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Zalig zijn de vredestichters. Deze zaligspreking van Jezus is een belangrijke inspiratiebron 

voor Martin Accad. Hij is directeur onderzoek en onderwijs en universitair hoofddocent 

islam van het Baptisten Seminarie (ABTS) in Beiroet, Libanon en oprichter van het Instituut 

voor Midden Oosten Studies (IMES). De doelstelling van het Instituut is een positieve 

verandering teweeg brengen in de manier waarop Christenen en moslims over elkaar 

denken en met elkaar omgaan. Motief daarvoor is dat vrede in de samenleving alleen 

mogelijk is als er ook vrede is tussen de religies. Accad is ervan overtuigd, dat de 

christelijke gemeenschap naar moslims alleen van haar geloof in Jezus Christus kan 

getuigen als er goede relaties zijn, je elkaar ontmoet en spreekt. Conflicten zijn een 

belemmering voor dat getuigenis. 

Een belangrijk motief voor het schrijven van zijn boek Sacred Misinterpretation is dan ook 

het vlottrekken van de interreligieuze dialoog en het tegengaan van religieus extremisme.  

Het is een moedige en doordachte poging, die in een tijd van religieuze spanning en 

conflicten in de wereld aandacht verdient. En die tegelijk ook nieuwe mogelijkheden 

schept voor het getuigenis van de christelijke gemeente.  

Accad wil dit doel bereiken door de gedachten van moslims ten aanzien van sleutelthema’s 

in de christelijk-islamitische dialoog te beschrijven vanuit de geschiedenis en deze in 

gesprek te brengen met hoe er in het klassieke/evangelicale christendom over wordt 

gedacht. Hij noemt dit een metadialoog.  

In die metadialoog kunnen dan de cruciale horden en obstakels worden blootgelegd, die 

geleid hebben tot de huidige impasse in de dialoog. Het kan tevens helpen om positieve en 

creatieve aspecten te ontdekken die kunnen helpen het geheel vlot te trekken. Daarbij 

realiseert Accad zich dat er blijvende theologische verschillen zijn tussen moslims en 

christenen, waarvan het niet voor de hand ligt dat ze worden opgelost, maar hij ziet wel 

nieuwe mogelijkheden voor de religieuze dialoog over geloofsthema’s. 

De titel is interessant. Heilig misverstaan of heilige misinterpretatie ontstaat wanneer 

Christenen en moslims het boek en de traditie van de ander lezen en interpreteren op de 

manier waarop ze hun eigen boek en traditie lezen. De koran is niet te interpreteren zoals 

Evangelische christenen de bijbel lezen: contextueel, grammaticaal, het zoeken van de 

betekenis van de oorspronkelijke tekst met historisch kritische methoden en dan de 

hermeneutische brug slaan naar vandaag. De eerste fout is, dat een interpretatie van de 

Koran gebaseerd is op logica, wetenschap en mening. De tweede fout hierin is dat een 

christen de Koran zou kunnen interpreteren. Het is een zeer geavanceerde wetenschap, 

die voorbehouden is aan goed opgeleide islamitische geleerden, volgens strakke principes 

en regels die in de eerste eeuwen van de islam zijn ontwikkeld. De bijbel is omgekeerd 

niet op die manier te lezen, maar is een heel ander soort tekst. Dat onderscheid heeft 

mede geleid tot een heilig misverstaan van elkaar.  

Uitgangspunt in dit boek is de houding die christenen naar moslims zouden moeten 

aannemen. Hij heeft eerder al een meervoudig spectrum beschreven (Martin Accad, 



“Christian Attitudes toward Islam and Muslims: A Kerygmatic Approach,” in John Dudley 

Woodberry and Evelyne A. Reisacher. Toward Respectful Understanding and Witness Among 

Muslims: Essays in Honor of J. Dudley Woodberry. (Pasadena, CA: William Carey Library, 

2011), 29-47) dat hij hier kort samenvat. Hij kiest voor een kergumatische benadering. 

Deze benadering onderscheidt zich van bijv. de syncretistische en existentiele benadering 

aan de ene kant en de apologetische en polemische benadering aan de andere. De eerste 

twee kenmerken zich door een gebrek aan echte inhoudelijke interactie (wat de ander 

gelooft doet er minder toe dan dat hij/zij gelooft) en zijn slimme aanpassingen aan het 

geloof van de ander. De laatste twee zijn veel meer uit op de confrontatie, maar het 

Evangelie van Jezus Christus heeft geen apologetische verdediging nodig, noch polemische 

agressie. Het heeft kracht in zichzelf. De kerugmatische benadering stelt de openbaring 

van God in Christus (en niet het christendom) centraal, waarin mensen worden uitgenodigd 

om een relatie met God aan te gaan door Jezus Christus. Hierbij wordt niets van het de 

essentie van het Evangelie afgedaan of verzwegen, het wordt openlijk gedeeld, maar het 

geeft tegelijk ook moslims de ruimte (en het recht) om toegewijd te zijn aan hun geloof en 

het te delen met christenen. Dat schept ruimte om enerzijds te erkennen dat je van de 

ander kunt leren en dat ook de islam waardevolle elementen uit de joodschristelijke 

traditie heeft bewaard en om anderzijds te blivjen zeggen dat de islam veel van de 

essentiële waarheden van Gods goede nieuws in Jezus Christus mist. Moslims hebben een 

verlangen om God tevreden te stellen, maar missen de mogelijkheid om hem diep en 

persoonlijk te kennen, omdat dit volgens het Evangelie alleen mogelijk is door Jezus 

Christus als toegang tot de vader.  

Accad gaat in op een viertal thema’s: God (is de God van de islam dezelfde als de God van 

de christenen?), Jezus (wat geloven moslims niet over Jezus en wat geloven ze wel van 

hem), de Bijbel en het verwijt aan christenen dat zij de tekst hebben veranderd, de 

profeet Mohammed. In elk hoofdstuk staat een historisch overzicht van hoe moslims over 

deze thema’s hebben gedacht centraal. Het gaat primair over de periode waarin de 

klassieke islam vorm heeft gekregen, dat wil zeggen de 8e tot de 14e eeuw. Accad 

beschrijft dit aan de hand van de tafsir de islamitische exegesegeschiedenis van teksten 

uit de Koran rondom deze thema’s en geeft weer hoe moslims in de loop der geschiedenis 

met name de Evangeliën hebben gelezen en geïnterpreteerd om daarmee hun op de Koran 

gestoelde ideeën te bewijzen. Vervolgens bespreekt hij ook de interne verschillen die er 

zijn binnen de islam. Dat levert zeer interessante vergezichten op. Hij plaatst alles 

vervolgens in de context van het initiële christelijke perspectief, waarmee hij het 

islamitisch discours kritisch bespreekt. Dat is wat hij noemt een metadialoog. Daaruit 

wordt duidelijk waar de dialoog over is gestruikeld of is vastgelopen. Het biedt 

tegelijkertijd ook creatieve perspectieven die kunnen helpen om het gesprek weer voort te 

zetten. Daarom begint hij telkens met een persoonlijk verhaal uit zijn leven in een 

multireligieus land dat geteisterd is geweest door oorlog (Libanon) en sluit hij elk 

hoofdstuk af met hoopvolle conclusies.  

Accad is ervan overtuigd dat de ontwikkeling in het denken van moslims over deze cruciale 

thema’s kan helpen bij het vlot trekken van de dialoog vandaag. Wat zich heeft verhard 

tot een onoverbrugbare tegenstelling, blijkt in het begin heel anders gelegen te hebben. 

De eerste eeuwen citeren moslims onbekommerd uit de Bijbel en laten zien dat het voor 

hen een gezaghebbend boek was. Weliswaar interpreteren ze de teksten zo dat ze de 

islamitische positie ondersteunen, maar het verwijt dat christenen en joden de teksten 

zelf hebben veranderd, was nog niet aanwezig. Het verdraaien van de woorden van God 



betekende vooral dat christenen en joden een ander draai (dwz interpretatie) gaven aan 

die woorden.  

Accad heeft een meesterwerk geschreven, maar wel een pittige. Hij richt zich vooral op 

docenten en studenten van universiteiten en seminaries, en de geïnteresseerde leek moet 

wel van goeden huize komen en enige voorkennis bezitten. Wie iets meer wil weten over 

de kernpunten in de islamitisch-christelijke dialoog en hoe die zich ook door de 

geschiedenis heen hebben ontwikkeld, moet dit boek lezen. Met name de uitweidingen 

over de islamitische geschiedenis en interpretaties zijn voor de specialist waarschijnlijk 

interessanter dan voor de meer algemene lezer, maar levert wel een grote schat aan 

kennis op van de islam en van de geschiedenis van de relaties tussen christenen en 

moslims. Dat kan enorm helpen in de ontmoeting in de 21e eeuw. 

Het zou mooi zijn als de nieuwe perspectieven het gesprek echt vlot trekken. Maar het is 

de vraag of de geschiedenis is terug te draaien en of het mogelijk is perspectieven uit de 

eerste eeuwen van christelijke-islamitische ontmoetingen, nu nog kunnen helpen om de 

relaties tussen beide gemeenschappen te verbeteren. En zijn moslims werkelijk bereid om 

de door een christen ontdekte openingen te erkennen als ook openingen vanuit islamitisch 

perspectief. Of is het daarmee bij voorbaat niet relevant. De enige manier om daar achter 

te komen is het theologisch gesprek werkelijk aan te gaan. En dan is dit boek een goede 

gids.  


