoening geeft ons leven nieuw perspectief. Hij is onze
enige hoop in een wereld vol kwaad en gebrokenheid. Dat is het loflied dat opklinkt vanuit
het Oude en Nieuwe Testament. Dat vieren wij iedere zondag, daarvan getuigt de doop en
daar denken wij met dankbaarheid aan bij het avondmaal. We weten ons door Jezus
geroepen in woord en daad getuige van Hem te zijn, voor iedereen met wie wij samenleven
en dus ook in de ontmoeting met moslims.
Nu moslims steeds nadrukkelijker present zijn in onze samenleving, zelf ook steeds
nadrukkelijker het initiatief nemen in de ontmoeting en er veel verdeeldheid en verlegenheid
heerst in de samenleving en de kerk over de manier waarop wij onze moslimmedelanders
tegemoet dienen te treden, is bezinning hierop belangrijk.

Onze verantwoordelijkheid in een verdeelde samenleving
Naastenliefde
In een verdeelde samenleving dragen we verantwoordelijkheid om ons in te zetten voor
vrede en gerechtigheid. Dat heeft te maken met het intrinsieke verband tussen het gebod
om God lief te hebben boven alles en het gebod onze naaste lief te hebben als onszelf. We
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behoren over de grenzen van levensovertuigingen en etniciteiten heen - zelfs wanneer
mensen ons vijandig gezind zijn - het goede voor de ander te zoeken en ons in te zetten voor
vrede en gerechtigheid (Romeinen 12:21 en 13:8). Ook voor onze houding naar nieuwkomers
geldt dit onverkort (Leviticus 19). Een goede integratie en participatie van nieuwkomers
vraagt de inzet van de nieuwkomers zelf en van onze overheid, maar ook van iedere burger.
We dragen verantwoordelijkheid voor elkaar in de samenleving. Als kerk dienen we daar
waar mogelijk een bijdrage aan te leveren die past binnen onze missionaire roeping. Hier
liggen voor veel gemeenten en gemeenteleden concrete uitdagingen in hun omgeving.
Migratievraagstukken
Veel moslimmigranten maken een vanzelfsprekende koppeling tussen hun etniciteit of
migrant-zijn en hun geloof. De overheid en de media versterken deze verbinding vaak. Zo’n
automatische koppeling doet echter geen recht aan God die ons als zijn schepselen
persoonlijk ter verantwoording roept. Ook doet het geen recht aan het feit dat
honderdduizenden migranten geen moslim (meer) zijn. Onder hen zijn ongeveer evenveel
christenen als moslims. Migratievraagstukken, etnische en culturele verschillen die het
samenleven complex maken, dienen los van religieuze overtuigingen aandacht te krijgen.
De inzet voor nieuwkomers dient daarom niet langs de lijnen van religieuze instituties te lopen,
maar zonder onderscheid op allen gericht te zijn. Anders dan bijvoorbeeld in Marokko en
Turkije noteert de overheid immers geen geloofsovertuiging in onze identiteitsbewijzen. De
overheid dient terughoudend te zijn in het betrekken van religieuze aspecten bij het bestuur.
We willen immers geen verschillende behandeling of ‘contracten’ met religieuze
groeperingen zoals in het Osmaanse millet-systeem, of een ‘dhimmi-behandeling’ van
religieuze minderheden zoals we die in sommige landen in het Midden Oosten en NoordAfrika tegenkomen. Burgers dienen op hun beurt terughoudend te zijn om problemen die zij
ondervinden te snel te verbinden aan een kritische houding van de samenleving tegenover
hun religieuze overtuiging
Veilige zoektocht
Uiteraard beïnvloedt de levensovertuiging van mensen hoe zij in de samenleving met elkaar
om gaan en welk ideaal zij voor die samenleving hebben. De inrichting van de samenleving
is voortdurend in beweging en weerspiegelt wat de samenleving (bescherm)waardig acht.
Dat is de afgelopen decennia niet alleen veranderd door de presentie van moslims in onze
samenleving, maar ook door de secularisatie die de West-Europese samenleving los daarvan
heeft doormaakt. Er is steeds weer ruimte nodig in de samenleving om elkaar daar
indringend op te bevragen. Soms delen we daarbij met moslims dezelfde zorgen over
ontwikkelingen op ethisch gebied, soms delen we met anderen zorgen over ontwikkelingen
in de wereld van de islam. Als kerk mogen we in woord en daad duidelijk maken, dat het
(samen-)leven in alle verbanden pas werkelijk tot zijn recht komt waar geleefd wordt in
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overeenstemming met de gerechtigheid van het koninkrijk van God. Er zijn daarom goede
inhoudelijke redenen om tal van vormen waarin het christelijk geloof de samenleving gestalte
heeft gegeven, niet in te ruilen voor andere tradities. Dat is echter geen argument waarmee
autochtonen zich kunnen verheffen boven nieuwkomers. In ieders leven vraagt de
zeggenschap van God over ons bestaan voortdurend om omkeer en vernieuwing.
Er zijn grote verschillen onder migranten van manieren waarop zij invulling geven aan hun
religieuze identiteit. Velen zijn op zoek naar de inhoud en de vormgeving van hun geloof en
de overheid dient de vrijheid en veiligheid voor die zoektocht te garanderen. Dit verdient
aandacht omdat we helaas moeten constateren, dat zij die vanuit een moslimachtergrond
zich laten dopen in de christelijke gemeente, ook in ons land in veel gevallen te maken
krijgen met bedreigingen, intimidaties en soms zelfs met fysiek geweld. Daarbij spelen vaak
zowel religieuze als culturele motieven een rol.
Gemeente als (t)huis voor de volken
We zijn dankbaar voor al die gemeenteleden die zich inspannen om nieuwkomers van harte
welkom te heten in de christelijke gemeente. In het werk van Evangelie & Moslims zijn we
daar vaak getuige van. Desondanks ervaren veel nieuwe gelovigen uit de wereld van de
islam hun integratie in de christelijke gemeente als een moeizaam proces. De christelijke
gemeente in het Nieuwe Testament kenmerkte zich als een plaats in de samenleving waar
mensen over de grenzen van etniciteiten en culturen heen, elkaar vonden rond het kruis van
Christus (Efeze 2). We zijn ons er indringend van bewust dat er een kloof bestaat tussen dit
beeld en de werkelijkheid van de meeste christelijke gemeenten in ons land. We willen daar
niet in berusten en roepen de gemeenten op om te werken aan gastvrijheid en passende
vormen van pastoraat en geloofsopbouw voor deze nieuwkomers. Een belangrijk deel van
het werk van Evangelie & Moslims is hierop gericht. We bezoeken nieuwkomers van
moslimachtergrond individueel, helpen hen een thuis te vinden in een plaatselijke gemeente
en bieden via lectuur, samenkomsten, conferenties en een netwerk, ondersteuning en
geloofsopbouw. Ons gebed en verlangen is, dat christelijke gemeenten in ons land een thuis
worden voor mensen van alle etnische en culturele achtergronden, die elkaar vinden rond
het kruis van Christus en elkaar bemoedigen om Hem te volgen. Een plaats van verzoening
en vernieuwing. Een teken van hoop in een verdeelde samenleving.

Onze houding als getuigen van Jezus Christus
Islam als correctie op het getuigenis van het NT
Uit Koran, Hadieth en de latere islamitische traditie blijkt, dat moslims hun godsdienst niet
alleen zien als een voortzetting van de boodschap van de ‘eerdere profeten’ Abraham,
Mozes, David en Jezus, maar tegelijk ook als een correctie op het getuigenis van het Nieuwe
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Testament. De godheid van Jezus, zijn verzoenend lijden en sterven en zijn opstanding
worden ontkend. Met Mohammed als ‘zegel van de profeten’ en voorbeeld van de
gelovigen, komen ook de eerdere profeten in een ander perspectief te staan dan het
Messiaanse perspectief van de Bijbel met Jezus als de Dienaar bij uitstek. De manier waarop
God via belofte en verbond zich in de geschiedenis bekend maakte en tenslotte in Jezus tot
ons kwam om ons te redden, vinden we niet terug in de Koran en wordt door de latere
islamitische theologie herhaaldelijk expliciet afgewezen. Vaak gaat dit gepaard met het
verwijt van vervalsing van de Bijbel en daarom weigeren de meeste moslims de Bijbel die wij
gebruiken als Woord van God te zien en stellen zij de Koran in plaats daarvan. Anderen
aanvaarden de Bijbel ten dele als betrouwbaar, maar leggen vervolgens de gedeelten die
over de godheid en het plaatsvervangend lijden van Jezus gaan zodanig metaforisch uit,
dat de betekenis wordt aangepast aan de Koran en de godheid van Jezus en zijn
plaatsvervangend lijden worden afgewezen.
Aparte verhouding
Deze afwijzing van het hart van de boodschap van de Bijbel en de betrouwbaarheid van de
tekst, keert in de geschiedenis van de islam steeds terug en kenmerkt de aparte verhouding
die de islam ten opzichte van het christelijke geloof heeft. De oproep in de Koran om de
verering van Jezus als God achterwege te laten en tot overeenstemming te komen op basis
van de islamitische visie op de eenheid en verhevenheid van God, vinden we ook terug in
de bekende brief A Common Word. Vaak is de afwijzing van de Bijbel meer expliciet zoals in
de bijdrage van Özcan Hıdır, docent van de islamitische universiteit te Rotterdam. Naar onze
ervaring is dit kenmerkend voor de visie die we in de meeste moskeegemeenschappen in
Nederland tegenkomen. Zelfs het zogenaamde Barnabasevangelie komen we daar nog
steeds tegen.
Trouw aan het getuigenis van het NT
In de ontmoeting met moslims kunnen we als gemeente van Christus hier niet aan
voorbijgaan, maar dienen we op een eerlijke wijze met hen hierover in gesprek te komen.
Gehoorzaam aan Jezus' roeping dienen wij altijd bereid te zijn verantwoording af te leggen
van de hoop die in ons is(1 Petrus 3). Wij doen dat als getuigen van Jezus’ optreden – en met
name van zijn dood en opstanding - zoals ons dit via de geschriften van het Nieuwe
Testament is overgeleverd en zoals dit in de lange geschiedenis van de wereldwijde kerk
door het werk van de Heilige Geest is bevestigd en beleden. De diepte van dit geheim
proberen we steeds opnieuw te doordenken en verwoorden. Het is echter niet deze
theologische doordenking die de basis vormt van het geloof van de kerk. Moslims die dit
verwijten staan in de traditie van diverse stromingen waartegenover de kerk zich al vanaf de
eerste eeuwen heeft moeten verdedigen en die we ook vandaag weer in allerlei vormen
tegenkomen. De ware Jezus zou dan op wezenlijke punten anders zijn dan de geschriften
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van het Nieuwe Testament ons vertellen. Het Nieuwe Testament zou het resultaat zijn van een
theologische dwaling die in de vierde eeuw de overhand kreeg. Zo wordt het bijvoorbeeld in
Turkije van overheidswege op school aan kinderen geleerd. Met de kerk van de eeuwen
mogen we vasthouden aan de betrouwbaarheid van het getuigenis van het Nieuwe
Testament. Het Nieuwe Testament is het getuigenis van eenvoudige mensen, vol besef van
de verhevenheid en eenheid van God, die tot hun grote verwondering ervoeren dat zij in
Jezus met God zelf te maken hadden, Die op ongedachte wijze hen nabijkwam en zijn
belofte van redding vervulde. Zijn kruis en opstanding vormen daarmee het keerpunt in Gods
geschiedenis met ons mensen en geven perspectief op zijn koninkrijk dat komt. Vanaf het
vroegste begin zijn daarom in de christelijke gemeente de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest met gelijke eer aanbeden als de ene God die ons leven onderhoudt, verlost en heiligt.
Het hart van de christelijke eredienst
Met name de laatste jaren dringt in de westerse theologie opnieuw het besef door hoezeer
de triniteit het hart is van onze christelijke eredienst en de sleutel voor het verstaan van ons
leven voor God. Wanneer moslims het getuigenis van het Nieuwe Testament afwijzen, raakt
dit het hart van ons geloof en kunnen wij daar niet onverschillig onder blijven. Al is er geen
verschil van mening over de vraag óf God bestaat, dat is er wel over de vraag wie God ten
diepste is en hoe Hij zich heeft geopenbaard. Wij zijn er van overtuigd dat het in strijd is met
de kern van het getuigenis van de Bijbel om ervan uit te gaan dat deze verschillende
zienswijzen kennelijk door God zijn toegelaten en daarom zonder bezwaar naast elkaar
kunnen bestaan. Het gaat niet om onze mening tegenover die van anderen, maar om het
recht doen aan wie God is, zoals zichtbaar geworden is in zijn woorden en daden. De liefde
van God is ten volle geopenbaard in Jezus Christus. Hij is gestorven, Eén voor allen, opdat wij
allen niet langer voor onszelf zouden leven, maar voor Hem, die voor ons is gestorven en
opgestaan (2 Kor. 5).
Getuige-zijn
Jezus heeft zijn leerlingen opgedragen alle mensen uit te nodigen en op te roepen om Hem
te aanvaarden als Redder en Heer, ook al zal dit steeds weer met afwijzing en lijden gepaard
gaan (Joh.15:18). Die opdracht raakt alle aspecten van ons gemeente-zijn en daaraan
behoren we ook gehoorzaam te zijn wanneer we moslims ontmoeten. Wij geloven dat los
van hun integratie in de Nederlandse samenleving en hun houding tegenover de westerse
cultuur, het Evangelie onze moslimmedelanders iets te zeggen heeft. Wij willen ons ervoor
inspannen dat zij dat op verstaanbare wijze te horen krijgen. Evangelie & Moslims biedt
daarom reeds vele jaren tal van elementen aan om in prediking, catechese, jeugdwerk,
kringwerk en cursussen, gemeenteleden toe te rusten om in de ontmoeting met moslims in
hun woon-, studie- of werkomgeving, getuige van Jezus te zijn. Ook biedt Evangelie &
Moslims werkmaterialen en ondersteuning voor gemeenten om via concrete vormen van
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missionaire presentie, contact te leggen met de moslimgemeenschap in het verlangen het
Evangelie daarbij in woorden en daden zichtbaar te maken. We weten ons daarbij
afhankelijk van God. Hij is het Die zichzelf aan mensen bekendmaakt. Daarom begint en
eindigt het getuigenis van de gemeente met het gebed om de werking van de Heilige Geest
(Hand.4).

Ons perspectief op het samenleven in een kleiner wordende wereld
Complexe verhoudingen
Hoewel voor velen vandaag de ontmoeting met moslims nog betrekkelijk nieuw is, hebben
we als wereldwijde kerk al bijna 14 eeuwen te maken met moslims. We dienen de vragen
over het samenleven en de getuigende omgang met moslims daarom in een breder
perspectief te bezien, zoals ook moslims zelf steeds weer doen. In een kleiner wordende
wereld is dit ook onontkoombaar. Een tweedeling van de wereld in een ‘huis van de islam’
tegenover ‘het christelijke westen’, die van verschillende kanten gesuggereerd wordt, wijzen
we af als een karikatuur die geen recht doet aan de complexe politieke, economische en
geestelijke verhoudingen in deze wereld. Het suggereert dat de situatie waarin de
islamitische expansielegers uit de eerste eeuwen van de islam tegenover een christelijk
Byzantijns rijk stonden, nog steeds van toepassing is. Die suggestie is om verschillende
redenen onjuist. In de eerste plaats gaat deze voorstelling voorbij aan de vele kerken en
christelijke gemeenschappen die al vóór het begin van de islam aanwezig waren in de
landen die nu gemakshalve islamitisch genoemd worden. Het zwaartepunt noch de
oorsprong van het christendom liggen in het westen.
Vrijheid en recht
In de tweede plaats miskent deze kenschetsing de ontwikkeling binnen de westerse kerken
met betrekking tot hun verhouding tot de overheid. Ook westerse christenen zijn herhaaldelijk
bezweken voor de verleiding om het koninkrijk van God te verwisselen met hun eigen streven
naar macht en bezit. We erkennen dat met schaamte. Daar is in datzelfde westen echter
een kritische bezinning op geweest en dat heeft tot een andere verhouding tussen kerk en
overheid geleid. De overheid kan de samenleving alleen leefbaar houden door grenzen te
stellen en wij geloven dat zij zich daarbij door het Woord van God moet laten leiden. Dit
betekent echter niet dat de overheid het recht heeft om onderdanen te dwingen tot een
bepaalde geloofsovertuiging, of te verhinderen dat zij een andere geloofsovertuiging (gaan)
aanhangen. Wij zien het als christelijk erfgoed dat wij willen bewaren, dat moslims in ons land
rechtens gelijk worden behandeld als ieder ander en zo in vrijheid hun geloof kunnen
belijden. Als kerk weten wij ons er voor verantwoordelijk dat ook onze moslimmedeburgers
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met respect worden bejegend en rechtvaardig worden behandeld, uit ontzag voor God die
ons mensen geschapen heeft (1 Petrus 3). Daar willen we ons actief voor blijven inzetten.
Zorgen over onvrijheid
We constateren echter met voortdurende zorg dat dit in veel landen met een
moslimmeerderheid niet het geval is voor etnische en religieuze minderheden, niet voor
christenen en met name niet voor hen die de islam verlaten en zich laten dopen in de
christelijke gemeente. Er zijn drie punten van zorg op dit gebied: a. De degradatie van nietmoslims tot tweederangs burgers. b. Een verbod op publieke kritiek op de islam, ernstige
beperkingen voor publieke uitingen van andere religies en straffen of bedreigingen voor
'afvalligen'. c. Groeperingen die zich beroepen op tradities die het gebruik van geweld
rechtvaardigen om het territorium waar de islamitische jurisdictie wordt erkend te
beschermen of uit te breiden. Ook in Marokko en Turkije belemmeren deze zaken de positie
van christenen in meer of mindere mate. Naar onze ervaring zijn veel moslimmigranten zich
onvoldoende bewust hoe groot het verschil is tussen hun positie hier in Nederland en die van
christenen in hun thuisland (ook uit de bijdrage van Ajouaou krijgen wij die indruk). Wanneer
het gaat over de vragen van respectvol en vreedzaam samenleven, behoort dit bredere
perspectief in beeld te komen voor een beter begrip voor de gevoelige vragen waarover
het gaat. Ook dienen wij als westerse kerk op te komen voor de vrijheid en rechtvaardige
behandeling van onze geloofsgenoten in de wereld van de islam.
Wat de vrede bedreigt
In de derde plaats miskent de tweedeling tussen de islam en het westen de secularisatie die
er in beide werelden is. We staan steeds weer voor de opgave om niet te buigen voor de
goden van deze eeuw die het leven uit het geloof in God voortdurend onder druk zetten.
Onze wereld is gekluisterd door de machten van het kwaad, van zonde en dood, waardoor
we onszelf zoeken in plaats van God en het goede voor onze naaste en de schepping. De
gedachte dat spanningen in de samenleving het automatische gevolg zouden zijn van
tegenstellingen tussen de islam en het christelijke geloof, of dat religies door hun
waarheidsaanspraken sowieso een bedreiging vormen voor vreedzaam en respectvol
samenleven, is een seculiere gedachte. Hier in Nederland is er een botsing tussen een
seculier liberale elite en een traditionele islam, maar de eerste is in veel opzichten even
onverdraagzaam tegenover allerlei uitingen van christelijk geloof. Politiek-maatschappelijk
gemotiveerde dialogen tussen moslims en christenen, zijn daarom geen oplossing voor de
huidige spanningen in de samenleving. Ook is deze insteek meestal geen goede motivatie
voor een inhoudelijk gesprek tussen moslims en christenen.
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Uitzicht op vrede
Vrede is geen neutraal begrip waar ieder in de samenleving hetzelfde onder verstaat. Vrede
is een begrip dat samenhangt met onze visie op God, mens en wereld. Er ontstaat geen
vrede wanneer religieuze waarheidsaanspraken uit het openbare leven worden gebannen,
of wanneer aan iedereen éénzelfde levensovertuiging dwingend wordt opgelegd. Vrede
komt er volgens de Bijbel alleen wanneer God ons bevrijdt van de machten van het kwaad
en de gemeenschap met Hem en met elkaar herstelt. Wij geloven dat die bevrijding in de
dood en opstanding van Jezus Christus gestalte heeft gekregen. Waar mensen in geloof
daaruit leven, ontstaan ook nu al hoopvolle tekenen van het koninkrijk van God. Naar dat
koninkrijk, waarin God alle dingen zal herstellen naar zijn bedoelingen, zien wij met
verwachting uit en in dat perspectief mogen we gemeente van Christus zijn. Daarom willen
we in de ontmoeting met moslims Zijn naam grootmaken en het goede voor hen zoeken.

De opdracht en uitdaging voor de christelijke gemeente
Vanuit het werk van Evangelie & Moslims zien we de volgende drie opdrachten en
uitdagingen voor de christelijke gemeenten waarbij we hen willen ondersteunen:
-in prediking en catechese de uitdaging van de islam en de omgang met moslims op
bijbelse wijze en trouw aan het getuigenis van de kerk, een plaats geven in het leren leven
als volgeling van Jezus,
-elkaar bemoedigen om met respect om te gaan met moslimmedelanders en zoeken naar
wegen om in de ontmoeting met hen een aansprekend en authentiek getuige te zijn van
Jezus Christus in overeenstemming met de boodschap van de Bijbel,
-hen die afkomstig zijn uit de wereld van de islam en tot geloof in Jezus komen, van harte
welkom heten in de christelijke gemeente en samen over de grenzen van culturele en
etnische verschillen heen, in eenheid uit de rijkdom van Christus leven.

Ds. Cees Rentier, Amersfoort, 31 juli Anno Domini 2009.
www.evangelie-moslims.nl
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