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De roep van de minaret. Maar weinig christenen in Nederland horen die oproep tot het 

islamitische gebed, zeker buiten de randstad. Veel christenen willen die oproep niet eens 

horen. Dat past niet bij de Nederlandse, joods-christelijke cultuur. Het is een vreemd 

fenomeen.  

Toen ik zelf een half jaar in Jordanië woonde hoorde ik die oproep 5 keer per dag. Wij 

woonden midden tussen 5 moskeeën in. Dat was overweldigend, soms bedreigend. In ieder 

geval een bron van ergernis. Zeker om vijf uur ’s ochtends. En toch mis ik die minaret nu 

ook wel eens. Niet omdat ik moslim ben, niet omdat ik nu zo graag vroeg wakker wordt. 

Maar omdat het – zoals Kenneth Cragg haarscherp in zijn boek laat zien – ook een teken is 

dat de kerk gefaald heeft. Gefaald in liefde, in zuiverheid en in toewijding. Vanaf het 

allereerste begin is de islam geconfronteerd geweest met een christendom dat zijn roeping 

verzaakte. Christenen dachten Christus een dienst te bewijzen door met het zwaard het 

kruis aan moslims op te leggen. En dat heeft zich op andere wijze tijdens de koloniale tijd 

herhaald en voortgezet. Elke keer als ik de oproep tot gebed nu hoor, word ik daaraan 

herinnerd. Stel dat de kerk had laten zien wie Jezus werkelijk is. Stel dat de kerk moslims 

onvoorwaardelijk had liefgehad, met zo’n zuiverheid en toewijding, dat zij in ons iets van 

Jezus hadden kunnen proeven. Had de islam dan ook zoveel aanhang gekregen? Hadden ze 

dan ook zo’n vertekend en karikaturaal beeld van Jezus gehad? Is het falen van de kerk 

niet inderdaad één van de redenen van de opkomst van de islam? 

De roep van de minaret is voor dan ook een oproep tot inkeer en omkeer geworden, tot 

terugkeer naar het hart van het Evangelie: het kruis van Jezus Christus. Het is een oproep 

tot verootmoediging en schuldbelijdenis, tot een persoonlijk gebed tot Christus. En het is 

een oproep tot bekering. Om moslims lief te hebben met dezelfde adembenemende liefde, 

die Jezus ertoe dreef zijn leven te geven aan een kruis om de wereld met zich te 

verzoenen.  

 


