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Abraham in Narritieve Wereldbeelden: Vergelijkende theologie door middel 

van de Christelijke-Moslim dialoog in de Turkse context. 

 

SAMENVATTING 

Dit onderzoek heeft implicaties voor de volgende terreinen: contextuele 

missiologie, interreligieuze vergelijkende theologie en Bijbelse interpretatie in een 

Moslim context. Vele benaderingen van de dialoog m.b.t. Abraham behandelen de 

teksten over Abraham in Genesis en de Koran in te weinig detail om een zinvolle 

vergelijking te kunnen maken. In dit onderzoek introduceer en gebruik ik een 

model voor het vergelijken van zowel de verhalen in de Bijbel en de Koran als ook 

het gebruik van deze verhalen door Christenen en Moslims. Op deze wijze wordt 

het mogelijk om theologisch vergelijkende observaties te maken van de 

verschillende, maar verwante, wereldbeelden. De Christelijke concepten: 

Schepping, Val, Redding en Eindtijd worden vergeleken met de Moslim concepten: 

Tawhid (Eenheid van God), Profeet en het leven na de dood. Door deze concepten 

naast elkaar te zetten wordt het mogelijk om vergelijkende observaties te maken. 

De kern van het onderzoek bestaat uit een analyse van achtereenvolgend: het 

verhaal van Abraham zoals beschreven in Genesis, de verwijzingen naar Abraham 

in het Nieuwe Testament, de verhalen over Abraham in de Koran en een veld 

onderzoek d.m.v. interviews, waarin gekeken wordt hoe de figuur van Abraham 

wordt gebruikt door Turkse Moslims. Dit als voorbereiding op een vergelijking van 

Christelijke en Moslim wereldbeelden, zoals deze tot uitdrukking komen in hun 

gebruik van Abraham. Gebruikmakend van de centrale themas die naar voren 

komen uit de genoemde specifieke onderzoeken, tezamen met de resultaten die 

voortvloeien uit het toepassen van mijn narratatieve vergelijkingsmodel, zal ik een 

gefundeerde theologische vergelijking maken van de Christelijke en Moslim 

wereldbeelden m.b.t. Abraham. Dit leidt tot data die aantonen dat ondanks de 

verwantschap de wereldbeelden essentiele verschillen tonen in elk van de 

onderzochte thema’s. Het begin van beide verhalen, met God als soevereine 

schepper van het heelal, en de mens als God's uitverkozen schepsel die speciale 

verantwoordelijkheden krijgt toebedeeld, vertoont in brede lijnen sterke 

overeenkomsten. Hetzelfde geldt voor het einde van het verhaal waar opstanding, 

oordeel, hemel en hel worden genoemd. Maar het verhaal er tussen in, bijna het 

gehele Bijbelse verhaal, vertoont grote verschillen met dat van de Koran. Gezien 

door de lens van de Abraham verhalen hebben de twee wereldbeelden weinig 

overeenkomsten wat betreft het menselijk dilemma en de oplossingen daarvoor. 

Hoewel er enige overeenkomsten zijn, concluderen we dat de rol die Abraham in 

Bijbel en Koran speelt niet dezelfde is en de relatie tussen God en mensheid op 

twee verschillende manieren weergeeft. 


