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SAMENVATTING 

 

 

Jezus is voor het christelijk geloof een centrale figuur. Daarom is het voor christenen absoluut 

noodzakelijk om Jezus te ‘beleven’: een plaats te geven in hun eigen belevingswereld. Daartoe is 

het nodig om een dynamische ontmoeting tussen twee zaken tot stand te brengen: tussen 

allereerst de Jezus, zoals hij in de evangeliën en de leer van de kerk verkondigd wordt en 

vervolgens de Jezus, zoals hij concreet ervaren wordt in het dagelijks leven, inclusief de cultuur, 

het sociale levenen het denken. Door de ontmoeting van deze twee aspecten kan de christelijke 

beleving van een contextuele Jezus zich verder ontplooien.   

 

Vanaf het begin van de twintigste eeuw bestuderen de Aziatische kerken Jezus intensief binnen 

de context van de Aziatische samenleving. De impact van deze ontwikkeling wordt zichtbaar in 

een vorm van theologiseren, die ‘contextuele theologie’ wordt genoemd. Binnen de ‘contextuele 

theologie’ krijgt primair de locale context aandacht bij de ontwikkeling van de christelijke 

theologie; zo dus ook bij de ontwikkeling van de christologie in Azië. De sociale en culturele 

situatie alsmede de uiteenlopende denkwijzen binnen de Aziatische samenlevingen vormen een 

voorname, zij het niet de enige, overweging bij de ontwikkeling van de christologische reflectie. 

 

Verschillende Aziatische theologen, waaronder Aloysius Pieris, Choan-Seng Song, Stanley 

Samartha, Jung Young Lee en Kosuke Koyama, hebben zo’n contextuele christologie 

ontwikkeld.  Daarbij is de context van armoede en religieuze pluraliteit hun voornaamste 

overweging.  Binnen de context van religieuze pluraliteit ontwikkelde Aloysius Pieris een 

christologie, die rekening houdt met het boeddhisme, dat door de meerderheid van de bevolking 

in Sri Lanka wordt beleden. Pieris stelt Jezus present als ‘arme monnik’. Dit begrip monnik is 

Srilankanen heel vertrouwd en kan gemakkelijk door hen worden begrepen. Op soortgelijke 

wijze werkte Kosuke Koyama in de boeddhistische context van Thailand. Choan-Seng Song en 

Jung Young Lee ontwikkelden een christologie in de context van China, waar de denkpatronen 

van Confucianisme en Taoïsme het raamwerk voor hun christologie vormen. 

 

In landen met een islamitische meerderheid, zoals Maleisië en Pakistan, ontwikkelden theologen 

een  reflectie aangaande Jezus, die past bij hun islam-context. Maleisië, dat de sharia toepast, is 

het dichtsbijzijnde islamitische buurland van Indonesiëmet dezelfde linguistische wortels. De 

christelijke theoloog Batumalai Sadayandy beschrijft daar Jezus als ‘de buurman, die 

bemiddelaar voor anderen’ wordt. Het concept ‘buurman’ (neighbor) heeft te maken met de 

existentie van de Maleisische christenen als buren van de moslims.  Een andere Maleisische 

theoloog, Ng Kam Weng , presenteert een christologie, waarbij de Godheid van Jezus 

gehandhaafd blijft. Dat aspect mag voor Ng Kam Weng niet opgeofferd worden, omdat het de 

grondslag van het christelijk geloof vormt; zonder de goddelijkheid van Jezus is het belijden van 

Jezus als Heer en zaligmaker een lege uitspraak. Weng gebruikt een klassieke christologische 

benadering, die de identificering van Jezus en God sterk beklemtoont als identiteit van de 

christelijke gemeenschap. Door de benadering van de christologie, waarbij de context wordt 

meegewogen, wordt de figuur van Jezus veelkleurig. Dat laat echter onverlet, dat men hem 

beschouwt als een incarnatie van God. 
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De positie van christelijke theologen in Pakistan is vergelijkbaar. Pakistan is het land met de 

grootste islamitische bevolking na Indonesië en past ook evenals Maleisië de sharia toe. David 

Emmanuel Singh heeft in die context een christologie ontwikkeld, waarbij hij zich realiseert, dat 

hij rekening moet houden met de islamitische theologie. Om die reden beeldt hij Jezus uit als ‘de 

perfecte mens’. In islamitische literatuur ontdekte hij, dat de islam mensen kent, wier leven de 

kwaliteit belichamen van volmaakte menselijke goedheid en van een volmaakte relatie met God. 

Zulke mensen worden de perfecte mens genoemd. Op deze wijze kan Singh Jezus voorstellen als 

de perfecte mens, met dien verstande, dat aan de goedheid en moraliteit van Jezus nog een 

goddelijk aspect toegevoegd wordt. Christenen ervaren the perfect man als ‘God-voor-ons’. Een 

andere Pakistaanse theoloog, Alexander Malik, neemt het concept van de grootheid van God 

(Allah hu akbar) als uitgangspunt. Voor hem is Jesus de verpersoonlijking van deze grootheid 

van God, vanaf zijn geboorte. Het hele leven van Jezus beeldt deze grootheid Gods uit. 

 

Ook Indonesië ontwikkelt een contextueel Aziatisch denken over Jezus. Verschillende aspecten 

kunnen daarbij als voornaamste overweging dienen: armoede, religieuze pluraliteit en cultuur. 

Van deze drie aspecten krijgt tot dusver de cultuur de meeste aandacht. Dat is begrijpelijk, omdat 

de culturele context de meest oorspronkelijk is en dus het gemakkelijkst beleefd kan worden. 

Een tweede context is die van de armoede. Er zijn evenwel niet veel theologen, die deze context 

consistent naar voren brengen, op de katholieke theoloog J.B. Banawiratma na. Zijn benadering 

verdient meer navolging. 

 

Niettemin, omdat aan de ene kant de spanningen tussen moslims en christenen in Indonesië 

oplopen,  nog versterkt door overheidsmaatregelen, die als discriminerend tegenover christenen 

worden ervaren, terwijl aan de andere kant de pogingen tot dialoog tussen moslims en christenen  

toenemen, kiest deze auteur voor de context van de islam als basis om serieus te overwegenhoe 

het denken over Jezus vanuit christelijk perspectief verder in Indonesië kan worden ontwikkeld. 

Indonesië is het land met de grootste moslimpopulatie ter wereld. Van de 230 miljoen inwoners, 

is 80% moslim. Het gesprek met de islam kan dan ook niet worden ontweken. Gedurende de tijd 

van de zogenaamde reformatie (dat wil zeggen, vanaf 1998 tot heden) zijn de conflicten tussen 

moslims en christenen sterk toegenomen, inclusief situaties van verbod van kerkbouw of het 

verwoesten van kerkgebouwen door bepaalde islamitische groeperingen. Daardoor stijgt in 

gebieden met een christelijke meerderheid de gevoeligheid ten opzichte van de islam. De 

oorzaken zijn velerlei en liggen niet alleen op sociaal en politiek gebied. Er is ook sprake van een 

onmacht om het perspectief van de ander theologisch als redelijk te aanvaarden en men kan vaak 

de overeenkomsten, als fundament voor een samenleving, niet zien. Niettemin, vanuit christelijk 

perspectief moet een intensieve ontmoeting met de islam juist leiden tot de ontwikkeling van een 

eigen christelijke, Indonesische theologie en uiteindelijk tot een gezonde dialoog tussen islam en 

christendom. 

 

Spanningen bij de ontmoeting tussen islam en Christendom ontstaan dikwijlsals beide spreken 

over Jezus of over de profeet Isa (zoals hij in de Qur’an wordt genoemd). Een islamitisch-

christelijke dialoog wordt regelmatig tussen moslim- en christen-theologen gehouden. Zowel de 

Bijbel als de Qur’an stellen immers de figuur van Jezus of Isa centraal, zij het op verschillende 

wijzen. Die verschillen leiden vaak tot apologetische debatten en spanningen. Uiteindelijk 

ontstaat dan niet een dialoog, maar een debat om de theologische argumenten van de  ander te 

ontkrachten. De boeken, die populair zijn, in grote oplages worden gedrukt en door de 
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samenleving worden gewaardeerd, zijn apologetische werken waarin gedebatteerd wordt, en 

aanvallen van de andere kant worden weersproken. Aan de kant van de christenen traden in de 

jaren tachtig twee namen op de voorgrond, Hambran Ambri en Yusuf Roni. Beide waren 

theologen, die  zich verbeten in het apologetische debat stortten  om de waarheid van de 

christelijke leer aangaande Jezus aan te tonen en tegelijkertijd te bewijzen, dat de leer van de 

islam onwaar is. Deze defensieve apologetische denkwijze heeft geen grote rol gespeeld bij de 

ontwikkeling van een gezonde dialoog.  

 

Vanaf de jaren negentig ontstond een dialoog die de islamitische theologie waardeert als 

gesprekspartner voor de ontwikkeling van de christelijke theologie. Theologen als J.B. 

Banawiratma, Gerrit Singgih, Stanley Rambitan en Andreas Yewangoe begonnen theologische 

denkbeelden naar voren te brengen, speciaal over Jezus, in de context van een dialoog met de 

islam. Onder hen is Banawiratma een theoloogdie op geheel eigen  wijze vruchtbare gedachten 

over Jezus ontvouwt. In het begin nam hij niet de islam als uitgangspunt, maar de context van de 

eigen Indonesische cultuur. Hij stelde zich Jezus voor als een guru in de Javaanse culturele 

traditie. Dat is begrijpelijk, omdat die culturele context in eerste instantie het beste aanvaard kan 

worden. Eerst enkele decennia later schakelde Banawiratma over naar de context van de islam. 

In dat verband accentueert hij, dat Jezus, als het Woord van God, uitgelegd kan worden op 

dezelfde wijze zoals de islam de Qur’an verstaat.  De islam gaat er vanuit, dat de Qur’an het 

Woord van God is, dat de vorm krijgt van een boek. De Qur’an is heilig en vormt een concrete 

wijze van de aanwezigheid van Allah. Daartegenover is Jezus het Woord van God in de gestalte 

van een mens. Als menswordt de aanwezigheid van Jezus een concreet teken van Gods presentie. 

Middels zulke inzichten hoopt Banawiratma, dat de islamitische gemeenschap Jezus 

gemakkelijker begrijpt, op soortgelijke wijze als de christenen dat zelf doen. 

 

De laatste jaren komen binnen de islam enkele theologen naar vorendie Jezus een hoge en zeer 

eervolle positie geven. Voorbeelden zijn Syafaatun Almirzanah, van de Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga in Yogyakarta, en Zuhairi Misrawi, een theoloog van de Nahdlatul Ulama. Zij 

vertegenwoordigen islamitische theologen die aantonen, dat het respect voor Jezus, zoals dat in 

de Qur’an aanwezig is, kan geschieden zonder de positie van de christelijke theologie te 

kleineren of afte keuren. Voor Almirzanah berust de opvatting van de christelijke theologie 

aangaande de Triniteit niet op een foute exegese van de leer van Jezus door de christenen. De 

Triniteit is de christelijke manier om God te begrijpen voorbij het menselijke denken. Het 

uitdrukken van theologische opvattingen over Jezus door de christenen vormt daarvan een 

onderdeel. 

 

Deze studie wil in het bijzonder het theologische denken over Jezus als kurban benadrukken. In 

de Indonesische taal zijn er twee opvattingen over kurban. Allereerst is kurban  iets dat 

opzettelijk wordt geofferd voor een bepaald doel. Meestal wijst het op een voorwerp of dier, dat 

geofferd wordt als onderdeel van een religieus ritueel. Een rund bijvoorbeeldkan een kurban 

worden bij de viering van Idul Fitri. Het woord kurban verwijst dan naar een runddat geslacht 

wordt bij een bepaald ritueel. Daarnaast wijst kurban ook op een mens (of een dier), die 

getroffen wordt door eenongeluk of die slachtoffer (victim) wordt van een bepaalde handeling of 

gebeurtenis. Deze tweede betekenis wordt in de Indonesische taal meestal geschreven als korban. 

Bijvoorbeeld iemand is korban van een verkeersongeluk. Deze studie gebruikt de eerste 

opvatting. 
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De islamitische en christelijke theologie kennen beide het begrip kurban. In de Qur’an betekent 

kurban ‘sacrifice’, offer. Een beroemd verhaal in de Qur’an gaat over het offer van Ismael. 

Ibrahim, de vader van Ismael, is gevraagd om zijn zoon voor de Heer te offeren door hem 

tedoden. Uiteindelijk gaat die handeling echter niet door. Om deze gebeurtenis te gedenkenviert 

de islamitische gemeenschap de feestdag Idul Kurban. Kurban is een van de grote feesten van de 

islamitische gemeenschap. Op die dag slacht men verschillende dieren, zoals geiten of runderen, 

als kurban. Ze worden voor Allah geofferd door het vlees te verdelen onder de armen. In 

Indonesië is de viering van Idul Kurban niet alleen een religious ritueel, maar ook een sociale 

viering. Dat wil zeggen, niet alleen degene, die het offer geeft en de moslimarmen zijn erbij 

betrokken, maar dikwijls ook de niet-islamitische leden van de gemeenschap. Ook zij krijgen 

hun deel van het vlees als uiting van solidariteit. De delen van het vlees worden gegeten in een 

feestmaal, waar alle betrokkenen toe worden uitgenodigd. Maar de moslimgemeenschap offert 

de kurban niet om verzoening van zonden te verkrijgen. Verzoening is het resultaat van de 

vroomheid van een mens. Het slachten van een kurban is een vorm van vroomheid jegens Allah. 

 

Het offer van Ismael door Ibrahim in aanmerking nemendis de kurban als sacrifice niet aleen 

gericht op dieren, maar ook op mensen. De moslimtheologie kent het bestaan van mensen, die 

‘zich opofferen’ op de weg van Allah (shahid). Zulke mensen ondergaan lijden omdat ze de weg 

van Allah bewandelen. Dat gebeurt om het geloof te verdedigenof om het socialeleven van de 

samenleving te vernieuwen. Degenen, die als shahid (geloofsgetuige)sterven, varen ten hemel. 

Volgens Mahmoud Ayoub kan gezegd worden dat deze mensen de jihad volbrengen, want ze 

lijden vrijwillig tot de dood erop volgt met een bepaald doel, het doen van de wil van Allah. Het 

begrip shahid ontwikkelt zich vervolgens zodat het sterke gelijkenis vertoont met het begrip 

‘martelaar’ in de christelijke traditie. Het wijst op heiligen die zich opofferen op de weg van 

God. Shahid en martelaar worden dan synoniemen. 

 

In Indonesië werd het begrip mati shahid,‘dood als geloofsgetuige’, vanwege de jihad bekend 

sinds de onlusten tussen de islam- en christengemeenschappen op de Molukken. Een deel van de 

islamgemeenschap bracht naar voren, dat strijden tegen de christenen in de Molukken een vorm 

vanjihad is, zodat wie sterft in de strijd ‘mati shahid’ is en naar de hemel gaat. Dat werd 

vervolgens heel populair. Echter, zo ontstond de connotatie van jihad en geweld. Veel mensen, 

met name niet-moslims, associeerden daarna jihad met het gebruik van geweld om anderen te 

bestrijden. Het begrip jihad joeg angst aan, ofschoon het niet alleen duidt op wie fysiek geweld 

gebruikt om Allah te verdedigen, maar ook op wie een leven leidt zonder geweld, en strijdt tegen 

begeerten  overeenkomstig de weg van Allah, die men is toegedaan. Wie de jihad verricht, is niet 

aleen degene, die de wapens opneemt en geweld gebruikt tegen zijn vijand, maar ook degene, die 

zachtmoedig is, zijn begeerten beteugelt en een godvruchtig leven leidt. 

 

In de islamitische thelogie kan iemand, die martelaar, mati shahid, wordt, een rol krijgen als 

mediator (intercessor) tussen Allah en de mensen. In de Qur’an wordt deze mediator shafa’a 

genoemd. Gewoonlijk duidt dat begrip op iemand die bemiddelt tussen twee  mensen of twee 

groepen die een probleem hebben, teineinde hen te verzoenen. Maar shafa’a kan ook gebruikt 

worden voor een vrome, die als geloofsgetuige gestorven is, in zijn rol als bemiddelaar van de 

mens bij Allah. Een profeet kan ook intercessor worden. Sura  12:97-98 in de Qur’an vertelt over 

Yusuf (Jozef) die intercessor wordt voor zijn nageslacht ten behoeve van de vergeving van hun 
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zonden. In de islamitische traditie treedtook de profeet Mohammed op als bemiddelaar, evenals 

mensen die als heiligen gelden. In Indonesië gelooft de Nahdlatul Ulama, een van de grootste 

moslimorganisatties van het land, dat reeds gestorven heiligen bemiddelaars tussen mens en 

Allah kunnen worden, in het bijzonder om zegen van Allah te vragen. Daartoe trekken 

volgelingen van Nahdlatul Ulama op bepaalde dagen naar het graf van heiligen om hen daar te 

aanbidden. 

 

Wat de dood van Jezus betreft, zijn vrijwel alle moslimtheologen het er over eens, dat hij niet 

aan het kruis stierf. Het verzet van de islam tegen Jezus is allereerst gebaseerd op de 

theologische opvatting, dat een gezant van Allah onmogelijk een wrede dood kan sterven zoals 

in het heilige boek van de christenen vermeld. Allah zal absoluut elk van zijn gezanten helpen en 

redden. Daarom is volgens de Qur’an niet Jezus gekruisigd, maar een ander die op hem leek. Dat 

was een maatregel van Allah om Jezus te helpen en te redden; zo werd Jezus niet beschaamd 

tegenover de Joden. Dat de gekruisigde iemand is, die lijkt  op Jezus, vinden we in Sura 4:157, 

waar staat: ‘en wegens hun zeggen: “Wij hebben de masieh ‘Isa, de zoon van Marjam, Gods 

gezant gedood.” – Zij hebben hem niet gedood en zij hebben hem niet gekruisigd, maar het werd 

hun gesuggereerd. Zij die het daarmee oneens zijn, verkeren erover in twijfel. Zij hebben er 

behalve het afgaan op vermoedens geen kennis van; zij hebben hem vast en zeker niet gedood.’ 

(vertaling Fred Leemhuis). 

 

Toch ontkent de Qur’an niet het feit, dat Jezus als gezant van God lijden moest ervaren. Dat de 

Joden Jezus gevangennamen en wilden doden, bewijst, dat Jezus moest lijden. Op grond daarvan 

is een minderheid van moslimtheologen ervan overtuigd, dat Jezus feitelijk werd gekruisigd, 

stierf en door God ten hemel gedragen werd. In een Soefi traditie bestaat de opvatting, dat de 

ervaring van het lijden een mystieke ervaring van Jezus is geweest. Juist door zijn lijden bereikte 

Jezus de top van zijn mystieke ervaring als Godsgezant. 

 

De christenheid belijdt Jezus als gezant Gods die lijdt omdat hij zich opofferde teneinde trouw 

aan Gods weg te blijven en de wil Gods te doen. In de Bijbel is de traditie van kurban al 

verworteld in de tijd van het Oude Testament. Een offer aanbieden was geen nieuwe zaak voor 

Israël en de semitische samenleving van die tijd. In het Oude Testament kent Israël verschillende 

offerrituelen. Een brandoffer (Hebreeuws: ‘olāh), een spijsoffer (Hebreeuws: minhāh), een 

vrede-offer (Hebreeuws: zebah šyelāmîm), een zonde-offer (Hebreeuws: hațțā’ț) en tenslotte een 

schuldoffer (Hebreeuws: ‘āšām).  

 

Deze studie ontvouwt als basisconcept, dat het leven van Jezus vanaf zijn aanwezigheid in de 

wereld lijden betekent. Jezus offert zichzelf niet alleen op het moment van de kruisiging op 

Golgota, maar vanaf het moment, dat zij zich ‘ontledigde’ door de gestalte van een slaaf aan te 

nemen en gelijk aan een mens te worden (Filippenzen 2:6-7). Voor Paulus blijft Jezus als het 

Woord Gods niet bij God wonen in diens heerlijkheid. In de Qur’an wordt Jezus (Isa) ook 

opgevat als Kalam Allah (Woord van God); dat wil zeggen, hij bekleedt een bijzondere plaats bij 

Allah. De islam gelooft, dat Kalam Allah aanwezig is in de vorm van de Qur’an. Hier ligt een 

verschilpunt met het christendom, dat gelooft, dat het Woord van God vervolgens mens werd 

met alle daardoor te dragen risico’s. Paulus ziet de ontlediging van Jezus als een vorm van zich 

vernederen.  Dus vanaf zijn presentie op aarde, vernedert Jezus zich. Dat is een soort lijden, dat 

door Jezus gedragen moet worden. Daarnaast wijst ook de doop van Jezus door Johannes de 
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Doper er op, dat Jezus zich moet vernederen. Het is een doop van bekering en Jezus ondergaat 

die doop. Dat bewijst, dat Jezus zich vernedert net als andere mensen, die deze bekering voor 

Gods aangezicht nodig hebben. 

 

In het evangelie ervaart Jezus deze zelfopoffering als ‘losgeld voor velen’ (Marcus 10:45, 

Matteüs 20:28). Dit woord van Jezus wijst op invloed van de offertraditie in het Oude Testament. 

Jezus plaatst zich in de context van die offers. ‘Losgeld voor velen’ is een vorm van opoffering. 

Hier komt het beeld van de lijdende knecht des Heren uit Jesaja 53:10-13 sterk naar voren. Jezus 

ervaart zijn offer dus in het kader van zijn opvatting de lijdende knecht des Heren te zijn. Het is 

van belang op te merken, dat hij dit lijden vrijwillig op zich neemt als onderdeel van die 

opvatting. Juist vanwege het vrijwillige krakter ervan krijgt dit offer een grote waarde. 

 

Niettemin rijst de vraagof Jezus zichzelf offerde in de context van een offercultus. Het antwoord 

op die vraag is dubbel. Aan de ene kant komt het offer in de context van verzoening van zonden 

als offercultus sterk naar voren in de Bijbel, bijvoorbeeld in de Brief aan de Hebreeën. Hebreeën 

beschouwt Jezus als een priester, die zichzelf opoffert om zonden te verzoenen. Anderzijds komt 

in de evangeliën sterk tot uiting, dat het offer van Jezus solidariteit, gerechtigheid en sociale 

rechtvaardigheid in het Rijk van God representeert. Jezus’ leven is bedoeld om de wil van God 

uit te voeren, en om een teken van het Rijk van God te zijn, dat wil zeggen van liefde, 

gerechtigheid, waarheid en vrede. Dan kan Jezus’ offer niet los gezien worden van zijn visie op 

het Rijk van God. 

 

In die visie werkt God voortdurend aan de vernieuwing van de schepping. Dat wordt genoemd 

‘voortgaande schepping’, creatio continua. De christenheid belijdt, dat vertrouwen op Jezus 

betekent: hem volgen in zijn dood en opstanding. Zo worden de christenen mede opgewekt om 

het werk van Christus voort te zetten en waarheid, gerechtigheid, liefde en vrede tot stand te 

brengen. Door Christus’ werk spelen christenen een rol in de voortgaande schepping, als 

medewerkers van God.  

 

Christenen vieren de zelfopoffering van Jezus in de maaltijd des Heren (avondmaal). Daarin 

breekt de gemeente brood en drinkt ze wijn als gedachtenis aan het offer van Christus. Omdat het 

in het avondmaal gaat om het vieren van Jezus’ offer, heeft deze avondmaals viering ook een 

ethische betekenis.  Het begrijpen van de betekenis van dit offer vindt niet alleen plaats tijdens 

de viering van het avondmaal, maar ook in het dagelijkse leven. Het verstaan van de ethische 

betekenis van het avondmaal is niet alleen  een sociaal streven, maar ook een streven, dat de deur 

van de dialoog met andere religies kan openen, in Indonesië vooral met de islam. De geest van 

verzoening, die in het offer van Jezus zichtbaar is, wordt ook zichtbaar in het avondmaal; en dat 

is wat Indonesië nodig heeft. 

 

Door Jezus present te stellen als kurban, die de jihad verricht door te wandelen in de wegen van 

God, kan de moslimgemeenschap hopelijk een beeld van Jezus krijgen dat vriendelijker is en 

meer open. Een beeld dat niet uitsluitend is en armen bevrijdt; niet een beeld, dat hoogverheven 

is en steeds de wens koestert om anderen te verslaan. Deze presentatie van Jezus als kurban heeft 

verschillende implicaties. 

 



7 
 

Allereerst, kurban kan leiden tot een theologisch denken over het zich opofferen ten behoeve van 

velen. In Indonesië is het principe van zelfopoffering ten behoeve van velen bijna verdwenen 

door het overheersende individualisme en de wens zichzelf te redden. Wat plaats vindt, is het 

opofferen van anderen ten behoeve van het eigenbelang. 

Ten tweede, het offer (kurban), dat door Jezus werd gebracht,  beeldt een ver gaande vorm van 

solidariteit met anderen uit. Jezus leed en stierf aan het kruis, niet voor zichzelf, maar als gevolg 

van het opkomen voor anderen. 

Ten derde, het offer (kurban) dat door Jezus werd gebracht, verschaft een volmaakt beeld van de 

betekenis van vergeving en verzoening. Jezus eiste geen vergelding en gaf zijn leerlingen ook 

geen opdracht om hem te redden. Hij vergaf integendeel hendie hem kruisigden. Die handelwijze 

vormt een volmaakt voorbeeld  van vergeving. Meer dan dat, de missie van Jezus om het 

Godsrijk te verkondigen leidde ertoe, dat hij in de situatie die hem trof, een weg van verzoening 

insloeg, niet een van geweld. 

Ten vierde, het offer (kurban) dat Jezus bracht, verschaft een ideehoe iemand die zichzelf 

opoffert een bemiddelaar kan worden. Het christelijk geloof ziet Jezus als bemiddelaar tussen 

God en mens en in het verlengde daarvan ook als een bemiddelaar die ons leert hoe een mens in 

vrede relaties kan opbouwen met de ander. 
 

 

 


