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In Mijn weekblad deze week een bijzonder kerstverhaal, dat men kan vinden in de Koran Het heilige boek van de moslims heeft meer verhalen
over Maria dan de bijbel.

Ook dit is een kerstverhaal
(bron Koran 19: 16–33)
Toen zij zich van haar volk terugtrok in een op het
Oosten uitziende plaats, en zich aan hun blikken
onttrok, zonden Wij Onze Geest tot haar en hij
verscheen aan haar in de gestalte van een volmaakte man. Zij zei: "Ik neem mijn toevlucht tot
de Barmhartige tegen u, laat mij met rust, indien
gij (God) vreest." Hij antwoordde: "Ik ben slechts
een boodschapper van uw Heer opdat ik u een
reine zoon moge schenken." Zij zei: "Hoe kan ik
een zoon ontvangen terwijl geen man mij heeft
aangeraakt en ik evenmin onkuisheid heb bedreven?" Hij zei: "Het is zo naar uw Heer zegt, 'het is
gemakkelijk voor Mij,'" opdat Wij hem tot een
teken voor de mensen maken, een genade Onzerzijds; het is een besloten zaak." En zij ontving
hem en trok zich met hem terug in een ver afgelegen oord.
En de smarten der bevalling dreven haar naar de
voet van een palmboom. Dan riep (Gods boodschapper) haar van beneden toe, zeggende: "Treur
niet. Uw Heer heeft een beekje aan uw voet doen
ontstaan. Schud de stam van de palmboom naar u

toe, deze zal verse, rijpe dadels op u doen neervallen. Eet en drink en koel uw oog. En indien gij
iemand ziet, beduid hem dan: 'Ik heb de Barmhartige gelofte gedaan te vasten; derhalve zal ik heden met niemand spreken.'"
Toen bracht zij het kind tot haar volk. Dit zei:
"O Maria, gij hebt iets vreemds gedaan. Uw vader
was geen verdorven man noch was uw moeder
een onkuise vrouw." Dan wees zij naar het kind.
Zij zeiden: "Hoe kunnen wij tot een wiegenkind
spreken?" Hij (Jezus) zei: "Ik ben een dienaar van
Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot
een profeet gemaakt. Hij heeft mij gezegend
waar ik mij ook moge bevinden; en heeft mij het
gebed en het geven van aalmoezen zolang ik
leef opgelegd en dat ik gehoorzaam zou zijn
jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt Vrede
was met mij op de dag van mijn geboorte en zal
met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo
op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt."

In de mensen een welbehagen
In Mijn Weeblad heb ik al eerder getuigd van mijn
bewondering voor paus Franciscus die zich met al
zijn macht inzet voor “vrede op aarde in de mensen een welbehagen”. Deze week haalde hij weer
de wereldpers omdat mede door zijn bemiddeling
vrede werd gesloten tussen Cuba en de VS. Wie
had dat voor mogelijk gehouden? Het geeft de
mensheid weer een beetje moed..

