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Redacteur Ton Oosterhuis

Deze week het verhaal over Maria zoals dat in de
Koran staat. En een paar mails van vrienden uit
mijn brievenbus

Het oog bedriegt (2)
Het middelste deel verdwijnt als je van links naar
rechts kijkt !

De Koran over moeder Maria
Zoals beloofd deze week het verhaal over Maria
zoals dat in de Koran (boek 19) staat.
En de smarten der bevalling dreven haar naar de
voet van een palmboom. Zij zei: "O, liever zou ik
voor dit geschiedde gestorven en in de vergetelheid geraakt zijn." Dan riep (Gods boodschapper)
haar van beneden toe, zeggende: "Treur niet. Uw
Heer heeft een beekje aan uw voet doen ontstaan;
en 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.'"
Alsdan bracht zij het kind tot haar volk. Dit zei:
"O Maria, gij hebt iets vreemds gedaan. O Zuster
van Aaron, 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 mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag
van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten
leven zal worden opgewekt." Aldus was Jezus, de
zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen.

Mijn oud-collega Koos Blaquière, die in Amerika
woont, stuurde mij de volgende email: “Ik vind
jouw stukje over Islam en Christendom heel interessant. Ik stuur het door naar mijn kinderen en
andere bekenden. Ook de nieuwe rubriek “Het
oog bedriegt” vind ik leuk. Heel knap dat je dit
nog steeds volhoudt ! Ik ben inmiddels 77 maar jij
bent vast al ver in de tachtig ! Geweldig ! Houdt
vol !”
Familielid Ans de Groot stuurt mij de volgende
correctie op mijn familieverhaal: We stammen
niet af van deze Gerardus Abraham maar van een
zoon van de Notaris. Dus van de 2e vrouw van de
zoon van de banquetbacker Agatha Johanna de
Kemp.”

