
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle  
 

Mogen kerken worden gebouwd in een Islamitische staat? 

Een jongeman heeft mij onlangs verteld dat er geen kerken gebouwd mogen worden in een 

Islamitische staat, omdat anders de correpte leer van het Christendom zich hierdoor kan verspreiden. 

Aangezien hij nog niet voldoende kennis heeft van de basis structuur van de Islamitische leer, is hij 

snel geneigd uitspraken van Shuyukh (moslimgeleerden) aan te nemen zonder het kritisch te 

beoordelen. Er zijn gelukkig wel vooraanstaande Moslimgeleerden die zich positief uiten ten opzichte 

van de Christenen en de kerken.  

Wat betreft het gesprek met de jongen. Hierop heb ik hem het standpunt van de Ahmadiyya Moslim 

Djamaat toegelicht middels bewijsvoering uit de Heilige Koran als primaire bron en vervolgens uit de 

praktijk van de profeet Mohammad (vrede zij met hem) en de Khulafa rashidien (de rechtgeleide 

Kaliefen die de Profeet persoonlijk kenden). Tenslotte heb ik historische feiten naar voren gebracht.  

 

In de Heilige Koran wordt expliciet door Allah verklaard: 

“Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt, omdat hun 

onrecht is aangedaan, voorzeker Allah heeft de macht hen bij te staan. Degenen die ten onrechte uit 

hun huizen werden verdreven alleen omdat zij zeiden: “Onze Heer is Allah”. – En indien Allah 

sommige mensen niet met behulp van anderen tegenhield, zouden ongetwijfeld kloosters, 

kerken, synagogen en moskeeën, waarin dikwijls de naam van Allah wordt herdacht, 

afgebroken zijn. Allah zal ongetwijfeld degene ondersteunen die Hem helpt -Allah is inderdaad 

Sterk, Almachtig-. “(En) Degenen die, indien Wij hen op aarde vestigen, het gebed verrichten en de 

za’kaat betalen en het goede bevelen en het kwade verbieden. En het eindbesluit in alles berust bij 

Allah”.
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We zullen ons beperken tot de context. Het is mooi dat de Heilige Koran zichzelf uitlegt, géén enkel 

ander geschrift kan dit evenaren. Zonder een eigen mening of interpretatie aan te geven, kunnen wij 

zeer duidelijk de volgende boodschappen uit de context halen: 

1. Toestemming om te vechten was gegeven aan de Profeet (saw). Waarom? Omdat de Moslims 

slachtoffers waren van agressie en uit hun huizen werden verdreven. De reden? Omdat zij 

zeiden: Onze Heer is Allah.  

2. De Profeet (saw) kreeg toestemming om zichzelf te verdedigen in die specifieke situatie, 

doordat Allah hem dit openbaarde. Islamitische groepen of organisaties mogen dit vers niet 

gebruiken om aggressie toe te passen in de naam van Islam. 

3.  Hieruit is af te leiden dat vechten alleen is toegestaan als een volk lang heeft geleden onder 

opzettelijke agressie – dus als de agressor geen reden voor agressie heeft en zich wil bemoeien 

met de godsdienst van zijn slachtoffer. 

4. Toen er onophoudelijk agressie werd gebruikt tegen de godsdienst en tegen de Profeet (saw) 

kreeg hij toestemming om zichzelf en de Moslims te verdedigen. Alleen in dit context werd dit 

Jihad genoemd. Jihad dat tegenwoordig veelal wordt gepredikt is volledig in strijd met de leer 

van de Heilige Koran.  

5. Elke andere vorm van strijd, zelfs indien terecht, wordt in dit vers géén Jihad genoemd. En al 

helemaal géén extremistische of terroristische strijd.  

6. Drie vormen van Jihad in de Islam: Zelfverbetering, verspreiden van de ware en vredelievende 

boodschap van de Islam en zelfverdediging. De grootste Jihad is zelfverbetering, dit wordt in 

een sahih Hadith vermeldt.  

                                                           
1 Koran: 22, Al-Hajj, 40-42. 



7. Allah is in staat de Moslim slachtoffers te helpen – zij die om hun geloof uit hun huizen zijn 

verdreven.  

8. De plicht van het slachtoffer (in dit geval de Profeet vrede zij met hem en de Moslims), als en 

wanneer hij aan de macht komt, is het vestigen van vrijheid van godsdienst en het beschermen 

van alle religies en alle godsdienstige plaatsen. 

9. Allah zegt in dit vers dat kerken niet afgebroken mogen worden. Sterker nog de kerken 

moeten ook beschermd worden door de Moslims, omdat de naam van Allah vaak wordt 

herdacht in o.a. kerken. 

10. De profeet Mohammad (vrede zij met hem) kreeg toestemming van Allah om tot 

zelfverdediging over te gaan. Hebben de Djihadisten tegenwoordig ook toestemming van 

Allah gekregen? Een goed punt om over na te denken.  

De betekenissen van dit vers passen in het complete plaatje van de Islam. Alle andere verzen uit de 

Heilige Koran ten aanzien van het voeren van een strijd zijn exact in overeenstemming met deze 

betekenissen en bovengenoemde vers. 

Dit is een brief van Mohammad aan alle Christenen.. 

 

Met de toenemende invloed van de Islam in Arabië in 626 na Chr., stuurde de profeet Mohammed 

(vrede zij met hem) een reeks brieven aan diverse koningen en leiders rond het Arabische schiereiland 

met de intentie en de roep voor vrede en samenwerking. In het jaar 628 na Chr. kwam een delegatie 

van het St. Catherine Klooster uit Egypte naar de profeet Mohammed (vrede zij met hem) en zij 

vroegen hem om bescherming. Hij gaf hun bescherming en een brief dat de "Handvest van de 

voorrechten” wordt genoemd. St. Catherine Klooster herdenkt met trots de brief van de bescherming 

van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) tot op de dag van vandaag.
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Géén enkele oprechte Moslim kan na het lezen van deze brief nog zeggen dat kerken of kloosters niet 

gebouwd mogen worden in een Islamitische land. In de brief spreekt Profeet Mohammad (vrede zij 

met hem) duidelijk over het beschermen van Christenen en de kerken. Hij spreekt Christenen ook aan 

als onderdanen d.w.z. Christenen die in de Islamitische staat leven.  

De brief: 

 

“Dit is een boodschap van Mohammed, zoon van Abdullah. Het is geschreven voor de 

volgelingen van zijn godsdienst en aan allen die de Christelijke godsdienst belijden in het Oosten en in 

het Westen, ver en nabij, Arabieren en niet-Arabieren, bekend of onbekend, als een gelofte van 

bescherming. Wij zijn met hen.  

 

Voorzeker ik, mijn helpers en de leden van mijn geloofsgemeenschap zullen hen beschermen, want de 

Christenen zijn mijn onderdanen; en bij Allah! Geen dwang is toegestaan. Een bisschop zal niet uit 

zijn zetel worden ontslagen, noch een rechter uit zijn ambt, noch een monnik uit zijn klooster, noch 

een kluizenaar uit zijn toren, noch zal een pelgrim in zijn bedevaart gehinderd worden. Verder zal 

geen van hun kerkgebouwen worden vernield, noch zullen de bezittingen van de kerken worden 

gebruikt voor het bouwen van moskeeën of voor de verblijven van moslims. Wie zoiets doet 

overtreedt het verdrag van Allah en komt in opstand tegen de Boodschapper van Allah. 

 

Wanneer een Christelijke vrouw in een moslimgezin trouwt, dient zij met erbarmen te worden 

ontvangen en ze zal toegestaan worden te bidden in haar kerk. Er zal geen twist zijn tussen haar en 

haar echtgenoot, die haar godsdienst liefheeft.  

 

Deze mensen dienen geholpen te worden bij het restaureren van hun religieuze gebouwen en hun 

huizen; zo zullen zij worden geholpen in hun geloof en trouw worden gehouden aan hun 

                                                           
2 De originele brief is te vinden in de koninklijke schatkist in Constantinopel in Turkije. Een exemplaar is bewaard gebleven en is te    

   bezichtigen in de St. Catherine Klooster in Egypte. 



verbond. Niemand van hen zal worden gedwongen ten strijde te trekken, in tegendeel, de Moslims 

zullen hen verdedigen; en zij dienen deze gelofte van bescherming niet ongehoorzaam te zijn tot het 

Uur komt en de wereld tot zijn einde komt”.
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Nog meer historische bewijzen dat kerken gebouwd mochten worden onder de Profeet (saw) en 

de rechtegeleide Khalifa’s  

 

Toen de Islam aan het uitbreiden was werden Moslim legers vaak verwelkomt door de lokale 

bevolking. Zowel door de Joden als de Christenen. De meerderheid van de Christenen waren 

monotheisten en hadden dus dezelfde denkwijze over God als die de Moslims verkondigden. Ondanks 

theologische verschillen verwelkomden zij de Moslims.  

 

In 637 na ch., toen Jeruzalem werd veroverd door de Moslims op de Byantijnen werd Umar, de tweede 

Khalifa van de Islam gevraagd te komen. Hem werd een tocht door de stad gegeven, inclusief een 

rondleiding in de kerk the Holy Sepulcher. Toen de tijd was aangebroken van het gebed, nodigde 

Sophronius (leider van de Joden in Jeruzalem) Umar uit om in de kerk te bidden. Maar Umar 

weigerde. Hij bleef bij zijn standpunt en zei dat als hij in de kerk zou bidden, dan zou er later 

een tijd komen waarin de Moslims dit als een smoes zullen gebruiken om de kerk in een Moskee 

te veranderen. En daarbij zullen Christenen één van hun heiligste plekken verliezen. Daarom 

weigerde Umar om te bidden in de kerk, om de kerk te beschermen. Dit is het voorbeeld van de leiders 

die de Profeet Mohammad (vrede zij met hem) persoonlijk observeerden en door hem getraind waren. 

Dit is het voorbeeld van een rechtgeleide Khalifa, in tegenstelling tot  Mullahs (huidige extremistische 

Moslimleiders) die kerken in brand laten steken en vernielen, zoals bijvoorbeeld in Syrië gebeurt en in 

Egypte tegen de koptische Christenen. Hierna ging Umar buiten de kerk bidden en op die plek werd 

later een Moskee gebouwd (dat  Masjid Umar genoemd werd – de Moskee van Umar). De Moskee 

staat tegenwoordig nog steeds in dezelfde straat tegenover de kerk.  

 

Eén van Umar’s gidsen in Jeruzalem was een Jood genaamd Kaab-al-Ahbar. Umar liet Joden toe om 

te bidden bij de Tempelberg en de Klaagmuur , terwijl daarvoor de Byzantijnen de Joden 

verbanden van zulke activiteiten. Sterker nog, hij gaf hun zekerheid. Hij stelde een verdrag op dat 

Umar’s garantie betekent of al-‘Uhda al-‘Umariyya. Het is een garantie voor veiligheid voor het 

volk van Jeruzalem. 
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 Zie: http://www.muslimsforpeace.org/holy-prophet/the-covenant/ en: http://www.moslimsvoorvrede.nl/ 

4 Kennedy, Hugh. The Great Arab Conquests: How the Spread of Islam Changed the World We Live In. Philadelphia: Da Capo Press, 2007.   
   Print.  
   Zie ook: Montefiore, Simon Sebag. Jerusalem: The Biography. New York: Random House Inc. , 2011. Print.   Al- Tabari vermeldt het    
   verdrag ook in Tarikh ar-rusul  wal-muluk, 'Geschiedenis van de profeten en koningen'.  

http://www.muslimsforpeace.org/holy-prophet/the-covenant/
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Valse verhalen en geruchten die toegeschreven worden aan Umar  

 

Het verbond van Umar (met de Christenen en Joden en minderheden). Er worden verhalen 

verteld dat kerken niet gebouwd mochten worden ten tijde van beginperiode van de Islam. En dat 

Christenen en Joden (dhimmi) bepaalde discriminerende regels zoals deze zelf accepteerden onder het 

gezag van de tweede Khalifa van de Islam, Umar (634 – 644). En Umar accepteerde het. Dit wordt dus 

toegeschreven aan Umar. In verschillende versies wordt er beweerd dat de Christenen van Syrië 

veiligheid zochten bij Umar, zij beloofden zelf dat zij deze regels zouden opvolgen. M.J. de Goeje en 

Caetani hebben onderzocht en uitgewezen dat dit niet gebeurd kan zijn, omdat Umar bekend was voor 

zijn vriendelijke en tolerante houding ten opzichte van de beschermde onderdanen die in 

Moslimgebieden wilden blijven wonen. Bovendien klaagden de onderdanen (Christenen en Joden) 

gedurende de eerste 50 jaar van de Ummayaden dynastie ook nooit over enige berperking. Sommige 

van hen bekleedden zelfs hoge posities in de regering. Het is overigens ook bekend dat kerken werden 

gebouwd in de Islamitische gebieden onder de bescherming van de Khalifas van de Islam. Een tweede 

reden om de betrouwbaarheid van de beweringen te betwijfelen is, zoals A.S. Tritton schreef: “Het 

komt niet voor dat een bevolking in een bezette gebied zelf de regels bepalen om in een verbond te 

leven met de veroveraars.”
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Conclusie 

 

Volgens de Heilige Koran en het praktijk van de Profeet (vrede zij met hem) en de rechtgeleide 

Khalifas is er géén bezwaar wanneer Christenen een kerk willen bouwen in een Islamitische staat. 

Sterker nog, het is de verantwoordelijkheid van het Islamitische gezag om de kerken te beschermen en 

mee te helpen bij de restaurantie er van. Hetzelfde geldt voor tempels en synagogen. Dit artikel is ook 

met historische feiten onderbouwd. De historische feiten zijn goed gedocumenteerd en authentiek. 

 

Youssef Ikhlaf, student rechtsgeleerdheid  

                                                           
5 The Caliphs and their Non-Muslim Subjects, 8.  

 


