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HET MOHAMMEDAN
E VAN ENIGE OUDVADERS -lInleiding
Naast de reeds lopende artikelenserie over het mohammedanisme') is het de bedoeling in drie of vier artikelen
aan drie oudvaders aandacht te schenken die zich in
meerdere of mindere mate in geschrifte daarover hebben geuit. Het is over het algemeen niet zo bekend dat
onze oudvaders zich ook met de mohammedanen en
hun godsdienst hebben beziggehouden. Het lezen en
bestuderen van deze geschriften doet werkelijk versteld
staan over enerzijds de blijvende actualiteit van hun
bezig zijn en anderzijds over hun bijna ongelooflijke
kennis van verleden en eigen heden, waarbij een en
ander in het raam van een enorme Bijbelkennis en grote
Schriftuurlijke getrouwheid staat. Helaas zijn veel van
deze geschriften weinig toegankelijk wegens hun zeldzaamheid en de Latijnse taal. Veel speelde zich alleen
op academisch niveau af. Daar de predikant Simon
Oomius echter in het Nederlands een zeer dik boek van
bijna 1000 pagina's over het mohammedanisme onder
de titel Het Geopende en Wederleyde Muhammedisdom
of Turckdom2)in het jaar 1663 heeft uitgegeven en wij
ons in het bezit van een kopie van dit moeilijk te verkrijgen boek mogen verheugen, willen we mede met
behulp van een vertaling eneen dissertatieproberen om
een indruk te geven hoe onze oudvaders over het
mohammedanisme gedacht hebben.
Vanuit chronologisch o o ~ u nwordt.als
t
Úitgangspiint
professor Gisbertus Voetius genomen die op 25 maart
1648 (in 1648 eindigde de _Tachtigjarige Omlag in
Nederland en de Dertigjage~oorlogin Duitsland) een
disputatie voor en met zijn stidenten heeft latenhouden,
over het mohamrnedaniqme. Deze disputatieis blijkens
enkele opmerkingen vanVoetius3t-in1648 reeds -,waarschijnlijk voor gebruik in kleine-kring uitgegeven,
t-

Oomizls' boek
'Het Geopende en
Wederleyde
Muhammedisdom of
Tzlrckdom', uitgegeven
in 1663.

maar in de literatuur onbekend. Later is deze door hem
bewerkt en verschenen onder de titel De Muhammedismo (1655)4).Hiervan is in 1997 een Nederlandse
vertaling met inleiding verschenen van de hand van dr.
J. van Amersfoort en dr. W.J. van Asselt onder de pakkende titel Liever Turks dan paap^?^). Aan de hand van
deze vertaling zullen in dit eerste artikel de hoofdlijnen
van deze disputatie worden weergegeven. In een tweede artikel zal Deo volente stilgestaan worden bij professor Johannes Hoornbeeck, die in zijn hoofdwerk
.Summa Controversiarum Religionis6)uit het jaar 1653
een hoofdstuk van 135 bladzijden aan het moharnmedanisme heeft gewijd. Hiervoor zal gebruikgemaakt
worden van de Zuid-Afrikaanse dissertatie van prof. dr.
J.W. Hofmeyr, die in 1975 in Kampen verscheen onder
de litel Johnnes Hoornbeeck aspolemicus7).Tevens is

Het boek 'Liever Turks
dan Paaps?'dat onder
andere een vertaling
van Voetius' disputatie
over het moharnmedanisme bevat.

het de bedoeling in dit artikel een begin te maken met
het werk van Oomius, dat dus chronologisch het laatst
is verschenen. In een derde (eveqtueel vierde) artikel
hopen we verder op dit werk in te gaan en is het de
bedoeling om in een slotbeschouwing een samenvattende terugblik op de visie van deze drie oudvaders te
geven, in de wetenschap dat hun visie voor een zeer
groot gedeelte gemeengoed zal zijn geweest onder het
zuiver Gereformeerde volksdeel in de Gouden Eeuw. In
alle drie de gevallen gaat het zonder meer om werken
uit de zogenaamde 'elenctische' of weerleggende theologie, waarbij het accent ligt op de bestrijding en weerlegging van alles wat van de Gereformeerde leer
afwijkt. Dat neemt overigens niet weg dat in het
omvangrijke werk van Oomius ook bevindelijke en
stichtelijke stukken te vinden zijn. Het kader waarin de
werken van Voetius en Hoornbeeck staan, leende zich
daar minder voor. Dit kader zal in een korte biografie
van de schrijver die aan de behandeling van elk werk
vooraf zal gaan, aangegeven worden.

getuigenis af van zijn studiezin, zodat hij op 21 augustus 1634 benoemd werd aan de Illustre School te
Utrecht, die in 1636 tot academie werd verheven. Bij de
aanvaarding van zijn ambt in 1634 maakte hij met zijn
bekende rede over de vroomheid die met de wetenschap
verbonden dient te worden, zijn diepste intentie kenbaar. Met een onverzettelijke ijver zette hij zich in voor
de 'praktijk der Godzaligheid' zonder het wetenschappelijk karakter van de Godgeleerdheid prijs te geven.
Onder zijn bezielende leiding werd Utrecht een bolwerk van Godsvrucht en Gereformeerde orthodoxie dat
een hele generatie predikanten de Gereformeerde leer
en de praktijk der Godzaligheid heeft bijgebracht. Hier
werden op zaterdag de zogenaamde dispuutcolleges
gehouden, waarbij onder voorzitterschap van Voetius
veelal een aankomend predikant stellingen over een
theologisch onderwerp moest verdedigen. Op 25 maart
1648 was dat het geval met de Utrechtenaar Johannes
de Jonge over het mohammedanisme. Later heeft
Voetius zelf de belangrijkste disputaties uitgewerkt en
uitgegeven in vijf delen, de Disputationes Selectae8).In
een korte inleiding op de eigenlijke disputatie over het
mohammedanisme bericht Voetius dat hij dit onderwerp op verzoek van enige studenten aan de orde
gesteld heeft om hen te informeren en te wapenen, daar
er al enkele predikanten naar Oost-Indië vertrokken
waren. Ook hadden de Turken reeds delen van Europa
bezet waar Gereformeerde predikanten hun werk moesten doen (Hongarije, Transsylvanië). Bovendien heeft
hij gedacht aan de Christelijke kooplui die in voorkomend geval met mohammedanen in aanraking konden
komen.

Professor Gisbertus Voetius (1589-1676)
Op 3 maart 1589 werd Voetius te Heusden geboren. Op
vijftienjarige leeftijd begon hij de studie van de theologie in Leiden, waar hij onder het gehoor van Arrninius
en Gomarus heeft gezeten. Gomams heeft hem diepgaand beïnvloed en gaf hem aan het eind van zijn studie te Leiden in 1611een loffelijk getuigschrift mee. In
datzelfde jaar deed hij, nog maar 22 jaar oud, intrede in
Vlijmen, waar eigenlijk nog een gemeente moest worden opgebouwd. Ondanks deze gemeenteopbouw vond
hij toch nog tijd om zich intensief aan de studie te wijden. Hiertoe behoorde ook de studie van het Arabisch.
In 1617 werd hij bevestigd in zijn geboortestad
Heusden, waar hij direct al met de tegenwerking van
een remonstrantse groep kreeg te maken. Aan de
Dordtse Synode heeft hij als afgevaardigde van ZuidHolland deelgenomen. In menig geschrift legde hij

In Utrecht was Voetius aanvankelijk betrekkelijk eenzaam, maar in de loop van de tijd vormde zich een kring
van Utrechtse vrienden, zoals onder anderen ds.
Jodocus van Lodenstein, ds. Abraham van de Velde,
prof. Johannes Hoornbeeck enz. Voetius werd de 'vader
der Gereformeerde leer' genoemd waarbij hij de leer
echter nadrukkelijk met de vroomheid en 'preciesheid'

wilde verbinden. Op 1 november 1676 stierf hij in
Utrecht op de leeftijd van 87 jaarg'.

De Muhammedanismo
Voetius' disputatie over het mohammedanisme valt in
twee hoofddelen uiteen, namelijk 'over de natuur van
dit kwaad' en 'over de genezing daarvan'. Het eerste
hoofddeel is vervolgens ook weer ingedeeld in twee
gedeelten, een beschrijvend en een beoordelend gedeelte, waarbij in het beschrijvende gedeelte wordt ingegaan op het wezen van deze religie en hoedanig zij is
(aan de hand van verschillende eigenschappen) en waar
deze vandaan komt, terwijl in het tweede gedeelte een
theologische beoordeling van het mohammedanisme
volgt. Het tweede hoofddeel gaat over de 'genezing van
dit kwaad', waarin een weerlegging van het mohammedanisme wordt gegeven en wordt ingegaan op de
manier waarop we deze godsdienst het beste kunnen
benaderen. Het is hier van belang nog op enige zaken te
wijzen. Allereerst was de kennis en informatie over het
mohammedanisme in de tijd van Voetius gebrekkig. Zo
vertelt hij onder andere dat de koran in Europa nog niet
in zijn geheel in het Arabisch was verschenen, hoewel
hij zelf een Arabische uitgave door middel van zeelieden voor weinig geld te pakken had kunnen krijgen.

Deel I: over de natuur van dit kwaad

In de tweede plaats schrijft Voetius in deze disputatie
tamelijk compact en behandelt hij heel veel in betrekkelijk weinig bladzijden. Dit geldt zeker ook voor de ongelooflijke hoeveelheid bibliografische gegevens van allerlei werken die met het mohammedanisme te maken
hebben. Zo verwijst hij nog wel eens ten bewijze van
bepaalde dingen naar (een groot aantal) schrijvers, aan
wie hier in deze samenvatting voorbijgegaan moet worden en waaruit zijn geweldige belezenheid eii geleerdheid
blijkt. Het werk van zijn student Oomius moet onrniskenbaar in vele opzichten beschouwd worden als de bewijsvoerende uitwerking inden brede van deze disputatieEen en ander diene de Iezer.te bedenken, wanneer nu
gepoogd wordt van elk ohderdeel de hoofdlijnen weer te
geven, met name ook wanneer wellicht soms onder het
lezen de vraag opkomt, .waar blijven de bewijzen.

Over het wezen van dit kwaad
Voetius verdeelt de niet-Christelijke wereld in drie
hoofdgroepen, namelijk Jodendom, mohammedanisme
en heidendom. Alle drie zijn het vormen van apostasie
(geloofsafval), waarbij het heidendom de meest krasse
vorm daarvan is. Maar ook het mohammedanisme
noemt hij een 'volledige apostasie', omdat in de koran
de ware God en het Evangelie ontkend worden en de
leer van des mensen ellende en de zedenwet bedorven
zijn. De mohammedanen beweren namelijk dat de heilige canonieke Schrift van het Oude en Nieuwe Testament
moedwillig vervalst is en dat daarvoor in de plaats de
koran als enig richtsnoer voor leer en leven door God via
Mohammed hun is gegeven. Daarom kan alleen in de
koran, aldus het mohammedanisme, gevonden worden
wat in de Schrift waar en vervalst is. Het woord koran
betekent ook volgens sornmigen 'belijdenis' of 'verbetering' omdat de boeken van het Oude en Nieuwe
Testament verbeterd worden. Toch wordt in'de koran de
Schrift dikwijls aanbevolen en wordt er vaak een beroep
op gedaan. Dit komt, aldus Voetius, omdat Mohammed
zich in de koran heel vaak tegenspreekt. Daarmee geeft
hij ons argumenten om tegen hem en zijn sekte de ware
religie te verdedigen en hem door zijn eigen woorden in
verwarring te brengen. Hij kan daarom zijn afval ook
niet rechtvaardigen. De mohammedanen houden de
koran en de soenna (de traditie) voor authentiek en denken hierover net als de Joden over de talmud en de pausgezinden over hun tradities.
Wat betreft de vraag wie de ware God is, wordt God
direct door het mohammedanisme afgewezen omdat het
de Drie-eenheid loochent. Dit doet het op grond van
soera 12 (een soera is een hoofdstuk in de koran) en op
grond van de bekende belijdenis "Er is geen god behalve
God enzovoort", een belijdenis die tegen het geloof der
Christenen en het veelgodendom gericht is. Vervolgens
somt Voetius op wat door het mohammedanisme wordt
geloochend: het priesterlijk en koninklijk werk van
Christus, ja zelfs het lijden en de kruisiging van Christus
worden als historisch feit ontkend, Zijn Goddelijkheid
als de persoon van de Middelaar en daarmee ook alle
beloften die in Christus aan Zijn volk gedaan zijn, zoals
de rechtvaardiging, de wedergeboorte, de volharding en
de verheerlijking. Christus wordt uitsluitend als mens en
profeet gezien voor Wie Mohammed in de plaats is gelomen, daar Zijn taak met de komst van Mohammed is
beëindigd. Daarom luidt de geloofsbelijdenis der
mohammedanen "Er is geen god dan alleen God en
Mohammed is zijn apostel". Daartegenover belijden de
Christenen met Johannes 17 vers 3: En dit is het eeuwige
leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God,
erz Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. In de plaats
van Christus' genoegdoening als rechtvaardiging voor
God stellen de mohammedanen eigen genoegdoeningen
en eigen verdiensten en in de plaats van de beloften van
het eeuwige leven "stellen zij smerige onzin over een
paradijs en een geluk dat bestaat uit vleselijke genietingen, ja uit meer dan dierlijke wilheid"lO).

"Gods Naam wordt ook onteerd door de mohammedanen, die Mohammed, hun
grote profeet, aanbidden
als iemand die door God
geïnspireerd is.
Mohammed had een
onzuiver, vals oogmerk.
Hij heeft de kroon van
Christus' hoofd afgenoen door Zijn Godheid te
chenen "!
-Ds. Th. Watson, Het gebed des
Heeren, 1999, p. 71Vele dingen uit de Bijbel zijn zeer verminkt en bedorven met onzinnige verhalen zoals de dingen over de
schepping, over de engelen, over de val van Adam en
over de staat der zonde.
Vervolgens wijst Voetius er op dat aan het zaligmakend
geloof veel afbreuk wordt gedaan omdat in soera 2 staat
dat een ieder gelovige door zijn eigen religie behouden
wordt of hij nu Jood, mohammedaan, Christen of afvallige is. Ook is dit een duidelijk voorbeeld van een zichzelf tegensprekende koran omdat in soera 12 de
Christenen wegens hun geloof in de Drie-eenheid en de
Godheid van Christus de ondergang wordt aangezegd,
terwijl in soera 13 allen die de voorschriften van
Mohammed weerspreken, naar het helse vuur verwezen
worden.
Voetius beschrijft vervolgens de eredienst der mohammedanen en noemt daarin verdorven de prediking van
Gods Woord, de bediening van de sacramenten en de
heiliging van de dag des Heeren. Waarschijnlijk onder
heidense invloed is de vrijdag in de plaats van de dag
des Heeren gekomen. Mohammed heeft dit wellicht
gedaan in navolging van dat volk waaraan hij het eerst
zijn wet opdrong en dat de godinvenus in het bijzonder
vereerde.
Ondanks het feit dat vele heidenen het Arabisch niet
beheersen, gebeurt de voorlezing door de priesters uit
de koran in het Arabisch. Vele priesters begrijpen overigens zelf al niets van wat gelezen wordt. Eigen sacramenten en ceremonieën zijn ingesteld als de besnijdenis, de gebeden, de onthouding van wijn, varkensvlees
en dergelijke, de vastentijden, de pelgrimstochten, de
feesten, de tempels, het monnikswezen met allerlei vormen van ascese, de reinigingen en zelfs bloedige offers.
Verder kennen zij een kerkorde en een bestuur door een
paus, die men mufti noemt, en door andere religieuze
leiders.

Over verschillende eigenschappen
Allereerst noemt Voetius als eigenschap van het

mohammedanisme het gemengde karakter, daar het een
samensmelting van heidendom, Jodendom en ketters
Christendom is. Bij dit laatste moet vooral gedacht
worden aan arianen en nestorianen. Een eigenschap is
ook dat de verbreiding bij voorkeur met de wapenen
gebeurt. Er is tevens een terechte grote afkeer van de
beeldendienst. Vanwege deze beeldendienst en ook met
name door de afgoderij van de mis hebben de moham- .
medanen het meest een afkeer van de Christelijke religie gekregen.
Ook wijst Voetius ondanks de verschillende sekten op
de grote eenheid en eendracht onder hen die hij echter
omschrijft als "een zeer hardnekkige samenzwering die
gevormd wordt door het bezit van één koran, waarvan
één de auteur is, namelijk Mohammed""). De verklaring van deze eenheid ligt in "de stompzinnige onwetendheid van het volk"12),daar over de wet niet gedebatteerd mag worden. Zelfs de priesters mogen dat niet,
daarom kunnen ook alleen maar zij priester worden die
de koran kunnen lezen, maar het Arabisch verder niet
beheersen. Opvallend is ook de grote moeilijkheid van
de bekering der mohammedanen, omdat zij zeer standvastig vasthouden aan de koran.

Een Arabische illustratie uit 1200 van een oprukkend leger der
mohammedanen. Het is een eigenschap van het mohammedanisme
dat de verbreiding bij voorkeur met de wapenen gebeurt, aldus
Voetius.

Ten slotte wijst hij op de verscheidenheid van de
mohammedaanse sekten of liever de verscheidenheid
van de interpretaties van de koran die weer tot een grote
onderlinge schakering van rituele gebruiken leidt.
Gebrek aan betrouwbare informatie over deze onderlinge verschillen doet hem op dit punt voorzichtig zijn.
Betrouwbaar is wel dat er een dodelijke haat bestaat
tussen Turkse en Perzische mohammedanen.

Over de oorsprong
Wat het ontstaan van het mohammedanisme betreft
komen achtereenvolgens de tijd, de plaats, de auteur en
de oorzaken van de snelle verbreiding aan de orde. Wat
de tijd betreft noemt Voetius een grote hoeveelheid
meningen, waarbij hij zelf kiest voor 606 of 607 als het
moment van Mohammeds eerste zogenaamde roeping.
De plaats is Mekka of Medina. De stichter is Mohammed, van wie mohammedaanse schrijvers zeggen dat
hij in profetieën en heiligheid uitmuntte. Historici en
Christelijke schrijvers vermelden heel andere dingen.
Voetius meent dat men beter van berichten van ooggetuigen kan uitgaan, van wie hij met name Johannes
Maurus noemt, een bekeerde Moor die als mohammedaans geleerde de naam Johannes Andrea droeg en in
1467 na zijn bekering een boek over de mohammedaanse sekte schreef13).Dit boek prijst Voetius als een
betrouwbare bron aan, wat de reden geweest zal zijn
waarom hij reeds in 1646 voor een heruitgave van een
Latijnse vertaling zorgde, die hij ook van een woord
vooraf v~orzag'~).

Molzanzmed, de stichter
van het mohamrnedanisme.

Als min of meer zeker stelt hij vast dat Mohammed
maanziek ofwel manisch bezeten is geweest, mede daar
hij zelf in de koran (soera 81:22) toegeeft dat hij
wegens deze ziekte een slechte naam had. Als algemene oorzaken voor de snelle verbreiding noemt hij de
verdorven zeden der Christenen en de twisten onder de
Christenen vanwege de ketterijen die onder hen de kop
opstaken.

De theologische beoordeling
Dit gedeelte begint met een waarschuwing voor hen die
de mohammedanen nog enigermate als Christenen willen beschouwen of nog hoogvan hun vroomheid opgeven. Eerder is reeds aangetoond dat,het mohammedanisme op grond van zijn wezen (beginsel) een apostasie

-J. Calvijn, Institutie, boe

is. Immers door de miskenning van de Goddelijke Drieeenheid wordt de ware God ontkend, het Evangelie en
het stuk der ellende (vanwege de eigen verdiensten)
worden miskend en de zedenleer wordt vervalst. En dan
volgt zijn niet voor tweeërlei uitleg vatbare beoordeling
in één volzin die hier als citaat volgt:
"Wij daarentegen zeggen dat deze religie louter
ongeloof is, dat tegengesteld is aan het ware gel008
louter bijgeloof en een uiterlijk masker van werkheiligheid, dat het tegengestelde is van vroomheid;
louter een slaafse eredienst, die huichelachtig,
schimmig en dom is, en die in strijd is met de ware
religie; louter onrecht, dat tegengesteld is aan de
rechtvaardigheid jegens de naaste; kort en goed:
een zuiver atheïsme ofiel epicureïsme, ook al heeft
Mohammed een goede indruk willen maken met zijn
vasten en riten, alsof deze wezenlijk zouden zijn
voor de religie, en vooral met zijn zogenaamde beloningen in het paradijs en de straflen in de hel"15).
Ook roomse schrijvers komen tot een dergelijke conclusie. Aangezien deze godsdienst ook onredelijk is en
tegen het nuchtere verstand ingaat, kan een tweede
gevolgtrekking gemaakt worden dat geen mohammedaan God kan behagen en dus behouden kan worden.
Voor meer Schriftbewijzen verwijst Voetius dan naar de
bestrijders van bepaalde ketterijen en ketters.
Punten van overeenkomst wat de leer en het leven van
het mohammedanisme betreft ziet Voetius het meest bij
het Jodendom, het heidendom, het papisme, het
Davidjorisme (Wederdopers), het socianisme en vele
oude ketters zoals onder anderen de gnostici. Hij
spreekt vervolgens de wens uit dat iemand eens een
vergelijkende studie zou maken opdat de dwaasheden
en innerlijke tegenstrijdigheden eens helder aan het
licht zouden worden gebracht ter bevestiging van de
waarheid (een wens die zijn leerling Oomius in zijn
werk van bijna 1000 pagina's in vervulling heeft doen
gaan). Dit is des te belangrijker vindt hij omdat vele
ketters de methode van verduistering en mystificatie
gebruiken. Ze zeggen dat ze de dingen die ze gezegd of
,geschreven hebben, eigenlijk niet gezegd of geschreven
hebben en dat ze in'elk geval niet zijn begrepen. Zo

beroepen de mohammedanen zich ook vaak op een
mystieke of overdrachtelijke betekenis in plaats van de
letterlijke of ze maken een onderscheid tussen teksten
die herroepen en die niet herroepen kunnen worden, en
of tussen teksten die belangrijk of die niet belangrijk
zijn.
1

Over de genezing van dit kwaad
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Nu volgt het tweede onderdeel van de disputatie, waarin het gaat om de genezing van dit kwaad. Drie hoofdzaken worden behandeld: de weg te nemen belemmeringen, de te vermijden middelen en de te gebruiken
juiste middelen. Onder de belemmeringen vallen de
onderlinge onenigheid in het Christendom met name
over de volmaaktheid van de Schrift, allerlei afgoderij
met name die van de beeldendienst en de mis, het lage
zedelijke peil van vele Christenen (sommigen gedragen
zich Turkser dan de Turken), onnodige onrechtvaardigheden tegenover de mohammedanen, de grote onwetendheid over het mohammedanisme en het feit dat het
meer gaat om op onrechtvaardige wijze de wereldlijke
macht te vergroten dan de Christelijke religie te verbreiden. Verkeerde of ongeschikte middelen zijn het
oproepen tot de oorlog tegen de Turken onder het mom
van enkel en alleen de verbreiding van de religie zoals
de roomse inquisitie in Spanje dat doet, de met verkeerde oogmerken gesloten Nederlandse verdragen met
de Turken, de verkeerde waardering van het mohammedanisme en de profetieën over de ondergang van het
mohammedanisme, die beter waarzeggerijen genoemd
kunnen worden.

Het verhoren en met het nvaard vervolgen van de mohammedanen
gelijk de roomse inquisitie de Protestanten deed, achfte Voetius
een verkeerd en ongeschikt middel om het mohammedanisme te
bestrijden.

De juiste middelen die aangewend dienen te worden om
het mohammedanisme te bestrijden, vallen in algemene en bijzondere middelen uiteen. Tot de algemene
middelen behoren het gebed, de bestudering van de
Schrift en de reformatie van de zeden. Vervolgens

komen een viertal bijzondere middelen aan de orde. Als
eerste middel is nodig een goed wetenschappelijk apparaat dat bestaat uit kennis van de filosofie en de talen
met name het Arabisch. Alleen dan kan enerzijds de
koran goed gelezen worden (er waren alleen maar
gebrekkige (dee1)vertalingen van de koran, die vaak
zelf weer een vertaling waren van een Latijnse vertaling) en kan men vervolgens op basis van het natuurlijke licht en de rede met hen succesvol debatteren. Met
behulp van de ware filosofie en de logica kunnen de
zogenaamde filosofische redeneringen van de koran
grondig weerlegd worden. Het tweede middel is het
oprichten van instituten tot verbreiding van het geloof.
Bijvoorbeeld aan één of twee Gereformeerde academies zodat Godvruchtige overheidspersonen meer
betrokken zouden raken bij de verbreiding van het
Christelijk geloof. Die instituten zouden door middel
van kerkelijke inkomsten zich kunnen inzetten voor de
bekering der ongelovigen. Realistisch acht Voetius dit
op het moment echter niet, daar de tijden moeilijk zijn.
Als derde middel noemt hij de noodzaak van goede
bibliotheken die genoeg boeken hebben met het oog op
de bestudering van het mohammedanisme. Omdat de
koran in Europa nog niet in het geheel in het Arabisch
is uitgegeven, moet een onderzoeker van met de hand
geschreven, in enkele openbare en privé-bibliotheken
aanwezige exemplaren gebruikmaken. Ook kan men
via zeevaarders een Arabisch exemplaar van de koran
proberen te krijgen, wat Voetius ook gelukt is.
Vervolgens laat hij een hele massa werken aangaande
de koran, de soenna en het mohammedanisme vanaf de
Middeleeuwen tot aan zijn eigen tijd, vaak met een
waardeoordeel, de revue passeren.
Het vierde middel betreft de manier waarop met de
mohammedaan in levende lijve of in geschrifte over de
religie gediscussieerd kan worden. Het beste kan men
beginnen over de koran en die afzetten tegen de Bijbel.
Allereerst moet vastgesteld worden dat de koran niet
het Woord van God is. Van de mogelijke gezichtspunten waarom dit niet kan, wil hij zich nu tot drie beperken, namelijk de vele tegenstrijdigheden, de onjuiste,
belachelijke passages en de schandelijke passages die
strijden met elk natuurlijk fatsoen. Bij de weerlegging
moet gebruikgemaakt worden van argumenten "die
ontleend zijn aan het natuurlijk licht, het juiste gebruik
van de rede, en de filosofie als een gemeenschappelijk
en algemeen principe". Waar mogelijk aangevuld met
"directe argumenten, die ontleend zijn aan hun eigen
boeken en auteur^"'^).
Verder kan men zijn pijlen richten op de persoon van
Mohammed, zoals op zijn zogenaamde profetische roeping, zijn wonderen en leven. Door enkele schrijvers is
dit reeds gedaan. Van belang is ook een nauwkeurige
vertaling van de Bijbel in het Arabisch, zodat vele misverstanden onder de mohammedanen weggenomen
kunnen worden en hun tegenwerpingen op grond van
op het eerste gezicht zich tegensprekende of moeilijk te
verklaren Bijbelplaatsen kunnen worden weerlegd. De
juiste verklaring van die plaatsen kan overigens, vol-

gens Voetius, echter "iedere gemiddelde theoloog"17)
geven. In dit verband beveelt hij het boek van ds.
Frederik Spanheim Dubia evangelical8) aan, dat een
toelichting biedt op zulke plaatsen in de evangeliën.

auteurschap van de zonde, over de engelen, de demonen, de mens, de andere schepselen en de schepping.

Liever Turks dan paaps!

Voetius achtte een ~zaliwkeiirigevertaling van de Bijbel in het
Arabisch van belang om de vele misverstandelz onder de mohammedanen inzake de Bijbel weg te nemen. Afgebeeld is de thans bij
de GBS verkrijgbareArabische Bijbel met links de titelpagina en
rechts het begin var2 Genesis 1.

Ter ondersteuning in de discussie met de mohammedaan over de koran en de Bijbel kunnen ook de volgende zaken als eventuele argumenten nog dienstbaar zijn:
er is geen geschrift denkbaar dat gezien de omstandigheden zo gemakkelijk door vriend of vijand bedorven
heeft kunnen worden als de koran. In de tweede plaats
hebben Mohammed en zijn opvolgers naar de Bijbel
verwezen om zo gezag te verkrijgen. In de derde plaats
noemt Mohammed zelf de schrijvers van de Bijbelboeken en schrijft hij veel uit die boeken over om zo
door het gezag van deze schrijvers het te doen voorkomen alsof zijn uitspraken het Woord van God zijn.
Om in een debat met de mohammedanen niet in bijkomstigheden te vervallen, maakt Voetius vervolgens
voor zijn studenten een onderscheid tussen meer algemene of meer principiële en bijzondere of minder principiële geschillen. Tot de meer algemene behoren de
volgende negen: namelijk die over de opvatting van het
heil in welke religie dan ook, de Goddelijkheid van de
koran, het gezag en de heiligheid van Mohammed, de
Goddelijkheid en de zuiverheid van de Schrift, de Drieeenheid, de persoon en de werken van Christus, Zijn
ware kruisdood, de genoegdoeningen door reinigingsbaden en die over het hemelse geluk, dat uit louter
lichamelijke genietingen zou bestaan waaraan ook
beesten en demonen deel zouden hebben. Tot de bijzondere of minder principiële ge~chillen~behoren
er in
eerste-instantie vijf. Zij gaan over desbesnijderris,over
de onthouding van wijn, varkensvlees en het verstikte,
over het bijgelovig vasten, over het monnakswezen en
over het pe1grimswezan:"Daarb.i~ komen nog de vele
fabels over de 1ichameTijkheid van God, over het

Voetius sluit zijn disputatie af met het beantwoorden
van een achttal vragen van historisch-theologische
aard, die hier met het door Voetius gegeven antwoord
ten besluite zullen worden samengevat. Op de eerste
vraag of de Tartaren en de Turken tot de tien stammen
van Israël behoren, geeft hij een ontkennend antwoord,
terwijl hij op de vraag of de Cusaei of Cithaei de latere
Saracenen zijn, een bevestigend antwoord geeft. De
vraag of de Cingari (zigeuners) in het begin mohammedanen geweest zijn, ontkent hij. De volgende zaak
betreft de vraag wanneer een oorlog tegen de Turken
gevoerd mag worden. Voetius acht alleen dan een oorlog gerechtvaardigd, "indien de Turken de landen van
de Christenen in een offensieve oorlog zouden aanvallen, en indien zij het Christelijk geloof en de Christenen
in hun rijk zouden uitroeien"lg).Aangaande de vijfde
vraag of Luthers uitspraak tegenover de roomsen te verdedigen is dat de Duitse keizer beter een oorlog tegen
de paus dan tegen de Turk had moeten beginnen, geeft
hij als antwoord dat dit gelet op de absolute machtsaanmatiging van de paus ten opzichte van de Christelijke
kerk in het algemeen en het Duitse rijk in het bijzonder
en gelet op het moment waarop dit gezegd werd, zeker
te verdedigen valt. De volgende vraag is of het juist is
wat matrozen en soldaten vroeger wel zeiden dat men
beter onder de Turk kan leven dan onder de paus.
Wanneer er in het Turkse rijk verdraagzaamheid heerst
ten opzichte van het Christelijke geloof zoals nu het
geval is, kan Voetius deze vraag bevestigend beantwoorden. Liever Turks, dan paaps dus! Maar wel onder
voorwaarde dat de Turk tegenover het Christendom
verdraagzaam is. Als zevende punt wordt het verhaal
dat het water van de zogenoemde bron van Jezus in

reinheid gelegen is, even?
schuilt in de onthouding van
zij vrijwel de gehele wereld t
-Ds. M. Bucer, De brief van Paulus aan de Efeziërs,
2001, p. 19,20-

Egypte de natuurlijke stank van de Saracenen zou kunnen wegnemen, zonder meer door hem naar het rijk der
fabelen verwezen. Dit laatste doet hij ook met een aan:
tal berichten die door geen enkele betrouwbare bron
bevestigd worden.
Drs. P.H. op 't Hof
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Noten:
1) Zie: In hef Spoor, het juli- en oktobernummer 2002
2) S. Oomius, Het Geopende en Wederleyde Muhammedisdom of
Turckdom, 1663. Met de inleiding, eerdichten en registers gaat
het om 991 bladzijden!
3) Dit concludeer ik op grond van een drietal opmerkingen die te
vinden zijn op de bladzijden 84, 91 en 98 van de Nederlandse
vertaling van deze disputatie van de hand van dr. J. van
Amersfoort en dr. W.J. van Asselt, Liever Turks dan Paaps?, die
van de uitgave van 1655 uitgaat (zie verder noot 4 en 5).
4) Deze disputatie bevindt zich in: G. Voetius, Gisbeid Voetii
SelectammDisputationurnparssecunda, Trajecti 1655,p. 659-683.
5) J. van Amersfoort en W.J. van Asselt, Liever Turks dan Paaps?
De visies van Johannes Coccejus, Gisbertus Voefius en
Adrianus Relaizdrrs op de islam, 1997 (voortaan Liever Tiirks).
De inleiding op Voetius' disputatie is te vinden op de pagina's
19-23, de Nederlandse vertaling op de pagina's 59-100 en de
Latijnse tekst als bijlage 2 op de bladzijden 140-155.
6) J. Hoornbeeck, Summa Controversiarum Religionis; Cunz
Iizjîdelibus, Haereticis, Schismaticis:Id est, Gentilibus,Judaeis,

Muhammedanis; Papistis, Anabaptistis, Enthusiasfis et Libertinis, Socinianis; Remonstrantibus, Lutheranis, Brownistis,
Graecis, 1653. Het hoofdstuk over het mohammedanisme
bevindt zich op de pagina's 75-210.
7) J.W. Hofmeyr, Johannes Hoornbeeck as polernikzts, 1975. Het
hoofdstuk over het mohammedanisme bevindt zich op de pagina's 83-93.
8) Gisbemis Voetius, Selectarurn disputationum pars prima,
Ultraj. 1648;parssecunda, 1655;pars fertia, 1659;IV, 1667;V,
1669
9) Voor de informatie over Voetius is gebruikgemaakt van het vierdelige standaardwerk over Voetius van: A.C. Duker, Gisbertus
Voefias,1896-1914en van: dr. C. Steenblok, Gisberhrs Voetius,
zijn leven en werken, 1976 en van het opstel van prof. dr. W. van
't Spijker in: De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar
voornaamste vertegenwoordigers,1986, p. 49-125
10) Liever Turks, p. 66
11) Liever Turks, p. 71 en 72
12) Liever Turks, p. 72
13) Johannes Andrea, Confusion de la secta Mahomefana, 1467
14) Johannes Andrea, Confusio Sectae Mahometanae, 1646. Een
heruitgave van een Latijnse vertaling door Johannes Lauterbach
met een inleiding van acht bladzijden door Voetius.
15) Liever Turks, p. 77
16) Liever Turks, p. 91
17) Liever Turks, p. 92
18) F. Spanhemius,Dubia evangelica, 1631-1639
19) Liever Turks, p. 95
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HET MOHAMMEDAN
IN DE VISIE VAN ENIGE OUDVADERS
Inleiding
In dit tweede artikel zal eerst aandacht besteed worden
aan professor Johannes Hoornbeeck die in zijn in het
Latijn geschreven hoofdwerk Summa Controversiarum
Religionis een hoofdstuk aan het mohammedanisme
gewijd heeft1).Na een korte biografie waarin ook ingegaan zal worden op de aard van dit werk, zal een
samenvatting gegeven worden van dit hoofdstuk aan de
hand van de dissertatie van de Zuid-Afrikaan prof. dr.
J.W. Hofmeyrz).Vervolgens zal een begin gemaakt worden met het, omvangrijke werk Het Geopende en
Wederleyde Muhammedisdom of Turckdom3)van de
predikant Simon Oomius, waarbij na een biografie
begonnen zal worden met de interessante, uitvoerige
inleiding op dit werk, waarin ds. Oomius de keuze van
zijn onderwerp uitvoerig toelicht en verdedigt.

en op vijftienjarige leeftijd begon hij in Leiden de studie der theologie, waar hij als veelbelovend student
onderwijs ontving van onder anderen de professoren
Antonius Thysius en Antonius Walaeus. Vanwege een
pestepidemie verbleef hij tussendoor een jaar in Utrecht
waar hij de colleges van de grote Voetius volgde.

Professor Johannes Hoornbeeck (1617-1666)
Op 4 november 1617 werd Johannes Hoornbeeck als
zoon van een koopman in Haarlem geboren.,Reeds op
zesjarige leeftijd bekwaamde hij zich in de Latijnse taal

Pro$ Antonius Thysius (1565-1640)en pro$ Antorzius Walaeus
(1573-1639).Leemzeesters van Hoornbeeck

Van 1639 tot 1643 was hij predikant van de Nederlandse vluchtelingengemeente in Mulheim bij Keulen.
In december 1643 promoveerde hij in Utrecht tot doctor in de theologie, waar hij korte tijd later tot blijdschap van Voetius benoemd werd tot hoogleraar in de
theologie met name vanwege zijn enorme talenkennis.
In Utrecht was hij net als Voetius niet alleen hoogleraar, maar ook predikant, met wie hij in grote eenheid
des geestes 10 jaar heeft mogen samenwerken. In zijn
Utrechtse tijd heeft hij het socianisme fel bestreden en
zich uitvoerig beziggehouden met de studie van de verschillende kerken en sekten. Dit resulteerde in een
werk, dat wellicht tot zijn hoofdwerk gerekend kan
worden, de Summa Controversiarum Religionis uit
1653, waarin hij de ongelovigen, de ketters en de
scheurmalers zowel (uitvoerig) beschreef alsook met
argumenten bestreed. Zo werd het tot een belangrijk
leerboek en standaardwerk bij de verdediging tegenover hen die van de Gereformeerde leer afweken. Doel
van dit werk was echter niet alleen de verdediging van
de zuivere leer en praktijk der Godzaligheid, maar het
beoogde ook nadrukkelijk de bekering van de bestredenen. In 1654 nam Hoornbeeck afscheid van Utrecht
en aanvaardde hij een hoogleraarschap in Leiden, waar
hij zich sterk keerde tegen zowel het cartesianisme als
de verbondstheologie en sabbatsopvatting van
Coccejus. Verscheidene geschriften getuigen ervan dat
hij eensgeestes met Voetius zich zeer beijverd heeft
voor zowel de zuivere leer als de praktijk der Godzaligheid, terwijl ook de zending de liefde van zijn hart
had. Ook is van zijn hand de eerste Gereformeerde
homiletiek verschenen. Bekend is verder nog het boek
Euthanasia ofte Wel-sterven (1651), waarin hij vele
voorbeelden geeft van personen bij wie van een welsterven sprake mag zijn4).Zijn werkkracht was buitengewoon groot, zodat van hem gezegd mag worden dat
hij werkelijk zijn leven verteerd heeft in de dienst des
Heeren, als hij in het jaar 1666 op de nog betrekkelijk
jonge leeftijd van 48 jaar in mag gaan in de vreugde
zijns Heeren5).

De door dr. Wilh. van
Eenhoorn verzorgde
((lter~u~tgave
van prof:
Hoornbeecks boek
'Euthanasia Ijfte Welsterven' (1749).

Summa Controversiarum Religionis
De Summa begint met een 'dedicatio', een toewijding,
die opgedragen is aan de vermaarde Gereformeerde
Hugenoot Petrus Molinaeus (1568-1658), die meer
bekend is onder de naam Pierre du Moulin6).Deze was
hoogleraar in Leiden geweest en na zijn terugkeer naar
Frankrijk vanaf 1621 predikant en professor aan de academie van Sedan geworden, waar hij tot aan het einde
van zijn werkzaam leven - toen hij stierf, was hij bijna
90 jaar oud! - colleges heeft gegeven. Vanwege zijn
geleerdheid genoot hij internationale bekendheid. Heel
veel heeft hij voor de Gereformeerde kerk in Frankrijk
betekend. Ten tijde van de uitgave van de Summa in
1653 was hij reeds 84 jaar oud. Als reden voor zijn
dedicatie geeft Hoornbeeck aan dat hij hem zeer hoogachtte vanwege zijn bekwaamheden als polemicus
tegen de achtergrond van zijn hoge leeftijd.
Hoornbeeck onderscheidt in zijn werk drie hoofdgroepen 'de ongelovigen', 'de ketters' en 'de scheurmakers'. Tot 'de ongelovigen' rekent hij de heidenen, de
Joden en mohammedanen, terwijl onder 'de ketters' de
roomsen, wederdopers, enthousiasten, libertijnen en
socinianen genoemd worden. Tot de scheurmakers
worden de remonstranten, lutheranen, Brownisten
.(independenten)en Grieken (de Grieks orthodoxe kerk)
geteld. De denkbeelden van elke groep worden door
hem behandeld en in het licht van de Gereformeerde
'leer beoordeeld. Omdat hier uitgegaan wordt van de
samenvatting van dr. Hofmeyr, die tamelijk beknopt is,
kunnen slechts de grote lijnen van het hoofdstuk over
de mohammedanen aangegeven worden. Toch zal blijken dat Hoornbeeck in zijn algemeenheid niet anders
gedacht heeft dan Voetius.

Over de mohammedanen
Allereerst geeft Hoornbeeck een overzicht over de
afstamming, geboorte en verdere levensloop van
Mohammed, waarbij hij lang stilstaat bij het leven van
Mohammed en het ontstaan van de koran. Dit boek is,
volgens Hoornbeeck, de belangrijkste bron om de leer
en de aard van het mohammedaanse geloof te leren
kennen. Daarbij gaat hij in op de opbouw van de koran
en op de grote verscheidenheid van uitgaven en vertalingen.
Vervolgens behandelt hij uitgebreid de Turkse geschiedenis, waarbij hij dan een samenvatting in hoofdlijnen
geeft van de mohammedaanse leer. Hoofdzaak zijn
daarbij volgens Hoornbeeck de vragen of Mohammed
nu een profeet is of niet en of de koran aanvaard of verworpen moet worden. Dan volgt een behandeling van
de mohammedaanse gedachten over de Heilige Schrift,
Mohammed, de koran, de personen in de Goddelijke
Drie-eenheid, de Godheid van Christus, de verschillende schepselen en over de laatste dingen van deze
wereld, namelijk het oordeel, het paradijs en de hel.
Wat de godsdienstige gebruiken van de mohammeda-
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nen betreft worden de besnijdenis, de wassingen, het
zweren van eden, het vasten, de pelgrimstochten, de
polygamie met de echtscheiding en het verbod om wijn
te drinken behandeld. De meest fundamentele zaak acht
Hoornbeeck het geloof van de mohammedanen in de
Heilige Schrift. Zij erkennen slechts de wet van Mozes,
de psalmen van David en het Evangelie van Christus.
Hij weerlegt overtuigend de mening van de mohammedanen dat de koran de Heilige Schrift zou zijn en ontkracht het verwijt dat Christenen en Joden de n a m van
Mohammed uit de heilige boelen verwijderd zouden
hebben. Ten bewijze legt hij hun een drietal vragen voor
waarop zij geen antwoord kunnen geven, namelijk
welke bewijzen kunnen zij leveren aangaande het
bestaan van de naam van Mohammed in de Heilige
Schrift, van welke grondtekst maken zij gebruik en
waarom wordt dan bij de kerkvaders en vroege apologeten hiervan nooit gewag gemaakt. Tevens gaat hij in
op het argument van de mohammedanen dat op grond
van elkaar op het eerste gezicht tegensprekende
Schriftuurplaatsen tot de verwerpelijkheid van de hele
Schrift besloten moet worden. Bij de discussie met de
mohammedanen gaat het in wezen om het gezag van de
Heilige Schrift, waarbij de gezaghebbendheid van
Mohammed van wezenlijk belang is. Het is onrniskenbaar dat Mohammed in de grond van de zaak een
bedrieger is geweest, die in geen enkel opzicht aanspraak kan maken op de betiteling van profeet. Zijn
profetieën zijn in beginsel ook bedrog. Maar ook zijn
leven was alles behalve eerbaar. Zo heeft hij waarschijnlijk met vier of vijf vrouwen samengeleefd. Zijn
zondige daden verontschuldigde hij gemakkelijk met
het zeggen dat God die hem had opgedragen. In dit verband wijst Hoornbeeck steeds weer op de grote hoe-
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veelheid zichzelf min of meer tegensprekende uitspraken van Mohammed in de koran. Op drie vragen kon
Mohammed overigens geen antwoord geven, namelijk
wat er het eerst op de dag des oordeels zal gebeuren,
welk voedsel in het paradijs gegeten zal worden en

waarom zonen zich nu eens meer tot de vaders dan weer
tot de moeders aangetrokken voelen. Uitvoerig behandelt hij vervolgens vele uitspraken uit de koran zelf die
de betrouwbaarheid en zuiverheid van de koran betreffen en toont de onwaarachtigheid daarvan aan.
Vervolgens behandelt hij de gedachten van de mohammedanen over de Goddelijke Drie-eenheid en de bovengenoemde godsdienstige gebruiken.

Tivee bladzijden uit een koran uit de dertiende eeuiir De koran bevat
een grote hoeveelheid uitspraken van Mohammed die elkaar min of
meer tegenspreken. Pro$ Hoornbeeck gaat hierop uitvoerig in.

De bekering van de mohammedanen
In het laatste gedeelte van het hoofdstuk over de
mohammedanen gaat Hoornbeeck in op de bekering
van de mohammedanen. Hij zegt zelf geen behoefte
gehad te hebben met hen te disputeren, maar hij hoopt
wel dat de discussie met hen goede vruchten mag
afwerpen. De discussie moet niet gevoerd worden
omwille van het discussiëren of om hen iets van koers
te doen veranderen, maar dient volledig gericht te zijn
op hun bekering tot het Christendom. Daarom bespreekt hij hoe de mohammedanen daartoe zo tactvol
als mogelijk benaderd moeten worden. In dit verband
zegt hij zich aan te sluiten bij Luther die een kruistocht
tegen de mohammedanen, zoals paus Leo X die propageerde, afwees hoewel hij het gerechtvaardigd achtte
om een oorlog tegen hen te voeren, maar alleen ter verdediging van het ware geloof. Wat de vooroordelen van
de mohammedanen tegenover de Christenen betreft
stelt Hoornbeeck dat er onder de mohammedanen zeker
niet minder onenigheid is dan onder de Christenen,
waarbij hij nadrukkelijk wijst op de haatgevoelens tussen de Perzische en Turkse mohammedanen. Aangaande de bezwaren tegen de beelden in de Christelijke
kerk zegt hij dat deze in de Gereformeerde kerk niet te
vinden zijn en toont hij aan dat dit geen echt struikelblok voor hen behoeft te zijn. Ten slotte noemt hij twee
belangrijke aangelegenheden die voor de zaak van de
bekering van de mohammedanen zeer bevorderlijk zouden zijn, namelijk kennis van de Arabische taal en zendingsactie onder hen. Naast de studie van het Grieks en
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de Latijnse school om onderwezen te worden in de\
oude talen. Op zeventienjarige leeftijd ging hij naar
Leiden om daar eerst filosofie en vanaf 1650 theologie
te studeren. Zoals hij zelf aangeeft, heeft hij hier de
hoogleraar Arabisch, Jacobus Golius, gehoord en hem
menigmaal over de mohammedanen horen spreken8).
Aangetrokken door de wereldfaam die er van Utrechtse
professoren als Gisbertus Voetius, Carolus de Maets en
Johannes Hoornbeeck uitging, zette hij zijn studie in
Utrecht voort en rondde deze daar ook af. In zijn autobiografie9) mocht hij van deze hoogleraren in de
Godgeleerdheid getuigen: "mannen nzet een grondige
eerbiedafdwingende Schrifkenrzis, onvermoeibare ijver;
onverzettelijke standvastiglzeid, een heilige ijver erz
eerzvozidige Godgeleerdheid. (...) Imrnem roem ik Gods
genade uit het diepst van mijn ziel, dat ik begunstigd
ben geweest met zulke leerrneesters"lO).

GEBED VOOR DE ZENDING
Met de bede Uw Koninkrijk kome bidden en begeren wij onder meer: "Dat het Evangelie moge verbreid worden tot aan het einde der aarde (2 Thes.
3:1), zodat die Kandelaar ook tot hen wordt overgebracht of [bij hen wordt] hersteld, die nu door de
Alkoran [vet; red.], leringen der duivelen, mensenvonden, enz. verleid worden en de Waarheid niet
kennen of verwerpen. En daarom bidt de Kerk:
'Gord Uw zwaard aan de heup, o Held, Uw nzajesteit en Utv heerlijkheid' (Ps. 45:4)"!
-Ds. C. Tuinman, Heidelbergschen Catechismus,
1739, p. 897-

Hebreeuws wordt het belang van de studie van het
Arabisch uitvoerig door hem verdedigd. Wat de zending onder de mohammedanen betreft noemt hij dit
zeer moeilijk, maar onderstreept hij dit anderzijds als
een taak en verantwoordelijkheid van de Christelijke
kerk. Kennis van de geschillen met de mohammedanen
is van het grootste belang om hen juist te kunnen beoordelen en te benaderen.
Hij sluit dit hoofdstuk af door de belangrijkste geschillen aan de hand van een vijftal vragen met hun antwoorden en een tweetal stellingen weer te geven die we
hier in vertaling letterlijk laten volgen:
"Of Molzammed eerz ware profeet was en of hij groter dan Christus was? Nee.
Of de koran een boek van Goddelijkheid en orzfeilbare waarheid naast het Evangelie is? Nee.
Of het Evangelie de leer van het heil omvat en dit
alleerz daartiit kenbaar is? Ja.
Of het nodig is dat wij besneden moeten worden? Nee.
Of de wassing van het lichaam bij de rnohamnzedaneiz gebruikelijk is, hetzij van godsdienstige, hetzij
van verzoenende aard? Nee.
Om te bidden in de richting van een bepaalde
plaats, naar Mekka, en wel met een bepaalde
lichaamshouding, is een vonn van bijgelooJC
Het is bijgelovig, wanneer de mohanzmedanen van
het eten van varkensvlees erz het drinken van het
bloed van gedode dieren en van wijn afkerig
zijn?"".

PJO$ Gisbertzrs Voefiits(1589-1676)en pro$ Carolus de Maefs
(1597-1651).Leenneesfers van Oomius.

Doctor Simon Oomius (1630-1706)
Als jongste van 21 kinderen werd ds. Simon Oomius in
1630 op het eiland Voame-Putten in Heemvliet geboren. Deze gebeurtenis%vondplaats in. hetzelfde huis
waarin de gewezen pastoor en martelaar Angelus
Merula (1482-1557) gewoond,had. ,Na eerst onderwijs
gehad te hebben in Den Briel en De Lier, stuurden zijn
beide Godvruchtige ouders hemweer naar DenBriel op

,
t

Op 24-jarige leeftijd deed hij in 1654 intrede in het
Noord-Hollandse Purmerland, waar hij ruim 23 jaar
met veel zegen mocht arbeiden. Hier heeft hij de meeste van zijn bijna 40 verschenen werken geschreven.
Opvallend is het dat deze op één na alle, tegen de
gewoonte van die tijd in, in het Nederlands verschenen
zijn. Oomius wilde daarmee waarschijnlijk ook het
gewone volk bereiken. Naar eigen zeggen") heeft hij
hier in de bijna ongelooflijk korte tijd van één seizoen,
de winter van 166211663, het grootste deel van het
bijna duizend bladzijden tellende boek Het Geopende
en Wederleyde Mzilzamrnedisdom of Turckdom geschreven. Dit is de eerste s t ~ ~ din
i ede Nederlandse taal die
geheel aan het mohammedanisme is gewijd, waarin hij
uitvoerig deze valse godsdienst beschrijft, maar ook op
grond van de Gereformeerde leer bestrijdt. Het werk
bestaat voornamelijk uit citaten, met het doel betrouwbare informatie te geven met het oog op het zielenheil
van de lezer. De weerlegging van het mohammedanisme is daarbij onlosmákelijk met de bestrijding van de
roomse leer verbonden. Op 2 februari 1674 mag hij de
kroon op zijn studiezin ontvangen en aan de academie

van Harderwijk promoveren tot doctor in de theologieI2).Van 1674 tot 1677 is hij vervolgens nog veldprediker geweest. Korte tijd later doet hij op 20 januari
1678 intrede in Kampen, waar hij tot aan zijn overlijden op 25 november 1706 met een voorbeeldige ijver
in de dienst des Heeren bezig is geweest. Bedeeld met
een sterk gestel zegt hij zelf dat hij in 54 jaar slechts
tweemaal zijn kansel aan een ander om dringende
redenen moest afstaanI3).Niet alleen bestreed hij rome
en allerlei ketterijen, maar vele geschriften getuigen
ervan, hoe zeer hij een voorvechter van een reformatie
der zeden en een man van de praktijk der Godzaligheid
was. Zo is hij wel de theoloog van de geloofspraktijk
genoemdIJ).Het wel en wee van het vaderland gingen
hem zeer ter harte, waarbij hij zeer Oranjegezind was
en een grote sympathie koesterde voor stadhouderkoning Willem III, in wie hij de door God gegeven redder van de Gereformeerde kerk in heel Europa zag.
Zijn enoime leeslust en studieijver maakten hem niet
alleen tot een veelschrijver, maar ook tot een groot
geleerde15).Als leerling van Voetius ging het hem daarbij echter om een vereniging van Godsvreze met de
wetenschap, zoals uit het volgende citaat uit zijn autobiografie blijkt: "Ik heb zowel het lezen van de boeken
van Gods Woord alsook van andere boeken volgehouden, waar ik dingen uit hoopte bijeen te verzamelen,
die ik nodig had en tot sieraad konden dienen voor
mijn bediening, die ik van Jezus ontvangen en in de
Heere aangenomen heb "I6).

De opbouw van het 'Muhammedisdom'
Het boek Muhammedisdonz begint met een inhoudsopgave, een opdracht en een uitgebreide inleiding, terwijl
dan nog 10 eerdichten voor het eigenlijke boek zijn
opgenomen. Het eigenlijke boek heeft acht 'afdelingen', die elk weer uit een verschillend aantal hoofdstukken bestaan, en wordt met een register afgesloten.
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In de eerste afdeling wordt het leven van Mohammed
beschreven, terwijl in de tweede op zijn opvolgers en de
verschillende stromingen binnen het moharnrnedanisme wordt ingegaan. In de derde en vierde afdeling volgt
een beschrijving van respectievelijk de geloofsleer en
de godsdienstige gebruiken ('godsdienst of religie')
van de mohammedanen, waarbij bij dit laatste nadrukkelijk wordt vermeld dat dit gebeurt aan de hand van de
eigen geschriften van de beste mohammedaanse schrijvers. In de vijfde afdeling gaat het over de bekering van
de mohammedanen en de middelen daartoe, waarbij
uitvoerig over de oorlogen tegen de Turken wordt
gehandeld. In de zesde afdeling komen de 'schijndeugden' van de mohammedanen en allerlei spreuken en
gezegden waarvan Christenen nog iets leren kunnen,
aan de orde, terwijl in de laatste twee afdelingen de
Christen-slaven, tot wie vooral zee- en kooplieden
behoren, in het middelpunt staan. In de zevende wordt
beschreven hoe zij zich in hun slavernij Godvruchtig te
gedragen en troosten hebben, terwijl in de laatste afdeling alle verantwoordelijken (bewindhebbers, overheid
en kerk) opgeroepen worden zich in te zetten voor hun
vrijkoping.
De opdracht en eerdichten
Met het oog op de laatste twee afdelingen is het duidelijk waarom Oornius zijn boek opdraagt aan vier overheidspersonen, onder wie een voormalig lid van de
Staten-Generaal en nu burgemeester van Haarlem en
ouderling aldaar, en vier voorname kooplieden die in
mohammedaanse gebieden handel dreven, onder wie
een bewindhebber van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC). In zijn aanspraak tot deze heren
wijst hij erop dat waar vroeger bloeiende Christelijke
gemeenten waren, nu een leugenleer ingang heeft
gevonden. Dit is de rechtvaardige straf van God, daar
zij geen acht geslagen hebben op de waarheid zoals die
door Godzalige mannen hun was voorgehouden, maar
in een zondige levenswandel zich daarvan juist afkeerden. De Nederlanders dienen enerzijds des te dankbaarder te zijn dat de waarheid hier gevonden wordt,
maar anderzijds is het een ernstige waarschuwing opdat
zij er een voorbeeld aan zouden nemen om niet tot een
zelfde voorbeeld gesteld te worden.
Na de inleiding volgen er dan tien eerdichten, waarin de
lof op de doctor vanwege zijn ijver, geleerdheid en
rechtzinnigheid gezongen wordt. Onder de dichters
vinden we bekende oudvaders zoals ds. Simon Simonides, ds. Jacobus Borstius, ds. Franciscus Ridderus en
professor Herman Witsius. Uit deze gedichten blijkt
wel de eendracht en hartelijke verbondenheid aan
elkaar en aan de Gereformeerde leer.
Dit uitte zich ook in onderling praktisch dienstbetoon.
Oomius maakt in zijn werk op verscheidene plaatsen
melding van het feit dat ze hem aan benodigde boeken
geholpen hebben. Hij noemt zelfs enige namen, namelijk die van zijn leermeester professor Voetius, van pro-

fessor Matthias Nethenus en van de predikanten Jacob
Hinlopen en Petrus Montanus17).

maal geen zondig geld- en tijdverlies is, moet geantwoord worden dat dit in navolging van de profeten en
avostelen is, omdat in de Schrift soms evenveel tiid
besteed wordt aan de zuivere leer als aan de afgodenlecr
(zie bijvoorbeeld ten aanzien van Juda en de Babylonieërs in Jesaja 40-50). Bovendien moeten wij leren
uit de kerkelijke historie. Niet voor niets heeft God ter
waarschuwing ook kwade dingen van Zijn volk doen
optekenen. Daarom hebben vele leraars van de oude
kerk, onder wie de grote Augustinus, de dwalingen en
ketterijen uit hun tijd naarstig onderzocht en in
geschrifte bestreden opdat door het aan de kaak stellen
van de leugen de waarheid des te meer zou schitteren.

Pro$ H. Witsius
(1636-1708)was een
van degenen die het
boek van ds. Oomius
over de nlohammedanen vereerden met een
eerdicht.

Inleiding
In de inleiding, die uit 22 paragrafen bestaat en 39 bladzijden omvat, geeft Oomius een uitvoerige verantwoording waarom hij dit boek over het mohammedanisme
geschreven heeft. Hij put zich uit in het noemen van
redenen waarom dit zelfs noodzakelijk was. Deze inleiding geeft goed zicht op zijn bedoelingen met dit werk
en biedt daarom veel interessante dingen. Zij zal daarom in het navolgende met weglating van de enorme
hoeveelheid titels en namen, die bij elk mogelijk onderdeel gegeven worden en die een indnik geven van zijn
geweldige belezenheid en kennis, tamelijk uitvoerig
worden samengevat.
Allereerst stelt Oomius vast dat er reeds veel geschreven is over de mohammedanen zowel in algemene zin
als over hun leer en leven. Echter wat het laatste betreft
zijn er vele fabelachtige dingen door reisverhalen in
omloop gekomen die nooit goed onderzocht zijn en
vaak van horen zeggen zijn doorverteld. Zo is er veel
bedrog in het land gekomen. Daarom is goede informatie broodnodig, en aangezien niemand die tot heden
gegeven heeft, heeft hij nu de pen ter hand genomen.
Nadrukkelijk geeft hij aan dat dit de reden is waarom de
kennis over de leer en het leven van de mohammedanen
door citaten uit de geschriften van hun eigen schrijvers
en geleerden - die hij vervolgens alle noemt -,gehaald
wordt, om zo een eerlijke voorstelling van zaken te
geven. Maar tegelijk zal hij de fabelachtige dingen aanwijzen en vooral het verkeerde gevoelen van de
mohammedanen krachtig weerleggen. Tevens zal hij
daarbij aantonen dat het mohammedanisme ten diepste
een allegaartje van ketterijen is, n e l i j k "een kleedt, 't
iyelcke is te sanzen ghestel&\uyt,de kdteryen en w r deflelicke dwalingen der.Joden, Heydemn, en valschghenaemde Christe~zen"'~!Op de vraag of.& :nuaile-

Aurelius Augustinus
(354-430)

Dit is ook de reden waarom Mohammed niet wilde dat
zijn volgelingen zich bezighielden met het onderzoek
van zijn leer en waarom ook nu nog door de mohammedanen de koran zoveel als mogelijk voor andersdenkenden verborgen wordt gehouden. Het venijn en
tegengif moeten worden beschreven opdat de mensen
gewaarschuwd zouden zijn en het venijn zouden kunnen uitdrijven. Oomius zegt met Augustinus: "Laet ons
de ketters gebruycken, niet om hare dwalingen toe te
sternrneiz, maer op dat wij de algemeyne leere (...) teghen hare archlistiglzeden bevestigende, des te wackerder en voorsichtiger souden zijn; schoon wy lzaer tot de
saligheydt niet wederroepen konnen"19'.

Weerlegging van valse beschuldigingen en verkeerde lofprijzing
Een goede kennis van de mohammedaanse leer is
bovendien belangrijk omdat men onder de Christenen
elkaar veel te gemakkelijk mohammedaanse dwalingen
verwijt of hen zonder enige moeite als broeders aanneemt en erkent. Zo hebben sommige Lutheranen de
Calvinistische leer erger genoemd dan de roomse en de
Calvinisten erger dan heidenen en Turken. Wellicht in
hun spoor hebben de remonstranten rechtzinnige

leraars voortplanters van de Turkse leer genoemd en de
Gereformeerde leer onder andere door middel van
plaatjes met de mohammedaanse godsdienst vergeleken. Maar in het bijzonder hebben de roomsen hier hun
partij meegeblazen, wat met een groot aantal voorbeelden door Oomius wordt gestaafd.
Deze lasteringen kunnen alleen behoorlijk bestreden
worden indien er een grondige kennis van de mohammedaanse leer is.
De roomsen zouden dan kunnen ontdekken dat juist
hun leer heel veel overeenkomsten heeft met die van
Mohammed. Daarom voelt Oomius zich verplicht om
dit bijna bij elk hoofdstuk kort maar krachtig, vaak met
behulp van citaten uit paapse schrijvers zelf, aan te
tonen.
Er zijn er echter ook die zelfs de Turken nog als hun
broeders willen aanmerken en geloven dat zij zalig zullen worden, waarom goede voorlichting evenzeer nodig
is.
Vele overeenkomsten zijn er ook tussen de sociniaanse
en mohammedaanse leer. Juiste informatie kan de eenvoudigen doen inzien dat onze leraren alsook de pausgezinden niet ten onrechte aangaande de socinianen
van halve Turken hebben gesproken. Zo kunnen bijvoorbeeld socinianen, indien ze bereid zijn zich te laten
besnijden, in de gemeenschap der Turken opgenomen
worden. In de derde afdeling zal hij de overeenkomsten
nader aantonen.

Door de kennisneming van de mohammedaanse leer
kan men ook de ongelukkige toestand van de Christenslaven leren kennen.
Het is zwaar en smartelijk om van zijn vrijheid en
vaderland beroofd te zijn en wrede slavenarbeid te
moeten verrichten, maar dit wordt voor een Christen
vooral verergerd, doordat hij van de troost van de prediking van Gods Woord verstoken is en te midden van
een leugenleer met zijn dwaze ceremoniën moet vertoeven. En aangezien het getal der Christen-slaven nog
steeds toeneemt - onder wie er ook heel wat waren uit
de omgeving van Oomius! -,kwam de gedachte in hem
op om voor de zeelieden een geschrift op te stellen
waarin de ondeugdelijke gronden van de mohammedaanse godsdienst worden aangetoond en de beuzelachtige bezwaren tegen het Christendom worden weggenomen. Na lezing van dit geschrift zouden de
zeelieden elkaar des te beter kunnen troosten en des te
meer voor afval bewaard blijven.
Ook het feit dat enkele vooraanstaande theologen,
onder wie Luther, geschriften en predikaties hebben
laten verschijnen over het gevaar van de mohammedaanse godsdienst, heeft hem ertoe aangezet om niet
alleen de zeelieden te leren hoe ze zich in hun slavernij
hebben te gedragen en troosten, maar ook om alle verantwoordelijke instanties op te roepen om de gevangen
slaven los te kopen.

Verdere bedoelingen
Ter ontdekking en beschaming heeft hij ook enkele
goede opwekkingen en morele deugden van de mohammedanen uit de koran en andere geschriften verzameld
en beschreven opdat de naam-Christenen zouden zien
dat zij geen overvloedigere gerechtigheid hebben dan
de Saracenen en Turken of, om met de woorden van
Luther te spreken, soms nog Turkser leven dan de door
hen verachte Turken. Het dient ook tot beschaming dat
onder de Christenen de beeldendienst en de aanroeping
van de heiligen gevonden worden, die door Mohammed
terecht zijn afgekeurd.

Een vermoedelijk
portret van ds. S.
Oomius (16301706). Zijlz boek
over het
mohammedanisme heeft hij
onder andere
geschreven voor
de zeelieden die
gevaar liepen
Christen-slaven
onder de Turken
te worden.

Vervolgens wil hij in de vijfde afdeling onder andere
ook laten zien waarom de pausen in het verleden de
Christelijke vorsten hebben aangezet om gezamenlijk
in kruistochten en oorlogen tegen de Turken ten strijde
te trekken. De reden is altijd nog geweest om bij afwezigheid van de vorsten naar believen in hun landen te
kunnen roven en stelen. Echter zou het op zich een
goede zaak zijn indien de elkaar zo menigmaal bestrijdende vorsten de handen ineensloegen om het gevaar
van de Turken te weerstaan. Zo hadden de koningen
van Spanje bijvoorbeeld hun wapens niet moeten richten tegen de Hollanders, maar tegen de Turken.
Beklagenswaardig is ook dat Christelijke vorsten verbonden gesloten hebben met Turken, want het is goddeloos om met een ongelovige een verbond aan te gaan.

Ten besluite
Oomius geeft ten slotte aan waarom hij doorgaans met
veel namen en citaten komt. Hij beklemtoont dat hij dit
niet uit ijdelheid heeft gedaan, maar om te laten zien
hoe geleerde mannen ons in verleden en heden reeds
hebben voorgelicht. Wij dienen daarvan te leren. Hij
sluit zich dienaangaande bij de kerkvader Hiëronymus
aan die zei:

Noten:
1) J. Hoombeeck, Summa Controversiarum Religionis; Czím
Injìdelibus, Haereticis, Schismaticis: Zd est, Gentilibus, Judaeis,
Mzílzaminedanis; Papistis, Anabaptistis, Enthusiastis et
Libertinis, Socinianis; Remonstrantibus, Lutheranis, Brownisfis, Graecis, 1653. Het hoofdstuk over het mohammedanisme
bevindt zich op de pagina's 75-210.
2) J.W. Hofrneyr, Johannes Hoombeeck as polemikus, 1975. Het

De kerkvader
Hiëronynzus
(i. 348-420)

"'t Is mijn gewoonte en gepoogh velen te lesen, op
dat ick uyt vele verscheiden bloemen mach plzlcken,
niet soo seer om alles voor goedt te keuren, dan om
de goede dingen uyt te kiesen; ick neem'er vele in
mijn handen, op dat ick van velen veel mach leeren ".
Wij horen dan vervolgens hoe hij dit werk onder moeilijke omstandigheden heeft samengesteld uit vele werken in een voor onze begrippen korte tijd, namelijk het
meeste in de afgelopen winter:
"En soo sul hier mijnen Leser in weynigh uuren dat
konnen vinden, 't welcke van my meest in den voorleden Wintel; onder vele Kerckelicke bekommernissen, en eenen swaren dienst, in vele tveecken, en uyt
vele Boecken, van dewelcke vele niet tvel te bekomen
zijn, is tJsamen-geh~teldt"~~'.
Omdat hij veel aan anderen heeft ontleend, verwacht hij
dat hij geen lof zal verdienen omdat dit werk van hem
is, maar hoopt hij ook dat de verachting hem zal
bespaard blijven, omdat er de wijsheid van vele wijze
en geleerde mannen in te vinden is. Hoogmoedige
nederigheid zal wellicht een lezer denken, maar zijn
echte intentie blijkt ten slotte uit het gebed waarmee
deze inleiding eindigt en waarmee wij tevens dit artikel
willen beëindigen:
"Wy danckerz U oock eyrzdeliclz, ô groote Godt, dat
het U belieft heeft achtinge te geven op de smeeckinghen van Uwen onvveerdighe~zDienstknecht, erz
hem in sijne studien te sterclen; Gelieft nu verder
een vvoordt van zegeninge uyt te spreken over dit
vverck, dat met U begonnen is, en ge-qndight;
Lnet'et dienen tot verbreydinge van Uvve eere, .
opbouvvinge van Uvve Kercke, ,en onderwijsinge
van vele, om Jesus Christus vville, Amen"2z!
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Drs. P.H. op 't Hof

hoofdstuk over het mohammedanisme bevindt zich op de pagina's 83-93.
3 ) S. Oomius, Het Geopende en Wederleyde Mzíhamnzedisdom of
Turckdom, 1663 (voortaan Het Muhamrnedisdonz). Het boek telt
in totaal 991 bladzijden. Het hoofddeel is niet doorlopend
genummerd omdat aan het begin van de vijfde afdeling de paginering weer begint met pagina 1. Het eerste hoofddeel met 566
pagina's wordt in het vervolg weergegeven met een Romeinse I
en het tweede met een Romeinse II. Wij sluiten ons wat dit
betreft bij J. van den Berg aan (zie noot 14). In totaal omvat het
hoofddeel 879 pagina's, de inleiding 75 pagina's en het register
37.
4 ) Voor een korte bespreking van dit werk verwijzen we naar F.
Mallan in: Het blijvende Woord, 1985, p. 1 11-1 13.
5 ) Voor informatie over Hoornbeeck is gebruikgemaaktvan de dissertatie van J.W. Hofmeyr (zie noot 2, pagina 36-44) en van G.P.
van Itterzon die een artikel over hem schreef in: BiogrnJisch
lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, dl. 2, 1983, p. 259-260.
6 ) Over hem verschijnt op dit moment een artikelenserie van de
hand van A.C. Lukas in: Kerkblad der Oud Gereformeerde
Gemeenten in Nederland. Zie de tot heden verschenen nummers
van juli tot en met december 2002 en januari 2003.
7 ) Zie: J.W. Hofmeyr, Johannes Hoornbeeck as polemikus, p. 90
en 91. Dit citaat is door mij weer uit het Zuid-Afrikaans vertaald.
8) Het Mz~hanimedisdom,p. W139
9 ) Zie: W. van Gent, "De zwanenzang van Oomius", in: Documeiztatieblad Nadere Reforiiintie, 1977, p. 42-66. Dit is oorspronkelijk een gedeelte uit een groter werk van Oomius, namelijk
Cierlijke kroon en krans des grijsen en goeden ouderdoms uit
1707. Dit gedeelte schreef Oomius naar aanleiding van zijn 54jarige ambtsbediening en bevat veel biografische gegevens. W.
van Gent heeft het taalkundig aangepast en als artikel in het
Docun~entatiebladlaten afdrukken. Het wordt door mij in deze
zin als de autobiografievan Oomius aangeduid.
10) W. van Gent, a. a., p. 46
11) Het Mzíhammedisdoin, Inleiding, 21. De inleiding heeft geen
paginering, daarom geven we hier alleen de paragraaf aan, die
meestal niet groter dan 2 of 3 bladzijden is.
12) Met dank aan mijn broer dr. W.J. op 't Hof, die mij deze gegevens, die in de literatuur nog niet bekend waren, aanreikte.
13) W. van Gent, a.a., p. 49
14) J. van den Berg, Het Geopende en Wederleyde Muhanlmedisdom of Turckdom. Beschrijving van een werk van Siinon
Oomius (1630-1706), 1998, p. 15. Dit is een niet gepubliceerde
doctoraalscriptie die geschreven is aan de Theologische
Universiteit te Kampen.
15) Voor informatie over Oomius is gebmikgemaakt van zijn autobiografie (zie noot 9) en van J. van den Berg (zie noot 14, p. 613) en van het opstel over hem van drs. K. Exalto in: De Nadere
Refonnatie en het Gereformeerd Piëtisme, 1989, p. 149-179
16) W. van Gent, a.a., p. 49
17) Het Muhammedisdom, Inleiding, 6 (van Voetius verscheidene
moeilijk te verkrijgen geschriften), 3 15, 3 en W102
18) Het Mzíhammedisdom, Inleiding, Q 7
19) Het Muhamnzedisdom, Inleiding, 10
20) Het Muhamrnedisdonz, Inleiding, Q 21. Ook het vlak hierboven
aangehaalde citaat is hier te vinden.
21) Het Muhammedisdom, Inleiding, 3 22

Inleiding
Nadat het tweede artikel in deze serie') afgesloten is
met een uitvoerige samenvatting van de inleiding op
het boek van ds. Oomius Het Geopende en Wederleyde
Muharnmedisdorn of Turckdonz2),zal in dit derde artikel
op de eerste twee afdelingen van dit boek worden ingegaan. Zoals uit de inleiding bleek, was behalve een
grondige weerlegging van het mohammedanisme ook
een reden voor ds. Oomius tot het samenstellen van dit
boek het geven van verantwoorde informatie over het
mohammedanisme om allerlei fabelachtige dingen de
wereld uit te helpen.
Het is hier op zijn plaats kort in te gaan op de vraag of
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Het door ds. Oomius geschreveir boek 'Het .Geopende en
Wederleyde Muhammdisdom of Turckdoin' (1663).
De gegevens die ds. Oomius hierin over het rnohamnmedanism
verschaft, zzijn iiz verui$de meeste gevallen c o ~ ~ e c t !

het hem gezien de gebrekkige en elkaar soms tegensprekende informatiebronnen gelukt is goede informatie te geven. Drs. J. van den Berg, die behalve kerkgeschiedenis ook islamologie gestudeerd heeft, wijst er in
zijn doctoraalscriptie3)op dat het voor Oomius niet
makkelijk moet zijn geweest te bepalen welke informatie uit zijn bronnen juist en welke onjuist was. Toch
komt hij tot de conclusie dat "Oomius op grond van
een vergelijking van zijn bronnen juist opmerkelijk
accurate keuzes" heeft gemaakP. Van den Berg noemt
maar drie onjuistheden. Zij betreffen het geboortejaar
van Mohammed (570) dat Oomius op grond van zich
tegensprekende bronnen min of meer in de periode 620
tot 630 (opkomst van Mohammed) plaatst, zijn verklaring voor het opschuiven van de maand Ramadan (de
mohammedanen gebruiken geen zonne- maar maankalender) en een verwarring van de vier soennitische
rechtsscholen met vier Turkse 'secten'. In zijn 'concliisie' komt Van den Berg daarom ook tot de slotsom dat
"de gegevens die Oomius over de islam verschaft (...)
in veruit de meeste gevallen correct" zijn5).Dit moet
gezien de gebrekkige omstandigheden en bronnen als
een geweldige prestatie worden aangemerkt!
Met het oog op de grote hoeveelheid geboden stof en
de beperkte omvang van dit artikel zullen behalve de
hoofdlijn alleen de meest interessante dingen worden
weergegeven. In de eerste afdeling wordt de persoon
van Mohammed behandeld, terwijl in de tweede de eerste opvolgers en de scheuringen en stromingen ('secten') onder de mohammedanen beschreven worden.

De eerste afdeling: Mohammed
In het eerste hoofdstuk van de eerste afdeling komen
de ouders van Mohammed aan de orde, zijn geboortejaar en -plaats, terwijl vervolgens verhaald wordt wat
voor iemand hij in zijn leven geweest is en bij welke
gelegenheid hij begonnen is zijn valse leer te verspreiden om te eindigen met zijn dood. Wat zijn naam
betreft heeft Mohammed zoals menig ketter in de oude
kerk wel een mooie naam gehad - zijn naam betekent
net als die van Daniël 'een gewenst man' -, maar hij
heeft een zeer goddeloos leven geleid. Volgens sommige mohammedaanse schrijvers zou hij deze naam zelfs
met God gemeen hebben, maar zegt Oomius, zo zijn er
zeer vele dingen door de mohammedanen aangaande
Mohammed gefantaseerd om "alles te versieren tot
verheffinghe van haren valschen p~opheet"~).
In het vervolg noemt hij in navolging van Voetius de
bekeerde Moor, Johannes Andreas, van wiens boek
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Verwarring van de mohammedaanse secte7Jhij zegt een
goed gebruikgemaakt te hebbens). Oomius stelt vervolgens vast dat Mohammeds geboortejaar onzeker is
en neemt dan aan dat Mohammed omstreeks 620 of
630 of geboren of zeer belend geworden moet zijn. In
elk geval valt zijn geboorte of opkomst bijna samen
met de opkomst van de paus van rome als de antichrist.
Hoewel de bisschop van rome Gregorius de Grote
(540-604) de medebisschop van Constantinopel nog
had tegengestaan, toen deze zich algemeen bisschop
noemde en zich daarmee tot hoofd van de kerk wilde
opwerpen, en hij de keizer, die in Constantinopel zijn
residentie had, in een brief gewaarschuwd had voor de
hoogmoed van deze bisschop, ging het korte tijd later
met een van zijn opvolgers in Rome zelf fout.

Gregorizds de Grote (540-604), die vanaf 590 tot 604 bisschop
van ronze tvas, verzette zich nog tegen een algemeen bissclzop
of Izoofd van de k e ~ k .

Bonifacius III liet zich in 607 met behulp van de keizer
Phocas te Constantinopel, die hij op zijn beurt eerder
bij het verkrijgen van het keizerschap geholpen had, tot
algemeen bisschop of hoofd der kerk uitroepen. Ds.
Oomius stelt vast dat sindsdien niet alleen de hoogmoed en macht van de roomse bisschoppen hoe langer
hoe meer zijn toegenomen, maar dat daarmee tegelijk
de dwalingen en bijgelovigheden in de kerk in sterke
mate zijn ingeslopen. Tevens wijst hij er op dat daarmee kort na de opkomst van het pausdom als het antichristendom het mohammedanisme is gevolgd. Het
rijk van de satan is daarmee in tweeën gedeeld. Vele
Gereformeerde, maar ook zelfs roomse theologen hebben daarom van Mohammed als de oosterse antichrist
gesproken. Dit is niet zonder reden, want er zijn vele
treffende overeenkomsten tussen de roomse paus als de
westerse antichrist en Mohammed als de oosterse antichrist. Oomius noemt dan acht overeenkomsten die we
hier tamelijk uitvoerig willen samenvatten.

De westerse en oosterse antichrist
Zoals reeds aangegeven, is er de overeenkomst van tijd
waarin zowel Mohammed als de paus zich tot het
hoofd van hun godsdienst hebben opgeworpen. Zij
hebben door een verzonnen en geveinsde heiligheid
naam gemaakt. Toen Mohammed zag dat hij in Arabië
met geweld niet vorderde, heeft hij de lichtgelovige
Arabieren voor zich ingewonnen door verzonnen wonderen en kennelijke bedriegerijen. De paus heeft op
zijn beurt de keizerlijke macht in Italië tot zich getrokken door zich de opperste rechter in geschillen en het
hoofd der kerk te noemen. De pausen hebben listig
daarbij zowel de autoriteit van Christus en Petrus gebruikt om hun eigen autoriteit te bevestigen; zij hebben
de Schrift verdraaid en met zelf in het werk gestelde
wonderen de mensen bedrogen. Zo hebben ze 'geruis'
in kerken en huizen laten maken om daarmee het vagevuur te bewijzen alsof dit lawaai van de afgestorven
zielen zou afkomen opdat daardoor de mis des te beter
ingang zou vinden. In het Oosten hebben ze met name
getracht de beelden in te voeren door bedrog. Zo zou
uit een beeld van Maria in een aan haar gewijde kerk in
Constantinopel melk gedrupt zijn, waarbij na de ontdekking van het bedrog de keizer de daders heeft laten
onthoofden. Ook nam het bedrog met de relikwieën
zeer toe en werden de gefantaseerde openbaringen
ontelbaar omdat men op geen enkel punt voor Mohammed onder wilde doen.
In de derde plaats zijn zij in allerhande goddeloosheid
en onzedelijkheid aan elkaar gelijk. Wat Mohammed
betreft zal dit later worden aangetoond en wat de pausen betreft is dit door roomse schrijvers zelf beschreven. Gregorius VI, Benedictus M: en Silvester I11
waren gruwelijke monsters in de zonde, terwijl van
Johannes XIII bekend is dat hij van zijn paleis een bordeel gemaakt heeft. Kortom, menig paus zou, volgens
ds. Oomius, indien hij de Meren van Mohammed had
aangedaan, aan Mohammed gelijk zijn geweest en
anderzijds zou er geen ergere paus zijn geweest indien
Mohammed naar roomse wijze gekapt en gekroond
zou zijn geweest.
Vervolgens beroemen beiden zich op hun bijzondere
successie. Mohammed op die van Abraham, waarom
de Arabieren behalve Mohammed ook Abraham hun
vader noemen, en de paus op die van Petrus. Beiden
bewijzen ze hun religie met dezelfde redenen en kentekenen, zoals in het verdere vervolg zal worden aangetoond. In de zesde plaats vertonen beiden een schijnijver van godzaligheid, wat vooral tot uitdrukking komt
in dezelfde ceremonieën. Want zoals de roomse pausen
aan het einde van hun brieven melding maken van de
ring van de visser als een soort devies, zo hebben
Mohammed en zijn opvolgers zodanige zinspreuken
op hun zegels laten snijden die zogenaamd van een
grote mate van godzaligheid en nederigheid blijk
gaven. Die van Osman luidde "ick geloove in Godt den
Schepper en Regeerder", die van Ali "alleen den stercken Godt is de heerschappye" en van Hasenus "daer

Het Vaticaan, waar de paus zijn zetel heeft.
Verscheidenepausen zijn gruwelijke inoizsters iiz goddeloosheid
enz onzedelijkheid geweest. Zij deden voor Mohannnzed
niet oizdei; aldus ds. Oonzius.

is geen sterckte dan in G ~ d t " ~terwijl
),
zij ondertussen
naar God noch Zijn gebod vroegen. Hetzelfde kan
gezegd worden van de roomse pausen die zich om de
godsdienst niet bekommerden, maar wel beschouwd
wilden worden als de plaatsvervangers van Christus en
als bijzondere heiligen. Ja, van sommigen wordt door
roomse schrijvers zelf verhaald dat ze niet in God,
hemel of hel geloofden. Zo schreef de Turkse keizer
Soldanus aan Innocentius IV: "Van Christus weten wy
meerder dan gy-lieden weet, en wy achten Hem hooger, dan gy-lieden doet"I0). Ds. Oomius noemt dit
terecht gezegd, want zo wierp bijvoorbeeld Gregorius
VU in boosheid tijdens een eucharistieviering een
ouwel, die naar de roomse opvatting het lichaam van
Christus is, in het vuur omdat deze geen antwoord gaf
op zijn vragen en noemde Leo X het Evangelie van
Christus bij herhaling een fabel.

h o X, paus vanaf1513 tot 1521,
noemde het Evangelie vart Chrism
bij herhaling een fabel!

In de zevende plaats hebben beiden zich dingen laten
toeschrijven die alleen van Christus gezegd kunnen en
mogen worden. Vele voorbeelden somt Oomius vervolgens op waarin de pausen zich als God hebben laten
aanspreken en hoogachten door hun volgelingen.
Hoewel de mohammedanen in het algemeen Mohammed geen god noemen, zo schaamt men zich niet om
profetieën als Jesaja 9:5-6 (Een Kind is ons geboren
enz.) op Mohammed van toepassing te verklaren.
Bovendien wordt toch ook door deze en gene verhaald
dat Mohammed zich voor een god heeft laten houden
en begroeten. Ten slotte komen ze wonderlijk overeen
in hun verkeerde leeropvattingen. Op dit aspect gaat
Oomius hier reeds met citaten en bewijzen in, waaruit
wij een enkele zaak iets uitvoeriger willen aanhalen.

Verkeerde leeropvattingen
Allereerst hebben zowel de paus als Mohammed verkeerde opvattingen over de Heilige Schrift. Tegen
Mattheus 5:18 in beweren ze dat deze bedorven is.
Beiden hebben de Schrift met menselijke tradities vermengd, waarbij ze onderscheid maken tussen het
beschreven en onbeschreven woord (koran en soenna).
Christus beveelt ons de Schriften te onderzoeken, maar
de paus verbiedt dit de leek, terwijl Mohammed niet
gewild heeft dat de mensen de koran in hun moedertaal
zouden lezen opdat de verstandige door de beuzelachtige en verwarde taal niet tot beter inzicht zou
komen. Verder beveelt Christus ons altijd bereid te zijn
om rekenschap te geven van ons geloof aan eenieder
die dit van ons eist. De paus echter houdt zijn volgelingen zoet met een ingewikkeld geloof dat daarin
bestaat dat de kerk voor hen gelooft hoewel de kerk
niet kan zeggen wat zij gelooft, terwijl Mohammed
met het oog op de onsamenhangendheid van zijn religie niet gewild heeft dat over zijn religie gedisputeerd
zou worden.
In de tweede plaats wijken beiden af in de leer aangaande Christus. De paus loochent weliswaar de drieeenheid niet zoals Mohammed, maar hij laat zich door
zijn panlikkers wel Goddelijke eer aanleunen en hem
wordt meer eer toegebracht dan de gecqnsacreerde
hostie die volgens hun opvatting hun god is.
Bovendien heeft Mohammed enkele afstammelingen
gehad die voor god gehouden wilden worden.
In de derde plaats heeft Christus twee sacramenten
ingesteld, maar beiden verwerpen deze, omdat de paus
er zeven heeft ingesteld en Mohammed zowel de een
als de ander verwierp. Ten vierde was Christus tijdens
zijn omwandeling op aarde afkerig van alle uitwendige pracht en praal en ontweek hij het eerbetoon van de
mensen, maar de paus en Mohammed met zijn kaliefen zijn daarvan zeer ver afgeweken. Ten vijfde heeft
Christus geleerd dat Zijn Koninkrijk niet van deze
wereld is en dat Zijn discipelen niet zouden heersen.
Zijn Koninkrijk moet niet met de mond van het zwaard,
maar met het zwaard van de mond verbreid worden.

verdienstelijkheid van de werken. Ten achtste heeft
Christus aan Zijn kerk sommigen tot apostelen, en
sornmigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten,
en sornmigen tot herders en leraars (Efeze 4:11) gegeven, maar de paus heeft daar apart uitgedoste monniken aan toegevoegd. Ook de mohammedanen hebben
hun monniken die in gestrengheid des levens niet voor
de roomse onderdoen, wat Oomius in het vervolg apart
hoopt aan te tonen. Christus heeft in een voor het
gewone volk bekende taal de heilige dingen verricht,
maar de paus wil dat alle dingen in het Latijn gebeuren,
terwijl de mohammedanen in het Arabisch hun koran
declameren, een taal die de eenvoudige Turken en
Perzen niet verstaan.

Een houtgravz~renit de tijd van de Reformatie.
De paus laat zich door zijn panlikkers Goddelijke eer aanleuïzetz.

De paus echter heeft zich wereldlijke macht aangematigd en gebruikt die ook wanneer zijn banvloeken niets
uitrichten, terwijl de opkomst en de gelukkige voortgang van het mohammedanisme aan het zwaard te danken zijn. Mohammed en de zijnen beschouwen het
zwaard als een symbool van hun religie, waarom ze
ook gewoon zijn hun predikaties met een ontbloot
zwaard te houden. Mohammed zelf heeft opgeroepen
de Christenen te doden, terwijl hij ook gezegd heeft dat
niemand tot het geloof gedwongen mag worden. Dit
geldt ook voor de paus, waarbij Oomius verwijst naar
de uitgeroeide Albigenzen en naar Bohemen. Kortom
zegt hij:
"Maer beyder daden strijden tegen hare ivoorden
gelijck ome Voor-vaders niet so seer geweten, als
wel gevoelt hebben"").
In de zesde plaats heeft Christus bevolen de vergeving
der zonden in Zijn bloed te zoeken, maar de paus zoekt
die ook in het doen van werken als aalmoezen, vasten
en godsdienstige pelgrimages, wat Mohammed ook de
zijnen bevolen heeft te doen om vergeving van hun
misdaden te krijgen zoals later zal worden aangetoond.
Ten zevende heeft Christus in Zijn Woord geleerd dat
de rechtvaardiging te danken is aan de zuivere genade
en verdiensten van Chsistus-door het ware geloof aangenomen, maar de paus en de mohammedanen leren de

Oomius sluit dit gedeelte af met de belofte dat wat de
ceremonieën, de bedevaarten enz. betreft hij in het vervolg op de bestemde plaats de overeenkomsten en
afwijkingen van de zuivere leer zal aangeven. Tevens
vat hij een en ander samen met de opmerking dat zowel
het mohammedanisme als het pausdom een samenraapsel van oude ketterijen uit Christendom, heidendom en Jodendom is. We laten hier de beeldrijke, niet
voor tweeërlei uitleg vatbare woorden van Oomius zelf
volgen:
"Kortelick gelijck het Muhammedisdom is t'samengestelt uyt alderhande oude Ketteryen; alsoo is
oock het Pausdom t'samen-ghelapt van eenige
stuckjes gehaelt uyt d'oude ketteryen. 't Is een behanghsel vol dwalingen en een kleet aen het welcke
een yeder kettelye haer stuckjen genaeyet heeft. Het
Heydendom en Jodendom heeft'er oock het hare toe
gedaen"12).

Mohammeds geboorte en leven
Na deze uitweiding, die wij interessant genoeg vonden
om hier uitvoerig weer te geven, keert Oomius weer tot
zijn oorspronkelijke opzet terug en vervolgt hij zijn
verhandeling met de geboorte van Mohammed. Volgens de mohammedanen gaat de geslachtsrekening van
Mohammed teiug tot op Adam. Vele wonderlijke dingen zouden bij zijn geboorte hebben plaatsgevonden.
Wat hem zelf betreft zou hij direct na zijn geboorte op
zijn aangezicht gevallen zijn om God eer te bewijzen
en zou hij zijn hoofd vervolgens opgeheven hebben en
zeer duidelijk gezegd hebben tegen zijn moeder: "Ick
getuyge, dat'er genen Godt is, dan eenen God, en dat
ick Gods Gesante ben"I3).Wat de roomsen van Maria
bazelen, zou ook van de moeder van Mohammed gelden, namelijk dat zij hem zonder smarten ter wereld
gebracht zou hebben, terwijl over de gehele wereld alle
tronen en gerichtstoelen zouden zijn neergevallen om
voor Mohammed plaats te maken. Oomius wijst er op
- en staaft dit met een aantal voorbeelden - dat dit soort
verhalen overeenkomen met vele verhalen onder de
roomsen aangaande Christus' geboorte en aangaande
vele heiligen. Hij noemt ze zonder meer "grouwelen en
verdichte fabulen"I4).
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Eeiz gezicht op Mekka aan het einde vaiz de 18e eeznv.
Mekka is de geboortestad van Mohanzmed.

Als geboortestad kiest hij vervolgens terecht de stad
Mekka, vanwaar Mohammed vanwege de tegenstand
later moest vluchten naar Medina. Met deze vlucht
begint de jaartelling van de mohammedanen. Na vroeg
zijn beide ouders verloren te hebben, is Mohammed
eerst door zijn grootvader, later door zijn oom opgevoed. Hij kwam in dienst van een rijk koopman, wiens
vrouw hij toen zij vroeg weduwe werd, trouwde, wat
Oomius de eerste trap van zijn>verhogingnoemt. Als
kameeldrijver leerde hij dom middel van Joden en
Christenen het Oude en Nieuwe Testament enigszins
kennen. Zoals door aile historieschrijvers wordt verhaald, krijgt hij tijdenszijn huwelijk de vallende ziekte (epilepsie), waarbij Oomius aanneemt dat "sich onder
dese sijne sieckte den.Duyve1 vermenght" heeftI5).De
bekeerde Moor Johannes Andreas heeftaangetoond dat

De aartsazgel Gabriël verschijnt aan Mohammed
en spreekt lzem aan. Een fabelprent!

zijn medeburgers in Mekka hem voor een bezetene
hebben gehouden, terwijl zijn eigen vrouw hem voor
iemand heeft gehouden die door de razernij gekweld
en door verzoekingen van de satan bedrogen werd. In
soera 31 en 35 beklaagt Mohammed zelf er zich over
dat hij om deze redenen zeer werd tegengewerkt.
Mohammed wist echter zijn vrouw, die hem vanwege
zijn ziekte begon te verachten, wijs te maken dat de
aartsengel Gabriël met hem sprak wiens aangezicht hij
niet kon verdragen zodat hij bezweek en neerviel.
Oomius concludeert dan dat zo de koran door de toevallen van een geestesziekte bij stukjes en beetjes is
ontstaan en dat dit de verklaring is voor de vele tegenstrijdigheden en grote verwardheid die er in de koran te
vinden zijn.
Verder heeft hij bij zijn verdere zogenaamde openbaringen veel ontleend aan heidenen, Joden en vooral
ketterse Christenen, van wie hij velen (onder anderen
Nestorius en Arius) noemt, om op deze wijze, namelijk
door bedrog met waarheid te mengen, des te beter
ingang te vinden. Na enig aanzien gekregen te hebben,
heeft hij soldaten in dienst genomen en heeft hij zijn
leer met de wapenen verbreid, waarbij hij is gaan verkondigen dat hij een profeet en gezant van God was,
"op dat hy onder dit decksel van Goddelikheyt een
yegelick des te beter in gehoorsaernheyt soude mogen
h~uden"'~).
Ondertussen leidde Mohammed een zeer goddeloos
leven niet alleen door oorlogen, roven en doden, maar
ook vanwege hoererij en verkrachtingen. Hij maakte
God tot auteur van de zonde door te beweren dat God
hem deze dingen bevolen had. Zo zou hij op Gods
bevel en met Gods bijzondere kracht 11 of 15 vrouwen
tegelijk genomen en beslapen hebben. We laten hier
Oomius zelf over Mohammeds "on-uytsprekelicke
vuyligheydt en godtloosheydt" even aan het woord:
"Hy maeckte Godt tot sijnerz Hoerevooght en seyde
dat hem van Godt de kracht gegeven was (om
't welcle te seggen ick verlof van mijnen eerbaren
Leser versoecke) van veertiglz brave nzanrzen in 't byslapen t'overtreflen. Erz om te toonen dat hy eerz
yegelijck in ontuclztigheydt te boven gingh rzarn hy

sich e& of gelijck andere segghen vijftien vrouwen
van de welclce hy te mets [=bij voorlcomende gelegenheid; PHoptH] roemde dat hy-se te ghelijck of
na malkanderen op een mael belcende"'7'.
Terwijl hij anderen verbood bloedverwanten te trouwen, zou hij zelf van God toestemming gekregen hebben om te nemen wie hij wilde. Hij bedreef overspel
met de huisvrouw van zijn slaaf en toen hij haar weer
aan zijn slaaf wilde geven, zou God hem geopenbaard
hebben dat niet te doen en heeft hij haar tot zijn vrouw
genomen. Hij bedacht daarbij de wetten om zich te verschonen niet vóór zijn misdaden, maar daarna. Oomius
noemt dan het geval dat toen hij door twee van zijn
vrouwen in overspel met een Joodse dienstmaagd
betrapt werd, hij hun beloofde zich van haar te onthouden. Maar toen hij zich daaraan niet hield, hebben deze
vrouwen hem verlaten, en om het daarop ontstane
rumoer te sussen heeft hij een wet uitgevaardigd waarbij het de mannen vergund wordt om bij hun maagden
te slapen, wanneer en zolang het hun goeddunkt. Wat
zijn verdere aard betreft noemt Oomius drie dingen die
van vele ketters gezegd moeten worden, namelijk eerzucht, brutaliteit ('stoutigheydt') en de zucht tot nieuwigheden.
Van zijn opkomst en tirannie is in de Schrift geprofeteerd. Volgens Luther in het Oude Testament reeds in
Daniël 7, als er gesproken wordt van de vier dieren die
uit de zee opkomen waarbij de kleine hoorn die tussen
de tien hoornen van het vierde dier opkwam, het
Turkse lijk was. Joodse rabbijnen hebben onder het
vierde dier het Turkse rijk verstaan, wat ze echter zo
verklaren om te bewijzen dat de Messias nog niet
gekomen is, daar Hij zou heersen als het vierde rijk
vernietigd zou zijn.
Zelf twijfelt Oomius er niet aan dat onder de zesde
bazuin in Openbaring 9:14 (Zeggende tot den zesderz
engel, die de baztiin had: Ontbind de vier engelen, die
gebonden zijn bij de grote rivier Elfiaat enz.) met
name Mohammed wordt afgebeeld, waarbij onder de
vier engelen de Arabieren, Saracenen (Arabieren in

Spanje en in het gebied rond de kust van Noord-Afrika),
Tartaren en Turken zijn te verstaan die in Mohammed
ontbonden zijn om de volkeren vanwege hun zonden te
tuchtigen1*).

Verbreiding
Dat het mohammedanisme zich in tegenstelling tot het
roomse antichristendom zo snel heeft kunnen verbreiden, wordt volgens Oomius veroorzaakt door het
steeds toenemende (zedelijk) verval onder de Christenen na de eerste eeuw. Klachten van bekende en onbekende kerkvaders over dit verval en het ontbreken van
een Godzalig leven onder de Christenen somt hij op.
Andere oorzaken zijn de gedurige onenigheden vanwege naijver onder de bisschoppen, theologische haarkloverijen die het eenvoudige volk van de ware godsdienst
afkerig maakten, de vele ketterijen (onder andere arianisme en pelagianisme), de machteloze wapenen van
de keizers en de onbekeerlijkheid van de Christenen
onder de straffende hand Gods in de opkomst van Mohammed. Dit alles dient ons, aldus ds. Oomius, tot een
zeer ernstige waarschuwing te zijn, daar deze tijd in
veel opzichten niet beter is. Het is veel beter om aan
anderen een voorbeeld te nemen, dan zelf voor anderen
tot een voorbeeld gesteld te worden.

Mohammeds dood
Ds. Oomius wil geen uitspraak doen over het sterfjaar
van Mohammed, daar zijn bronnen net als over zijn
geboortejaar nogal verschillen. Zeker is dat hij in Medina gestorven is, naar velen geloven, op 63-jarige
leeftijd. De doodsoorzaak is koorts waarschijnlijk door
vergiftiging geweest. Vele mohammedanen hebben
eerst niet willen geloven dat Mohammed ook aan de
dood onderworpen was, totdat de schoonvader van
Mohammed Abubeker (Aboe balu) uit de koran
bewees dat ook hij sterven moest. Zijn wederkomst
wordt door de mohammedanen niet verwacht, zoals
door sommige Christenen verkeerd wordt beweerd. Ds.
Oomius wijst ten slotte het wonderverhaal dat onder de
Christenen gehoord kan worden dat Mohammed in een
ijzeren kist in een kerk zou zijn opgebaard en vervolgens door een magneet ('zeyl-steen7) zou zijn omhooggetrokken, zonder meer naar het rijk der fabelen.

Tweede afdeling: opvolgers van Mohammed en
stromingen onder de mohammedanen

In de tweede afdeling behandelt ds. Oomius de opvolVolgens Lutlzer werd in
Daniël 7:8 nzet de kleine
hoonz die tussen de tien
hoornen opkwam, Izet
Turkse rijk bedoeld.

gers van Mohammed en de scheuringen onder hen met
de daaruit voortvloeiende stromingen. De opvolgers
werden kaliefen genoemd, wat eigenlijk erfgenaam of
navolger betekent omdat ze in de plaats van Mohammed kwamen. Een kort historisch overzicht wordt
vervolgens gegeven over met name de eerste vier kalie-

worden, door Oomius behandeld en met een grote hoeveelheid aanhalingen .van commentaar voorzien.
Hierbij wijst hij het gevoelen van enige Christenen af
dat de mohammedanen liever Saracenen dan Hagarenen genoemd zouden worden omdat Hagar maar een
slavin was. De mohammedanen houden Hagar namelijk meer in ere dan Sara en bovendien is het woord
Saracenen zeer waarschijnlijk helemaal niet van Sara
afgeleid.

Ten besluite
Een portret van Mohammed. Zij71 ivederkomst
wordt door de nzohaminedaizeiz niet veiwacht.
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fen Abubeker (schoonvader van Mohammed), Omar,
Othman of Osman en Ali (getrouwd met Fatima, dochter van Mohammed) en over de uitbreiding van het
kalifaat in de eerste eeuwen. Tussen de Turken (soennitische mohammedanen) en de Perzen (sjïitische)
bestaat een dodelijke haat, vooral omdat de Perzen
alleen Ali als kalief erkennen en hem bijna, aldus
Oomius, tot God verheffen. Zij zweren bij Ali en dichten hem wonderen toe. Er zijn feestdagen aan hem
gewijd, ja zij verheffen hem bijna boven Mohammed,
doordat zij onder andere beweren dat de engel Gabriël
zich vergist heeft toen hij de koran aan Mohammed
gaf. Verder zijn er verschillen onder andere in het
hoofddeksel (geen tulband), in de gebeden, wordt door
hen het vasten afgewezen en gebruiken zij beschilderde beelden tot versiering in hun huizen, hoewel niet in
hun godsdienst. Vervolgens haalt Oomius de historicus
Georgius Abulfarajus (een Syrisch Christen die in 1289
stierf) aan die wel 73 bijzondere 'secten' kende. Maar
aangezien hun verschillen maar grotendeels over onbetekenende zaken gaan, wil hij daaraan voorbijgaan en
zich beperken tot nog vier hoofdstromingen. Deze
beschrijft hij dan aan de hand van Septemcastrensis
(circa 1422-1502), een Hongaarse dominicaan die 20
jaar in Turkse gevangenschap geleefd hadlg).Volgens
drs. J. van den Berg verwart Oomius overigens deze
vier stromingen met de vier soennitische rechtsscholen,
"de hanbalitische, de hanafitische, de malikitische en
de sjafiitische school"20).
Vervolgens wijst Oomius er op dat Mohammed die in
Arabië geen andere godsdienst dan die van hemzelf
wilde gedogen, uiteindelijk een zo'n grotePverscheidenheid van opvattingen over zijn eigen godsdienst
niet heeft kunnen verhinderen en dat de mohammedanen daarom de Christenen in dit opzicht niets te verwijten hebben: "En soo en hebben de Muharnrnedanen
gheene reden om den Christenen (...) hare veel~oudige
scheuringen en ketteryen voor, te. werpen alsoo die
meerder onder haer zijn dan onder ons"21).
Afsluitend worden dan ,nog~derleïbenamingen die d e
mohammedanen zichzelf geven. of die hun gegeven

We willen dit artikel, waarin we niet verder zijn gekomen dan een samenvatting van de eerste twee afdelingen, afsluiten met enkele waarschuwende citaten uit de
laatste paragraaf van de eerste afdeling. Hierin leren
wij ds. Oomius kennen niet zozeer als wetenschapper,
maar als een zeer bewogen herder over het heil van de
Christenheid van zijn dagen:
"Ick en kan hier van niet af-scheyden sorzder een
woordt ter waerschouwirzge voor te stellen; want
uyt het voor-verhaelde is af te nenzerz wat wel het
in
lauwe, ja kouder dan Ys geworden Clzristendor?~,
dese quartieren, door Godts gelijcke rechtveerdigheydt mocht overkomen en wedervaren. Want even
deselve sorghloosheydt en herts-doodigheydt vergeselschapt nzet ongebondenheydt en onlzeyligheydt
wordt in der Christenen handel erz wandel in deze
dagen bevondennz2).
En dan geeft ds. Oomius aan dat de Christelijke kerk in
Klein-Azië, die eens door de apostelen gesticht is, door
het oordeel van God vanwege haar onbekeerlijkheid en
zonden in het 'dodelijk venijn' van het mohammedanisme is weggezonken. In dit licht hebben we ook de
ondergang van het Oost-Romeinse rijk met de inname
van Constantinopel in 1453 te zien:

doorlohan van den Berg

I

De door drs. J. v.d. Berg
geschreven
doctoraalscriptie over 'Het Geopende en Wederleyde Mzlhammedisdom of Turckdom' van ds. Oornius.

Noten:

Een vermoedelijk portret
van ds. Oonzius. In zijn
boek over het mohammedanisme geeft hij niet
alleen veel informatie
over deze godsdienst,
maar ook waarschuwt
hij met ernst en bewogenheid het 'lauwe, ja
kouder dan ijs geworden
Christendom' in zijn en
onze dagen.

"En als de godtloosheydt en dertelheydt der
Grieken meer en meerder aanwiesch haer niet keerende tot Derz Ghenerz Die hner sloegh, en gedueriglzlick berzaziwde soo heeft Godt over haer meer
erz meer uytgebreyt de Turcksche heerschappye of
liever tyrarznye, en heeft haer doen verliesen die
groote en verrnnerde Stadt Constarztinopelen
Dit alles moet ter waarschuwing dienen. Wat hebben
de volgende woorden van deze bidder voor land en
volk ons ook zeer veel te zeggen, wanneer we zien op
ons huidige vaderland dat hoe langer hoe meer in een
modern heidendom wegzinkt!
"Nadien wy den Griecken en Arabiers in sonden zijn
gelijck indien wy hare sonden maer niet te boven
gaen soo hebben wy ooclc een haestigh verderf en
verduysteringe, indien niet een geheele weghneminge van Christi name erz religie te verwachterz ten zy
wy ons alle, erz oock spoedighlick, bekeeren. (...)
Seecker geluckigh soz~denwy zijn indien tvy den
schriek des Heererz wetende, orzs lieten bewegen tot
het geloove en beleerirzge. Och! dat Godt eens gave
dat wy soo wijs waren om liever varz andere een
exempel te nemen dan anderen ten exempel gestelt
te worden; en orzs selven te laten waerschou~ven
door anderer rnenscherz schade om ons eygen voor
te komen. Geluckigh is de man, die de plage siet, en
verberght hem selven, Prov. 27:12. en 28:14"24'.

Drs. l?H. op 't Hof

1) Zie voor de eerste twee artikelen het decembernummer van
2002 (nr. 5, p. 184-191) en het februarinummer van 2003 (nr. 1,
p. 37-44) van In het Spoor
2) S . Oomius, Het Geopende en Wederl-yde Muhammedisdom of
Turckdom, 1663 (voortaan Het Mulzammedisdom).Het boek telt
in totaal 991 bladzijden. Het hoofddeel is niet doorlopend genummerd omdat aan het begin van de vijfde afdeling de paginenng weer begint met pagina 1. Het eerste hoofddeel met 566
pagina's wordt in het vervolg weergegeven met een Romeinse I
en het tweede met een Romeinse II.Wij sluiten ons wat dit betreft bij J. van den Berg aan (zie noot 3). In totaal omvat het
hoofddeel 879 pagina's, de inleiding 75 pagina's en het register
37.
3) J. van den Berg, Het Geopende en Wederleyde Muhammedisdom of Eirckdonz. Beschrijving van een werk van Simon Oomius
(1630-1706), 1998. Dit is een niet gepubliceerde doctoraalscriptie die geschreven is aan de Theologische Universiteit te
Kampen. Zie voor de juistheid van de door ds. Oomius gegeven
informatie de pagina's 40-42!
4) J. van den Berg, a.w., p. 41
5) J. van den Berg, a.w., p. 48
6) Het Mzihammedisdom, p. I , 4
7) Johannes Andrea, Colzjicrsion de la secta Mahometana, 1467.
Voetius had dit boek als een betrouwbare bron voor de kennis
van het mohammedanisme aangeprezen en zorgde daarom in
1646 voor een heruitgave van een Latijnse vertaling, die hij
tevens van een woord vooraf voorzag. Zie ook mijn artikel in
het decembernummer van In het Spoor, p. 188.
8) Het Mzihammedisdom, p. I, 5
9) Het Muhammedisdom, p. I, 20
10) Het Mzlhammedisdom, p. I , 20
11) Het Muhammedisdom, p. I , 30
12) Het Muhammedisclom, p. I , 32
13) Het Muhammedisdom, p. I, 33
14) Het Mzlhammedisdom, p. I, 35
15) Het Muhammedisdom, p. I , 47
16) Het Muhammedisdom, p. I , 54
17) Het Mzihammedisdom, p. I , 55
18) Zie over deze en andere teksten het artikel van dr. J. A. Bunt,
"De strijd van het mohammedanisme -2-", in: In het Spool;
oktober 2002, p. 140-144
19) De heer J. van den Berg vermeldt dat het om Georgius de Hungaria gaat van wie hij verscheidene schuilnamen geeft. Deze
Hongaar stelde zijn belevenissen gedurende zijn twintigjaxige
gevangenschap onder de mohammedanen te boek. Dit werk
vormde daarmee een bron voor de kennis over de mohammedanen. Zie: J. van den Berg, a.w., p. 55.
20) Zie voor verdere informatie J. van den Berg, a.w., p. 41, noot 23 !
21) Het Mz~hammedisdom,p. I , 107
22) Het Muhammedisdonz, p. I , 73
23) Het Mzihammedisdom, p. I, 75
24) Het Muhammedisdom, p. I, 76 en 77

Inleiding
In dit vierde artikel1)zal een begin gemaakt worden met
het samenvatten van de derde afdeling (p. 120-394) van
het boek van ds. Oomius Het Geopende en Wederleyde
Muhammedisdom of Turckdom2).In een vorig artikel
zijn de eerste twee afdelingen samengevat, waarin
enerzijds het leven van Mohammed, anderzijds de verschillende stromingen en scheuringen binnen het
mohammedanisme behandeld zijn. In de uitgebreide
twee volgende afdelingen, die eigenlijk het hoofdbestanddeel van het boek vormen, worden door ds.
Oomius de geloofsleer en de godsdienstige gebruiken
uitvoerig besproken en van commentaar voorzien.
Aangezien een en ander dermate leerzaam en interessant is, zoals enkelen lieten weten, willen wij in wat
meer artikelen dan oorspronkelijk de bedoeling was,
het gehele werk samenvatten.

De derde afdeling: de geloofsleer van de mohammedanen
Ds. Oomius begint deze afdeling met erop te wijzen
dat de leer der mohammedanen zal blijken te zijn
samengesteld uit (vervalste) elementen van het Jodendom, heidendom en Christendom. Het meeste heeft
Mohammed uit de beide Testamenten en de Joodse traditie gehaald, terwijl hij er weinig van zichzelf aan toegevoegd heeft. Vervolgens behandelt ds. Oomius het
eerste grote verschil met de mohammedanen namelijk
hun visie op de Heilige Schrift en toont hij aan wat zij
geloven van de Heilige Schrift.
Volgens de mohammedanen zijn zowel het Oude als
Nieuwe Testament zeer vervalst en bedorven, waarbij
het aantal boeken van de Heilige Schrift op honderdvier gesteld wordt. Zij kennen vijf evangeliën, omdat
zij het Euangelium der Icintsheydt erkennen dat verhalen biedt uit de jeugd van Christus. En zo nemen zij
enige dingen terecht uit de Heilige Schrift aan, maar
verwerpen zij veel omdat het strijdt met hun eigen
'grouwelen'. Het zijn zowel de Joden als de Christenen
geweest die de oorspronkelijke Bijbelboeken bedorven
zouden hebben. Volgens Oomius is hier sprake van een
oude list van satan die ook de papisten en socinianen
heeft wijsgemaakt dat de Schriften vervalst zijn. Met
een keur van redenen weerlegt Oomius dit verwijt van
de mohammedanen. We willen een en ander hier wat
uitvoeriger samenvatten.

De Heilige Schrift vervalst?

Muhanzmedisdonz of xu~kilorn'(1663)i>mz &. Oo~nitts,
dat bijna IOOOpagina's omvat!

Allereerst stelt ds. Oomius vast dat dan de Evangelisten en apostelen of de Christenen uit de tijd na de
apostelen of de Joden of de Joden en Christenen tezamen de Heilige Schrift hadden moeten vervalsen. De
Evangelisten en apostelen hebben dit echter niet kunnen doen, daar het toch moeilijk voor te stellen is dat
zij hun eigen werk zouden vervalsen en daar zij hun
historiën hebben opgeschreven toen er nog velen leefden die de Heere Jezus Zelf gekend hadden.
Ook is het zeer onwaarschijnlijk dat de Christenen na
de tijd der apostelen dit gedaan zouden hebben, omdat
zij goed en bloed overgehad hebben voor het zuiver
houden van de heilige boeken en indien iemand het geprobeerd zou hebben, hiJ direct door anderen zou tegengesproken zijn. Bovendien zou dit zeker ter veroordeling aangegrepen zijn door hen die tot de een of andere
sekte behoorden, waarvan er in de eerste tijd onder het
Christendom reeds heel wat waren.

Ook wat de Joden betreft valt niet aan vervalsingen te
denken. Allereerst is immers bekend dat zij omdat hun
de woorden Gods zijn toebetrouwd (Rom. 3:2), liever
duizendmaal zouden sterven dan aan de heilige boeken
iets te veranderen of te laten veranderen. Hierbij komt
de uiterste nauwkeurigheid waarmee de Massoreten
(Joodse geleerden die in de tijd van 500-1000 na Christus zich beziggehouden hebben met de overlevering
van de tekst van het Oude Testament) te werk zijn
gegaan. Zij hebben niet alleen de verzen en woorden,
maar ook de letters geteld en vastgesteld hoe vaak en
waar ieder woord in elk Bijbelboek voorkwam. Daarom heeft Augustinus de Joden onze Boekdragers genoemd.
De begaafde apologeet
en veelschrijver Origeizes
die leefde van 165 tot
circa 255 na Clzristus.

De Joden besteedden de grootst mogelijke zorg aan het behoud
van de letterlijke tekst van het Oude Testament.
Aicgustinus noemde hen daarom wel 'onze Boekdragers'.

In de tweede plaats zouden de Joden, die niet zouden
kunnen verdragen dat anderen enig gezag aangaande
het bewijs van hun leerstukken zouden hebben, zichzelf de waarheid benomen hebben en zichzelf daarmee
zeer benadeeld hebben. Bovendien zouden zij alle boeken van het Oude Testament die op alle plaatsen in de
gehele wereld verspreid zijn, niet hebben kunnen vervalsen, terwijl zij zelf hier en daar op de aardbodem
verstrooid zijn. In de vierde plaats is er de reden die
door Hiëronymus in navolging van Origenes is gebruikt dat ten tijde van Christus en de apostelen de
Schriftgeleerden en Farizeeën door hen nooit over de
zonde van vervalsing zijn bestraft en dat na de tijd der

apostelen het aan geen Christenen ontbroken zou hebben die de vervalsingen van de Joden aan de kaak zouden hebben gesteld. Nooit zouden de Joden immers die
exemplaren die in de bibliotheken van de Christenen
bewaard werden, hebben kunnen vervalsen, zodat de
Christenen (die in hun bibliotheken juist de oudste en
beste exemplaren verzamelden) direct bedrog door
vergelijking zouden opmerken.
In de vijfde plaats zouden de Joden allereerst die plaatsen hebben veranderd die de Godheid van Jezus Christus zeer duidelijk bewijzen. Maar vergelijking van deze
teksten laat zien dat zij in de Hebreeuwse tekst er niet
anders staan dan zij ten tijde van Christus en de apostelen gelezen werden.
Ten slotte liggen vervalsingen door Christenen en
Joden tezamen nog minder voor de hand, omdat zij in
het stuk van de religie zoveel van elkaar verschillen.
Het is onmogelijk dat alle boeken die in zoveel verschillende talen, plaatsen en tijden zijn verspreid over
de gehele wereld, door Joden en Christenen in eendracht met elkaar zouden zijn veranderd. De boeken
van de Heilige Schriftuur zijn immers direct na de tijd
der apostelen, dus vóór de opkomst van Mohammed, al
in vele talen vertaald, bijvoorbeeld in het Syrisch,
Ethiopisch, Arabisch en Latijn. Later zijn er nog vele
vertalingen bijgekomen zonder dat er grote wezenlijke
verschillen in te vinden waren. Het is ondenkbaar dat
iemand iets in de Heilige Schrift zou kunnen veranderen zonder dat hij door anderen daarop betrapt zou
worden. Om hun bijgeloof een schijn van waarheid te
geven, hebben eertijds de Samaritanen dit geprobeerd
door in Deuteronomium 27:4 niet de berg Ebal te
lezen, maar de berg Garizim (= Gerizîm), hoewel in het
Hebreeuws duidelijk staat Ebal. De roomsen hebben in
1572 in Antwerpen een Bijbel laten 'drukken waarin
Genesis 3: 15 het Hebreeuwse Hu door Hi (dat wil zeggen: hij door zij) vervangen is, opdat zij de heerlijkheid
van Christus zouden leggen op Maria, daar zij nu in
hun vertaling lezen: 'zij zal u den kop vermorzelen'.
Maar dit bedrog is direct opgemerkt en aan de kaak

gesteld, zelfs door pausgezinden zelf. Als nu Christenen vanwege hun onderling verschil in religie al niet
iets kunnen veranderen, dan is dat zeker wel onmogelijk voor Christenen en Joden tezamen.
Een volgend argument is volgens ds. Oomius dat
indien iemand veranderingen had aangebracht, er toch
zuivere exemplaren van vóór de opkomst van Mohammed ergens aanwezig zouden moeten zijn waarmee de
vervalsingen zouden kunnen worden aangetoond, maar
die zijn er niet. En indien Christenen veranderingen
zouden hebben willen aanbrengen, dan zouden zij wel
die geboden genomen hebben die voor de menselijke
natuur moeilijk zijn na te leven, bijvoorbeeld die van
het liefhebben van zijn vijanden, het verachten van
rijkdommen, het opnemen van het kruis, het verdragen
van ongelijk, of die dingen aangaande Christus waarmee ze anderen gemakkelijker tot hun eigen mening
overgehaald zouden hebben. Maar de mohammedanen
beweren juist dat de Christenen die plaatsen vervalst
hebben die bij de tegenpartij haat verwekken, zoals dat
Christus gekruist en gestorven is en dat Hij waarlijk
God en mens in één Persoon is. Indien Christenen de
heilige boelen vervalst hebben, dan zouden ze zonder
meer duidelijkere dingen tegen de mohammedanen
ingevoegd hebben, bijvoorbeeld zouden ze Christus
een voorzegging in de mond gelegd hebben dat er eenmaal een valse profeet Mohammed zou komen, maar
daarvan wordt nu niets gevonden. En als de mohammedanen nu zeggen dat de heilige boeken vervalst zijn,
hoe kunnen ze dan onderscheiden wat daarin vervalst
en wat daarin niet vervalst is. Ds. Oomius roept hen in
dit verband met de woorden van Augustinus op om
maar eerlijk te bekennen dat zij het Evangelie van
Chtistus niet geloven.

ALLES OF NIETS
Ds. Oomius: Een karmelieter monnik zei: " 'Indien
iets, al was het ook het minste, gezegd wordt, vervalst te zijn in de Schriften, zo wordt de Schriftuur
alle geloof en autoriteit ontnomen. Want gelijk men
van de vervalsing van een deel zal vermoeden
mogen, alzo ook van de andere gedeelten. Alzo er
geen meerder reden is waarom dit deel meerder
dan dat heeft onbezoedeld bewaard moeten worden
(...). Hoe zal men dan dat gedeelte der Schrifhlur
kunnen geloof geven, welke is behelsd [opgenomen; red.] in de allzoran?' Derhalve mag ik hier
Augustinus' woorden tegen Faustus (...) gebrz~iken:
'Zegt openlijk dat gij het Evangelie van Christus
niet gelooft, want nadien gij in het Evangelie hetgeen gij wilt, gelooj? en hetgeen gij wilt, niet
gelooft, zo gelooft gij eerder uzelven dan het
i

-Ds. S. Oomius, Muharnmedisdom, 1663, p, I , 155156 (herspeld)-

Inconsequent is het dan vervolgens dat Mohammed in
plaats van de heilige boeken zonder meer als bedrog te
verwerpen en zijn volgelingen daarvoor te waarschuwen deze toch in zijn koran zo hoog verheft. Ja, hij
raadt zelfs zijn volgelingen aan om deze geschriften
bij twijfelachtige dingen te raadplegen. Volgens ds.
Oomius heeft hij zo gehandeld om zijn eigen woorden
meer gezag te geven en zo zijn woord als Gods Woord
des te beter ingang te doen vinden.
Ds. Oomius sluit dit gedeelte kort en bondig af met de
vaststelling dat op grond van Mattheus 5: 18 God Zelf
er zorg voor draagt dat eerder hemel en aarde zullen
vergaan dan dat er uit Zijn Woord één jota (één letter)
verloren zal gaan.

Tegenwerpingen van de mohammedanen
Twee dingen brengen de mohammedanen tegen het
voorgaande in. Allereerst dat uit de heilige boeken
zowel door Joden als Christenen de naam van Mohammed is geschrapt en bovendien dat vooral in het Nieuwe Testament veel Schriftuurplaatsen elkaar tegenspreken. Op de eerste tegenwerping gaat Oomius tamelijk
uitvoerig in en bestrijdt deze met zeven argumenten,
die we hier ook willen weergeven. In Deuteronomium
33:2 wordt gezegd dat God is opgegaan van Seïr en
blinkende verschenen van Paran; dit moet volgens de
mohammedanen aldus uitgelegd worden: God heeft
vanaf Seïr het Evangelie aan Jezus gegeven (Seïr zouden de bergen van Palestina betekenen) en aan Mohammed vanaf Paran de koran (Paran zouden de bergen bij Mekka zijn). In Psalm 50:2 zou volgens hen op
grond van een Syrische vertaling staan de woorden:
'de geroemde kroon', waarmee het rijk van Mohammed zou bedoeld zijn. Verder zou in Johannes 14 en 15
door de Christenen de naam van Mohammed vervangen zijn door Trooster. Hoewel ds. Oomius vindt dat
elke lezer nu kan zien, met wat voor een dwaze en zotte
uitleg we hier te maken hebben, gaat hij toch op een en
ander in. Wat Deuteronomium betreft vindt hij de uitleg te belachelijk om daarop serieus in te gaan. In
Psalm 50 leggen zij het woord 'hoon' op een dwaze
wijze tegen de zin van het geheel uit en ze doen dit op
grond van een Syrische vertaling, terwijl geen enkele
Arabische vertaling dit woord heeft, maar wat nog
belangrijker is, de Hebreeuwse tekst gebruikt dit
woord in het geheel niet. Wat Johannes 14 en 15 betreft
heeft de geleerde Antonius Walaeus3)reeds aangetoond
dat de Trooster op grond van de tekst zelf en op grond
van de context slechts de Heilige Geest kan zijn, omdat
van Hem gezegd wordt dat Hij Christus zal verkondigen en van Hem zal getuigen.
Ds. Oomius besluit met de conclusie ten aanzien van
alle plaatsen die de mohammedanen aanvoeren dat
gemakkelijk de dwaasheid van hun uitleg op grond van
het voorafgaande en volgende en op grond van "het
oogemerck van Godts Geest" aangetoond kan worden4).
In de tweede plaats zegt Oomius dat zij met gefun-

Mohammed

Ds. Aiztoiziits Walaeirs
(1573-1639), hooglemnr
te Leiden

deerde bewijzen moeten komen, wat ze echter kennelijk niet kunnen.
In de derde plaats moeten ze maar eens exemplaren van
heilige boeken of verklaringen daarvan laten zien
waarin van de naam van Mohammed gewag gemaakt
wordt, daar het ondenkbaar is dat indien ze gelijk zouden hebben, er gezien de ontzaglijke hoeveelheid van
dergelijke boeken over de gehele wereld er geen exemplaren meer te vinden zouden zijn.
Bovendien zouden de heilige boeken vol met getuigenissen van de komst van Mohammed hebben moeten
staan, daar Mohammed voor de mohammedanen een
veel belangrijker profeet is geweest dan Christus, zodat
het schrappen of veranderen van een of twee teksten
niets betekent, daar van Christus op bijna ontelbaar
veel plaatsen in het Oude Testament wordt getuigd.
In de vijfde plaats wil Oomius de mohammedanen wel
eens de vraag voorleggen wanneer de veranderingen
dan zijn aangebracht. Vóór de komst van Mohammed
was er geen reden voor, want niemand wist wie Mohammed was en wat hij leren zou, en na zijn komst is
onmogelijk, omdat dan alle vertalingen van de heilige
boeken over de gehele wereld hadden moeten worden
veranderd.
In de zesde plaats zouden de Perzen kunnen zeggen dat
de naam van hun Ali en de Turken van hun Omar zouden zijn geschrapt. Ja, elke bedrieger en verleider zou
dan uiteindelijk zijn eigen naam kunnen noemen.
Wat de tweede tegenwerping betreft aangaande Schriftuurplaatsen die elkaar zouden tegenspreken, daarvoor
verwijst Oomius onder anderen naar de Leidse professoren Franciscus Junius (1545-1602)5) en Frederick Spanheim (1600-1649)6).Hij wenst dan tevens de
zoon van laatstgenoemde Frederick Spanheim jr.
(1632-1701)7) die vroeger zijn studiegenoot was en
nu in Heidelberg met lof studeert en zich daar voorbereidt op een werk waarin de moeilijkste schijnbaar
tegenstrijdige plaatsen van het Oude en Nieuwe Testament worden behandeld, Gods bijzondere zegen daarin toe.

Het tweede grote verschil met de mohammedanen,
aldus ds. Oomius, is de visie op Mohammed. Zij kennen drie voorname profeten, namelijk Mozes, Christus
en Mohammed, van wie Mohammed de voornaamste
is. Mozes heeft de Joden zware wetten gegeven, die
Christus in het Evangelie verbeterd heeft, maar
Mohammed zou de volmaakte uitlegging van de
Goddelijke wil in de koran gegeven hebben. Daarom
wordt hij de laatste profeet genoemd die God gezonden
heeft, en luidt een voornaam artikel in hun geloof ook:
"Daer is geen Godt, als dien Godt, en Muhammed
Godes Bode, of Apostel"'). Zij houden hem daarom
ook zeer in ere en geloven dat hij zonder zonde geweest is. Hij heeft zichzelf uitgegeven voor Gods bode
en profeet, maar zonder veel moeite kan volgens ds.
Oomius aangetoond worden dat hij een bedrieger is.
Allereerst heeft hij nergens een bewijs van zijn profeetschap gegeven. In tegenstelling tot Christus Die
Zijn roeping in werken en woorden (Lukas 24:19)
bewezen heeft en van Wie God de Vader getuigenis
gegeven heeft (Johannes 5), getuigt de geschiedenis
van Mohammed slechts van oorlogen en verschrikkelijke verwoestingen van landen en mensen. Op de
vraag naar Goddelijke wonderen placht hij te antwoorden dat alleen God die kon doen en dat wonderen niet
nodig waren om de waarheid van zijn leer te bevestigen. Dit is een duidelijk bewijs dat hij een bedrieger is,
omdat God gewoon is wanneer Hij extra-ordinaire profeten uitzendt om de staat van de kerk te veranderen in
haar bedeling, deze profeten met de gave tot het doen
van wonderen te bedelen ter bevestiging van de waarheid en ter beschaming van de tegenstanders. Zo worden van Christus door de Evangelisten reeds 57 wonderen verhaald, waarbij nog komen de vele wonderen
die door de apostelen in Zijn naam gedaan zijn.
Deuteronomium 34: 10 en 11 (En er stond geen profeet
meer op in Israël gelijk Mozes, dien de HEERE gekend
had van aangezicht tot aangezicht, in al de tekenen en
de wonderen, waartoe hem de HEERE gezonden heeft,
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om die in Egypteland te doen aan Farao, en aan al zijn
knechten en aan al zijn land) leert ons dat na Mozes
geen profeet in Israël is opgestaan die zoveel wonderen
gedaan heeft als Mozes. Hieruit blijkt dus, aldus ds.
Oomius, dat Mohammed een vals profeet is geweest.
Wel is waar dat zijn aanhangers enige wonderen van
hem verhalen, maar die zijn zeer doorzichtig en gemakkelijk te weerleggen, wat later zal worden aangetoond.
In de tweede plaats kan hij geen groot profeet zijn
omdat na Johannes de Dooper en na de komst van de
Grote Profeet, Christus, geen dergelijke profeet meer
komen zou, zoals in Lukas 16:16 staat: De Wet en de
Profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het
Koninkrijk Gods verkondigd en een iegelijk doet
geweld op hetzelve. In de derde plaats leert men uit de
vruchten van zijn leven dat hij geen profeet is geweest,
daar hij zich "niet anders dan [als] een vuyl vercken in
alle beestelicke wellustigheden ge~entelt"~)
heeft en
daarnaar ook zijn leer heeft ingericht, waarvan eerder
reeds een en ander is meegedeeld. In de vierde plaats
heeft hij vele dingen geleerd die zonder meer tegen de
leer der apostelen en profeten indruisen. Bovendien
heeft hij nooit enige toekomende dingen voorzegd, wat
toch profeten eigen is en zeker van iemand verwacht
mag worden die beweert Christus en alle andere profeten te overtreffen. Eens heeft hij voorzegd dat hij op de
derde dag na zijn dood ten hemel zou varen, maar daarin is hij vals bevonden. En ten slotte is hij niet zonder
oorzaak gedurende zijn leven reeds voor een dwaas en
een door de duivel bezeten mens gehouden.

Tegenwerpingen
Uit het Oude en Nieuwe Testament brengen de mohammedanen teksten hiertegen in en enige fabels en
zogenaamde wonderen. Uit het Oude Testament beroepen zij zich op Deuteronomium 18 vers 15: Een
Profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij,
zal u de HEERE uw God verwekken; naar Hem zult gij
horen. Deze Profeet zou Mohammed zijn; dit is echter
dwaas en Godslasterlijk, daar Petrus in Handelingen
3:22 en Stefanus in Handelingen 7:37 deze tekst op
Christus betrokken hebben en zij aangetoond hebben
dat deze in Hem vervuld zijn. Bovendien staat er in de
tekst uit uw broederen, uit de Israëlieten dus, en
Mohammeds vader was een heiden en zijn moeder een
Ismaëlitische.
In het Nieuwe Testament fantaseren ze dat gestaan zou
hebben: "Ick brenge u-lieden een boodtschap, dat na
my een bode komen sal, welckers naem is Muhammed"lo).In soera 7011)staat daarom:
"Na Moses is Christus gekomen, de Soone van
Maria, seggende: O! kinderen Israëls, ick Godts
bode of gesant tot u gesorzden, verseeckere u by
mijn Testament, 't welcke ick in mijn handen hebbe,
dat na my sal komen eenen bode, welckers naem is
Muhanzmed, welcken sy sullen seggen een Toovenaer te zijn".
Maar eerder is reeds uitvoerig aangetoond dat dit verzonnen is. Bovendien doet hij net alsof Christus het
Evangelie in Zijn hand heeft, terwijl het nog niet
beschreven was. Verder is het Godslasterlijk Christus
lichtvaardig een eed te laten doen en wanneer heeft
God de komst van een profeet voorzegd met de toevoeging dat de mensen hem een tovenaar zouden noemen?
Wat de wonderen van Mohammed betreft noemen zijn
volgelingen wel het getal van drieduizend en spreken
zij ook van zijn opneming in de hemel, waar hij Gods
aangezicht gezien zou hebben. Maar al deze fantastische verhalen, waarvan Oomius een groot aantal de
revue laat passeren, zijn allemaal verzonnen leugens,
want de wonderen zijn in tegenstelling tot die van de
Zaligmaker niet in het openbaar gebeurd, zodat ze niet
bevestigd kunnen worden door geloofwaardige mensen. Bovendien doet God wonderen ten aanzien van
ernstige en gewichtige zaken ten goede van anderen
voor de ziel of het lichaam om voor de mensen de
waarheid van Zijn Woord te bevestigen. Ze worden
dus doelgericht en in het openbaar voor de mensen
gedaan en niet zoals bij Mohammed heimelijk en om
de mensen te behagen en hun nieuwsgierigheid te
bevredigen ten aanzien van beuzelarijen. Wat het verhaal van de opneming in de hemel en het zien van God
betreft dit verhaal is zo duidelijk gefantaseerd dat vele
mohammedanen dit reeds als een verzinsel verworpen
hebben en wij moeten, zegt ds. Oomius, hierin Mohammed dankbaar zijn omdat hij zo 'plompelick' gelogen heeft.

Eeiz Oosterse ajbeelding van Mohanzmeds nachtelijke
henzelvaart vanaf
de Teinpelberg te
Jerzlzalem op een
hemels rijdiei:
Duidelijk een verzoizneiz verhaal!

Tegen de roomsen die tot merkteken van de ware kerk
ook wonderen rekenen en die zich op vele wonderen
beroemen, moeten twee dingen ingebracht worden,
namelijk dat de ongelovige mohammedanen dit ook
doen en dat deze roomse wonderen onder hetzelfde
negatieve oordeel vallen. Ze zijn deels verzonnen,
deels toe te schrijven aan toverij als werk van de duivel
of aan listigheid. Als voorbeelden van verzonnen wonderen behandelt Oomius dan met name enige zogenaamde wonderen van Franciscus en Dorninicus.

fierbij is het volgens Oomius duidelijk dat Mohammed "als een vuyl bedrieger"I3) de Bijbelse verhalen
op een dwaze en kinderlijke wijze veranderd heeft
opdat niet zou blijken dat hij ze aan de Bijbel ontleend
heeft.
Zo heeft hij bijvoorbeeld namen die enigszins op
elkaar stoten, met elkaar doen rijmen: Habel en Kabel
(Abel en Kaïn), Taluth en Galuth (Saul en Goliath),
Magugh en Jagugh (Gog en Magog), Haruth en Maruth
(namen van engelen). Elias heet Dul Kafel en Jethro
Schoaib. Hoewel een enkeling het ontkent, beweren de
meeste bronnen van Oomius dat in de koran sierlijk
Arabisch is gebruikt en dat de mohammedanen dat
als een bewijs beschouwen dat Mohammed een echt
profeet geweest is die alle andere profeten overtreft.
Daarom menen zij ook dat het onmogelijk is om de
koran op behoorlijke wijze in een andere taal over te
zetten. Zij spannen zich meer in om de koran uit het
hoofd te leren dan te begrijpen omdat zij ervan uitgaan
dat de koran zo diepzinnig is dat geen mens, engel of
duivel hem begrijpen kan.

De koran
Het derde grote verschil met de mohammedanen
betreft de koran. Ds. Oomius spreekt van de "Alkoran
of Alfurcan, gelijck het boeck van Muhamrneds godtloosheydt wordt ghenaemt"12).Wat de betekenis betreft
zegt hij dat het een Arabisch woord is dat is samengesteld uit 'al' en 'koran', waarbij het eerste woord het
lidwoord is en het tweede woord volgens sornmigen in
navolging van de Joden die het Oude Testament ook zo
noemen, 'lezing' betekent, hoewel het volgens geleerde Arabieren 'verzameling van hoofdstukken' betekent. De koran wordt 'furcan' genoemd omdat het in
gedeelten en hoofdstukken is ingedeeld of volgens
anderen omdat het een boek is dat onderscheidt tussen
het goede en het kwade. In de verschillende vertalingen
worden de 114 hoofdstukken (en boeken) verschillend
ingedeeld, zodat Oomius moet constateren dat er op dit
gebied nogal verschil is. Sommige hoofdstukken heeft
Mohammed volgens zijn zeggen in Mekka, andere in
Medina op last van God zijn volgelingen gegeven.
De inhoud gaat lort gezegd daarover, wat de mohammedanen moeten geloven en hoe ze moeten leven.
Bovendien worden verscheidene verhalen uit het Oude
Testament gegeven, zoals over de schepping, Adam en
Eva, de val, de uittocht uit Egypte onder Mozes enz.,
hoewel zeer verminkt en van vele 'fabulen' voorzien.

Een pagina uit een koran van omstreeks de IOe eeuw.
Uit het feit dat in de koran sierlijk Arabisch gebruikt is,
concluderen de mohanzn~edanendat Mohammed wel een groot
profeet geweest moet zijn.

.

andere religie verkocht mag worden. In hun eerbied
voor de koran zijn zij velen onder het Christendom tot
een voorbeeld. Zij hebben gezette tijden waarop zij de
koran lezen, waarin zij vooral de pausgezinden, die
zelfs het lezen van Gods Woord verbieden en soms zo
onwaardig over de canonieke boeken van de Heilige
Schrift spreken, maar ook vele lauwe Christenen tot
een voorbeeld zijn.
Er zijn ook verklaringen van en kanttekeningen op de
koran door mohammedanen gemaakt, waarvan echter
gezegd moet worden dat de verklaringen zeer veel van
elkaar verschillen, wat ook door henzelf wordt toegegeven. Er zijn ook verscheidene vertalingen in de loop
der tijd van de koran verschenen die meestentijds echter zeer slecht zijn en die de koran daarom meer verminken dan recht doen omdat ze gemaakt zijn uit een
zo onbekende taal enlof omdat ze een vertaling van een
vertaling zijn, waarbij Oomius de hem bekende vertalingen de revue laat passeren. Aan de koran voegen
de mohammedanen ook nog een boek 'Zunna' (de
soenna) toe, waarin de woorden en werken van
Mohammed na zijn dood door volgelingen zijn opgetekend en beschreven. Hoewel de inhoud niet van
Goddelijke oorsprong is zoals de koran, beschouwen
ze de inhoud toch als een Godsspraak, terwijl de
inhoud enkel uit beuzelachtige dingen en verzinsels
bestaat: "En schoon der niet anders in te vinden is/ dan
beiiselingen en sotte fabulen, soo achtense die nochtans
alle waerachtigld en eerense als een Godts-spraeck",
aldus ds. Oomiusi4).

Omdat de poëzie bij de Arabieren toen zeer geliefd
was, heeft Mohammed de koran in verzen en op rijm
gemaakt om daarmee ook het eenvoudige volk tot het
lezen ervan te brengen. Wij moeten echter niet denken,
zo merkt ds. Oomius op, dat Mohammed de koran in
zijn leven heeft uitgegeven. Integendeel, bij stukjes en
beetjes heeft hij wat aan het domme volk gegeven, al
naar gelang het hem nuttig toescheen. Zijn opvolgers
hebber1 na zijn dood alle briefjes en stukjes in zijn huis
verzameld en het geheel als een boek uitgegeven,
waarbij de een wat weggelaten en de ander wat toegevoegd heeft. Dit was aanleiding tot veel onderlinge
twist en tweedracht, totdat één van hen ten slotte een
koran naar zijn zin gemaakt en zoveel mogelijk andere
versies verbrand heeft. Hoewel dus de koran een warrig samenraapsel van dwalingen, fabels en Godslasteringen van Joden, ketters en epicuristen is, is dit
boek bij de mohammedanen in de hoogste achting. Dit
is niet verwonderlijk, daar Mohammed hen heeft wijsgemaakt dat God hem alles door middel van de engel
Gabriël had toegezonden en dat hij daarover met God
Zelf gesproken had. De mohammedanen achten de
koran en Mohammed des te meer omdat zij menen dat
God de koran aan Mohammed gegeven heeft, hoewel
hij een onontwikkeld en ongeletterd man was die lezen
noch schrijven kon. De meesten van hen geloven dat de
koran als het Woord van God ongeschapen is.

Geen Goddelijk boek
Dat de koran geen Goddelijk boek is, kan volgens ds.
Oomius bewezen worden op grond van de auteur, de
inhoud en op grond van enige andere aspecten ten aanzien van de koran in vergelijking met de profetische en
apostolische geschriften.
Wat de auteur betreft kan uit het feit dat Mohammed
een zeer goddeloos mens geweest is (om met de woorden van Oomius zelf te spreken "de slimste en godtlooste van alle die gene is geweest/ die oyt over twee
voeten hebben gegaen"15)),afgeleid worden dat zijn
leer en boek niet anders zijn, daar hij er met beide op
uit was zijn gruwelijke daden te rechtvaardigen. Wat de
inhoud van de koran betreft, moet gelet worden op de
orde daarin en de inhoud zelf. Voor eenieder die wel
eens een blik in de koran geworpen heeft, is zonder
meer duidelijk dat de koran een ongeordende, warrige
mesthoop is of zoals ds. Oomius het zelf uitdrukt "een
rouwen/ ongeschickten en verwerden mis-hoop niet
ongelijkck (...) sonder ordre, sonder beleydtl en
bescheydt de saecken selve niet aen malkanderen hangende" 16). In wanorde en ongestructureerdheid munt de
koran uit boven alle geschriften die door ongeletterde
mensen gemaakt zijn. In dit opzicht is dit boek te vergelijken met het pauselijke recht. Oomius toont aan dat
deze wanorde door sommige mohammedaanse schrij-

De mohamlnedarzen hebben gezette tijden waarop
zij de koran lezen. Daarin zijn zij vele lauwe
Christenen tot een voorbeeld.

Hoeveel eerbied zij voor de koran hebben, mag uit het
volgende blijken. Vorsten geven elkaar als het kostbaarste geschenk een koran en eden worden op de
koran gezworen. Het is een verschrikkelijke zonde
wanneer men per ongeluk op de koran gaat zitten,
waarvoor ook Christenen met de dood gestraft zijn.
Alleen zij die rein en gewassen zijn, mogen de koran
aanraken. Daarom zijn de mohammedanen gewoon op
de buitenkant van de koran: de waarschuwing te zetten
dat alleen zij die rein zijn;hem~mogen aanraken. Dat is
ook de reden waarom de koran niet aan iemand van een
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vers zelf wordt toegegeven. Deze wanorde getuigt echter allerminst van een Goddelijk geschrift en van een
Goddelijke auteur. De boeken van Mozes kennen een
duidelijke orde van tijd en historie, terwijl de profetische boeken dit ook hebben of minstens een orde van
onderwerp ('materie'). Oomius somt vervolgens een
aantal voorbeelden van wanorde in de tijd ten bewijze
op, zoals dat Maria, de moeder van Christus, de zuster
van Aäron geweest zou zijn, dat het bij de farao ten
tijde van Mozes en Jozef om dezelfde farao zou gaan,
dat Haman ten tijde van Mozes geleefd zou hebben en
dat Mozes, Elia en Jozua tijdgenoten geweest zouden
zijn.

Een Nederlandse komn
in de vertaling van prot
d~ J.H. Kramers (deze
vertaling wordt wel de
'Statenvertaling' onder
de Nederlandse koranvertalingen genoemd!).
Volgens ds. Oomius munt
de koran uit in wanorde
en ongestructureerdheid.

Inhoud van de koran
Op de inhoud van de koran zijn drie dingen aan te merken: de verzonnen verhalen, vele tegenstrijdige dingen
en de schandelijke en onrechtvaardige dingen die in de
koran geleerd of toegestaan worden.
Wat de verzonnen verhalen ('fabulen') betreft wil
Oomius uit de grote hoeveelheid slechts een Ideine
proeve geven, waaruit alleen al blijkt hoe onbekommerd Mohammed in zijn loran (en in de soenna) alle
dingen aan elkaar gefantaseerd heeft. Vervolgens somt
Oomius een groot aantal voorbeelden op, waaraan wij
hier helaas moeten voorbijgaan en waarbij hij aantoont
dat veel fantastische verhalen min of meer aan de
Joodse talmoed (een Joods geschrift met (zogenaamde)
aanvullingen op het Oude Testament op grond van
mondelinge overlevering dat ongeveer 500 na Christus
werd afgesloten) ontleend zijn. Daar vele Bijbelse gegevens uit het Oude en Nieuwe Testament verminkt en
soms opgesmukt zijn met talmoedische elementen, is
het voor ds. Oomius duidelijk dat Mohammed nooit
zelf het Oude of Nieuwe Testament gelezen heeft,
maar dat een en ander deels door hem slecht onthouden, deels door Joden en Christenen hem wijsgemaakt
is. Daarom zegt Mohammed bijvoorbeeld ook dat God

David het boek der Psalmen gezonden heeft en zelfs
dikwijls dat God Christus het Evangelie als boek gegeven heeft.
Behalve de vele verkeerde voorstellingen in de koran
en soenna moet ook nog gewezen worden op de besmetting met verscheidene valse leringen. Mohammed
heeft gelijk Pelagius de verdienstelijkheid van de
goede werken geleerd en alles aan de krachten van de
vrije wil toegeschreven, waarin de meeste volgelingen
hem gevolgd zijn. Verder dromen de mohammedanen
van de volmaaktheid in dit leven en hebben zij hun heiligen die zij als mensen van de grootste volmaaktheid
prijzen. Ds. Oomius maakt dan de opmerking dat er
onder alle volkeren en religies zijn geweest die gepocht
hebben op hun volmaaktheid, maar dat zij die er het
verst vandaan zijn, er zich het meest op beroemen,
omdat zij gemakkelijk over wat zonde is, denken.
Een ander punt is dat de mohammedanen tegen Gods
Woord in over het algemeen geloven dat een ieder
mens in zijn eigen religie zal zalig worden indien hij
maar goed en rechtvaardig naar zijn eigen wet leeft en
geen afvallige wordt. Daarom mochten veelal Christenen onder de Turken hun eigen godsdienst behouden
en werd er door de zeelieden en soldaten gezegd "liever Turks dan paaps". Mohammed heeft dit op sluwe
wijze geleerd om enerzijds de Joden en Christenen aan
zich te verbinden, anderzijds om de moeilijkheden van
een discussie over de verschillen tussen de religies te
voorkomen.
Wat de tegenstrijdige dingen betreft wordt er in de
koran geen hoofdstuk gevonden waarin de bedrieger
Mohammed zichzelf niet herhaaldelijk tegenspreekt.
Hier somt Oomius er een groot aantal op, waarvan we
een enkele noemen.
De ene keer wordt gezegd dat de woorden van de koran
zijn gesproken en samengesteld door wijze en welsprekende mannen, de andere keer dat ze aan Mohammed uit de hemel zijn gezonden, geschreven door
Gods eigen hand, en dan weer dat ze hem in een zekere spelonk door de engel Gabriël gegeven zijn. Nu eens
zegt hij dat de koran in een nacht in zijn geheel uit de

Een portret van Mohamnzed (570-632). In de
koran wordt geen Izoofdstuk gevonden waarin hij
ziclzzelf niet tegenspreekt.

hemel is nedergedaald, dan weer dat hij de woorden bij
verschillende gelegenheden bij stukjes en beetjes ontvangen heeft. Op de ene plaats zegt hij dat de wereld in
zes dagen geschapen is en op een andere binnen twee.
Dan weer verbiedt hij het eten van bepaalde spijzen en
de wijn, terwijl op een andere plaats het wordt toegestaan. Soms wordt stelen verboden, dan weer toegestaan, in het bijzonder wanneer het vijfde deel van het
gestolene aan de armen wordt gegeven. Hij gebiedt de
reinheid om vervolgens, na daarin zelf te zijn voorgegaan, allerhande wellustigheden toe te staan. Hij zegt
alleen tot de Arabieren als volk gezonden te zijn, die
daarom alleen de koran kunnen verstaan, terwijl hij
ook beweert tot alle volkeren gezonden te zijn om hun
zijn wetten te geven. Nu eens zegt hij dat Joden en
Christenen in hun eigen religie kunnen zalig worden,
dan weer dat alleen de mohammedanen zullen zalig
worden en zij die zijn leer niet aanhangen, geplunderd
en zelfs gedood moeten worden. Duizenden tegenstrijdigheden zijn er zo te noemen, waarbij de mohammedanen zelf ook aangeven dat het ene vers door een volgend of ander vers verbeterd en herroepen kan worden,
waardoor er een enorme verwarring ontstaat. Oomius
concludeert dan dat deze zaken onomstotelijk bewijzen
dat de koran geen geschrift van God is, Die immers
Dezelfde is en blijft en Zichzelf nooit tegenspreekt.
Wel is het waar dat men de Heilige Schrift ook met
tegenstrijdigheden bekladt, maar dat zijn slechts tegenstrijdigheden in schijn, wat niet moeilijk is bij elke
aangedragen plaats te bewijzen, zoals sommige uitstekende Godgeleerden als ds. Junius en ds. Spanheim
reeds hebben gedaan.
Ten slotte moeten nog enkele schandelijke en onrechtvaardige dingen genoemd worden die in de koran
geleerd of toegestaan worden, zoals polygamie, overspel en sodomie, die veelal niet duidelijk worden afgekeurd, maar veeleer toegelaten. Sommige mohammedanen echter verfoeien de zonde van sodomie en ontkennen dat die zonde door Mohammed is toegestaan.
Verder wekt Mohammed zijn volgelingen vaak op tot
wreedheid, wraak, moord en oorlogen, wat met de
menselijke orde ('discipline') strijdig is, om nog maar
te zwijgen van de Goddelijke.
Als laatste bewijzen dat de koran geen Goddelijk geschrift is, noemt Oornius dan dat Mohammed een aantal dingen herroepen heeft, wat de door de Heilige
Geest geleide schrijvers nooit hebben gedaan. Verder
dat de koran als verzameling van vele stukjes en beetjes een boek is, zoals de mohammedanen zelf toegeven, met vele beschadigingen en gebreken, en dat de
leer van de koran nooit door enig wonder is bevestigd,
terwijl die van Mozes en Christus met vele wonderen
is bekrachtigd.

Ten besluite
Hebben we ds. Oomius4n een vorig artikel ai enigszins
door middel van een enkel citaat leren'kennen als een

bewogen bidder voor Christenheid en eigen land en
volk, dit artikel willen we afsluiten met een tweetal
citaten waarin we hem als bevindelijk Gereformeerd en
bevorderaar van een Godzalige levenswandel kunnen
leren kennen.
Toen het over de volmaaktheid in dit leven ging, waarschuwde hij tegen de perfectionisten met de volgende,
niet onaardige woorden, die niet van zelfkennis en
mensenkennis ontbloot zijn en die we de lezer in herspelde vorm niet willen onthouden:
"En zo zijn die mensen die [het] allewerst zijn van
de volkomenheid, gewoon [het] allermeest te roemen in dezelve, daar ze indien ze de volmaaktheid
nader waren, des te meerder haar onvolmaaktheid
zouden voelen en bezuchten. Deze is de mens de
enige volmaaktheid indien ze [van zich] bekennen
onvolmaakt te zijn, zegt Hiëronymus, en bijna ook
zo de oudvader A~gustinus"'~).

De bekende kerkvader Sophrorzius Ezísebius Hiëronymus
(k

347-420)

Toen het over de eerbied van de mohammedanen voor
de koran en hun geoefendheid daarin ging, was dat
aanleiding tot de volgende vermaningen en klachten
die hem kenmerken als een echte 'Nadere Reformator'.
Vele Christenen dienen een voorbeeld te nemen aan de
mohammedanen wat de eerbied voor en de geoefendheid in de Heilige Schrift betreft, omdat ze als vleselijke mensen nergens meer naar verlangen dan naar
wereldse boeken en niet méér van Gods Woord dan van
de koran weten, maar des te meer van ijdele boeken
van nog ijdeler schrijvers:
"Ons belangende nadien de mohammedanen zo
hoog haar vodderijen roemen, zo moeten wij leren
heiliglijk en eerbiediglijk spreken van de Goddelijke Schriften en die naarstig lezen. (...) Gave God

dat wij deze klachten niet in deze dagen mochten
vernieuwen, in dewelke sommige haar niet geoefender tonen in de H. Schriften dan zij zijn in de Alkomn, daar ze ondertussen zo ervaren zijn in een deel
ijdele boeken, geschreven van nog ijdeler mensen.
(...) Foei! Ons Christenen, dewelke Gods Woord in
zo hoge achting niet is, en tot hetwelk wij nergens
na zo begerig zijn als wel de vleselijke mensen tot
vleselijke en wereldlijke boekenn1*).
Drs. EH. op 't Hof
Noten:
1) Zie voor de eerste &ie artikelen het decembernummer van
2002 (Nr. 5, p. 184-191), het februarinummer van 2003 (Nr. 1,
p. 37-44) en het julinummer van 2003 (Nr. 3, p. 130-137) van
In het Spoor
2) S. Oomius, Het Geopende en WederleydeMuhammedisdom of
Turckdom, 1663 (voortaan Het Muhammedisdom). Het boek
telt in totaal 991 bladzijden. Het hoofddeel is niet doorlopend
genummerd omdat aan het begin van de vijfde afdeling de paginering weer begint met pagina 1. Het eerste hoofddeel met 566
pagina's wordt in het vervolg weergegeven met een Romeinse
I en het tweede met een Romeinse E. In totaal omvat het hoofddeel 879 pagina's, de inleiding 75 pagina's en het register 37.
3) Antonius Walaens was vanaf 1619 professor in Leiden en heeft
mede de bekende Synopsis samengesteld. Oomius verwijst in
de kantlijn naar Walaeus' Loci communes, p. 681
4) Het Muhamnzedisdom, p. I, 159
5) Hoewel ds. Oomius in de tekst alleen van Junius spreekt, is het
bijna zeker dat hij de meer bekende Franciscus Junius senior
bedoelt die vanaf 1592 professor in Leiden was en niet diens
minder bekende zoon Franciscus Junius junior die van 1589 tot
1677 geleefd heeft en slechts korte tijd predikant is geweest.
{

Op welk werk van Junius Oomius doelt, heb ik niet kunnen
achterhalen. Waarschijnlijk gaat het om een onderdeel van een
groter werk in het Latijn.
6) Fredencus Spanheim senior was vanaf 1592 hoogleraar in de
theologie in Leiden, waar hij in 1602 aan de pest overleed. Ook
hier is het mij niet duidelijk op welk werk ds. Oomius doelt en
zal het ook wel om een onderdeel of onderdelen van een werk
in het Latijn gaan.
7) Fredencus Spanheim junior was vanaf 1655 hoogleraar in
Heidelberg en vanaf 1670 in Leiden. Waarschijniijk is het nooit
tot een aparte uitgave gekomen, daar ik in de handboeken niet
iets van deze aard kon.vinden. Wel verwijst ds. Oomius in de
kantlijn naar Spanheims Opera omnia, Lugd. Bat., 1700-1703,
deel 3, p. 355 (de Auth. Epistol. ad Hebraeos exercit. part. 3.
cap. 6. 5 9. p. 355).
8) Het Muhammedisdom, p. I, 166
9) Het Mzrhammedisdom, p. I , 178
10) Het Muhammedisdom, p. I, 180
11) Zie soera 61, 6 in de koranvertaling van J.H. Kramers, die als
een van de beste beschouwd wordt en waarvan hier gebruik
gemaakt is. Hier luidt dit vers: "En toen Isa (= Jezus), de zoon
van Maryam, zeide: O zonen Israils, ik ben de boodschapper
Gods tot u bevestigend de Tawrah (= Thora) die voor mij was
en aankondigend een boodschapper die na mij zal komen wiens
naam is Ahrnad (= Trooster). Toen hij nu tot hen kwam met de
bewijstekenen zeiden zij: Dit is klaarblijkende toverij". Zie De
Koran, uit het Arabisch vertaald door prof.dr. J.H. Kramers en
bewerkt door drs. Asad Jaber en dr. Johannes J.G. Jansen,
AmsterdamIAntwerpen, 199717,p. 474
12) Het Mzrhammedisdom, p. I , 203
13) Het Muhammedisdom, p. I, 206
14) Het Muhammedisdom, p. I, 226
15) Het Muhammedisdom, p. I, 227
16) Het Muhammedisdom, p. I , 227
17) Het Mzrhammedisdom, p. I , 243, 244
18) Het Muhammedisdom, p. I , 219 en 220

Inleiding
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In dit vijfde artikel1)zal de derde en een gedeelte van
de vierde afdeling van het boek van ds. Oomius Het
Geopende en Wederleyde Muhammedisdom of Turckdom2)worden samengevat. In vorige artikelen zijn de
inleiding, de eerste twee afdelingen en de eerste drie
hoofdstukken van de derde afdeling aan de orde
geweest. In de eerste twee afdelingen ging het over het
leven van Mohammed en de verschillende stromingen
binnen het mohammedanisme, terwijl in de derde afdeling de geloofsleer door ds. Oomius uitvoerig onder de
loep werd genomen. In de eerste drie hoofdstukken
ging het daarbij over de opvatting van de mohammedanen over de Heilige Schrift, over Mohammed en de
koran. Daar ds. Oomius nu vaker de koran begint te
citeren, maar zelden de plaats aangeeft - er was in zijn
tijd nog geen algemeen aanvaarde telling van hoofdstukken en verzen! -, is dit, voorzover dit zinvol en te
achterhalen was, in de noten door mij aangegeven,
waarbij van de bewerkte koranvertaling van prof. dr. J.
H. Kramers gebruikgemaakt is3).Ds. Oomius vervolgt
zijn behandeling en weerlegging van de mohammedaanse geloofsleer met een hoofdstuk over hun leer
aangaande God.

De vierde afdeling: wie is God?

?
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Mohammed en zijn aanhangers geloven dat er maar
één God is. God is terecht volgens hen in Zijn wezen
oneindig, alwetend, onzienlijk, almachtig, onbegrijpelijk, onveranderlijk, onlichamelijk en de Fontein van
alle volmaaktheid. Toch schijnt God in de koran lichamelijkheid en eindigheid te worden toegekend, daar
Hem niet alleen menselijke lichaamsdelen worden toegeschreven, maar ook een ziel. Sommige vooraanstaande mohammedanen hebben inderdaad een gelijkheid met de geschapen dingen toegestaan, hoewel
andere dit zeer scherp veroordeeld hebben. Mohammed heeft, aldus ds. Oomius, het geloof in één God van
de Christenen geleerd. Door zijn onduidelijke bewoordingen heeft hij zelf alle aanleiding gegeven om God
ten onrechte enige gelijkheid met de geschapen dingen
zoals lichamelijkheid en eindigheid toe te schrijven. In
navolging van de ketter Sabellius4)ontkennen de mohammedanen de Drie-eenheid. Hierin is Mohammed
zeer sluw geweest, daar hij voorgeeft het veelgodendom van de heidenen te willen bestrijden, verwijt hij de
Christenen drie goden te dienen. Eenieder echter die
maar een weinig van Gods-Woord afweet, kan weten

De titelpagina van 'Het Geopende en Wedeileyde Muhaminedisdom of Tul-ckdom' (1663) van ds. Oonzius dat bijna 1000 pagina's
omvat!

hoe gemeen en dwaas dit verwijt is. Verwerpelijk is het
om, zoals onder anderen paus Gregorius V11 (paus van
1073 tot 1085) stelde, te beweren dat Christenen en
mohammedanen meer aan elkaar verbonden zijn dan
aan andere volkeren omdat ze in één God geloven. Ds.
Oomius stelt kort en bondig:
"Hebben dan de mohammedanen en Christenen
één God? Weg met deze ongehoorde leer! Die de
Zoon niet heeft, heeft ook de Vader niet'j5).
De mohammedanen dienen dus in de visie van ds.
Oomius een afgod.
Drie redenen geven de mohammedanen om de Drieeenheid te loochenen: allereerst dat God eenvoudig is,
ten tweede dat God geen vrouw heeft gehad en ten
derde dat indien er meer goden zouden zijn, dit het
einde van de wereld zou betekenen vanwege de onderlinge tweedracht die daaruit zou ontstaan. Deze rede-

nen ziin zo weinig steekhoudend dat ds. Oomius zich
van de plicht ontslagen acht om uit het Oude en
Nieuwe Testament de zuiverheid van de Christelijke
leer in dezen aan te tonen, daar dit iedereen genoeg
bekend kan zijn. Wel moet er nog op gewezen worden
dat in de koran van God meestal in het meervoud
gesproken wordt en dat wanneer er van God gesproken
wordt, herhaaldelijk tevens gewaagd wordt van Gods
Woord en Geest. Hieruit blijkt wel hoe de bedrieger
zich met zijn eigen zwaard verwond heeft, daar deze
woorden toch wel als overblijfselen van de Christelijke
leer beschouwd kunnen worden.

Christus en Maria
In het vijfde hoofdstuk stelt ds. Oomius eerst vast dat
de mohammedanen enige ware dingen aangaande
Christus geloven die ze uit de Heilige Schrift gehaald
hebben, maar dat deze dingen daarna door vele
onwaarachtige dingen die vooral door het gewone volk
verzonnen zijn, bedorven zijn. Zij noemen de Zaligmaker 'Christus, Jezus, de zoon van Maria'. Deze drie
namen tegelijk zouden dienen om Hem van anderen
met dezelfde naam te onderscheiden.

Een opengeslagen Arabische Bijbel. De mohainmedaizen geloven
wel enige ware dingen aarzgaande Christus. Deze dingen hebben ze
uit de Heilige Schriff gehaald.

Zij geloven dat Christus geboren is uit de maagd
Maria, onder wie zij echter Mirjam de zuster van
Mozes en Aäron verstaan. In de koran is daarom een
heel hoofdstuk te vinden genaamd 'Al-Imran', dat wil
zeggen de familie van I m a m (dit is Amram de vader
van Mozes, Aäron en Mirjam)@,waarin over Maria als
de zuster van Mozes en Aäron gehandeld wordt.
Omdat in de koran staat: "O Maria, god heeft u uitverkoren en heeft u gereinigd; hij heeft u uitverkoren
boven alle vrouwen van alle ee~wen"~),
wordt Maria
zeer hoog door hen geacht, .hoewel ze %nietzonder erfzonde is geboren. Tegenover de papisten toont Qomius

dan mede aan de hand van Arabische koranuitleggers
aan dat zij zich ten onrechte op de mohammedanen
tegenover de Gereformeerden op dit punt beroepen
omdat zij het woord 'gereinigd' verkeerd uitleggen.
In de eerste Christelijke kerk waren het de ketterse
'Collyridianen' die Maria Goddelijke eer toebrachten
en die daarmee Mohammed gelegenheid gaven deze
goddeloosheid de Christenen in de schoenen te schuiven. Dat is de reden waarom Mohammed in de koran8)
nadrukkelijk zegt dat Maria geen Goddelijk persoon,
maar een gewone vrouw is geweest. Dit is tevens de
verklaring waarom vele mohammedanen denken dat de
Christenen menen dat er drie goden zijn, namelijk
God, Christus en Maria.
Met het oog op de buitensporige afgoderij die het pausdom met zijn Mariaverering bedrijft - er volgen een
aantal krasse staaltjes! -, zou Mohammed indien hij nu
nog leefde, des te meer reden hebben om de Christenen
te schelden en te lasteren. De pausgezinden geven
daarmee de mohammedanen veel oorzaak tot onnodige
ergernis.
Wat de jeugd en opvoeding van Maria betreft zijn er
net als bij de pausgezinden heel wat fabels door de
mohammedanen verzonnen. Zij zou onder andere door
de priester Zacharias zijn opgevoed en op wonderlijke
wijze met spijzen uit de hemel zijn gevoedg).Bij de
geboorte van Christus zou zij in barensnood uitgeroepen hebben: "Och, of ik was gestorven voor dit en was
verdelgd geweest in onwetendheid!", waarop Christus
haar getroost zou hebben met de woorden: "Wees niet
bedroefd, uw heer heeft onder u vreugde gesteld"lO).
Volgens Oomius allemaal 'fabulen en beuselingen' , die
veelal regelrecht tegen Gods Woord ingaan. Zo zou
ook Christus in Zijn jeugd al wonderen gedaan hebben,
wat echter indruist tegen Johannes 2:11, waar bij het
wonder van de verandering van het water in wijn staat
dat dit het begin van de tekenen was. Maar in dit verband wil ds. Oomius de mohammedanen in overweging geven dat als deze wonderen uit Zijn jeugd
waar zouden zijn, deze toch een duidelijk bewijs van
Zijn Goddelijke natuur zouden zijn. Wel geloven de
mohammedanen dat Christus zonder vader uit Maria is
geboren, waarom zij Hem ook de zoon van Maria noemen. Ook kennen zij de namen Messias en Jezus, maar
zij hebben een verkeerd begrip van de betekenis van
die namen of ze weten die helemaal niet. In de koran
worden van Christus vele loffelijke dingen verteld,
maar dat heeft Mohammed met opzet gedaan opdat
ook zijn leugens ten aanzien van Christus en de Christelijke religie des te eerder geloofd zouden worden. De
mohammedanen erkennen dat Christus van hemelse
afkomst is, dat Hij heilig geleefd heeft, dat Hij een heilige en goede leer geleerd heeft, dat Hij Zijn leer met
wonderen heeft bevestigd, dat Hij zal wederkomen om
te oordelen en op de dag des oordeels naast God zal zitten. Zelfs wordt de lastering van de naam van Christus
(en Maria) even streng gestraft als de lastering van de
naam van Mohammed, waaraan de overheden in eigen
land een voorbeeld behoorden te nemen. Maar toch

Een portret van Moharnmed. Terecht vel-oordeelde hij de buitensporige
afgoderij die het pausdom met Maria bedrijft.
Ook vertelde hij van
Christrls vele loffelijke
dingen.

wordt Christus in de koran slechts een apostel van God
genoemd, die niet wezenlijk zou verschillen van de
andere apostelen en profeten. Daarom zou Hij het
Evangelie van God gekregen hebben, zoals Mozes de
Wet, David de Psalmen en Mohammed de koran.

Christus als de Zoon van God geloochend
Hoewel de mohammedanen dus vele loffelijke dingen
aangaande Christus geloven, loochenen ze echter met
de ketter Arius Zijn ware Godheid, ja ze houden het
zelfs voor een godslastering te zeggen dat Hij Gods
Zoon is.
Daarom wordt er in de koran vaak gezegd dat god geen
zoon of metgezel heeft. Van Christus wordt gezegd dat
Hij "niet meer dan een man geweest"") is en een
"dienstknecht geschapen gelijk andere dienstknechten"12).Christus zou volgens de koran zelfs op de vraag
van god of Hij Zich voor God heeft uitgegeven, gezegd
hebben:
"Dat zij verre; het past mij niet te zeggen hetgeen
mij inderdaad niet toekomt; indien ik dat gezegd
had, zo zoudt gij nu wel weten, alzo gij weet wat in
mijn ziel zij, en ik niet weet wat in uw ziel zij, nadien
[aangezien; PHoptH] uw heimelijkheden u bekend
zijn. Ik heb haar [de mensen; PHoptH] niets gezegd
dan hetgeen gij mij geboden hebt: dient god mijn
Heere en uw Heere; dit heb ik haar getuigd, zolang
ik geweest heb bij haar"13).
Volgens Mohammed hebben de Joden en de Christenen Christus weersproken omdat de eersten zeggen
dat Hij een tovenaar en leugenaar is, en de laatsten
omdat zij zeggen dat Hij Gods Zoon is. Dit zijn echter
allemaal godslasteringen, aldus ds. Oomius, waaraan
nog gefantaseerde wonderen van Christus - waarvan
hij er een paar verhaalt - moeten worden toegevoegd,
waarmee de mohammedanen overigens zelf Christus'
Godheid bevestigen. Ze erkennen ruiterlijk dat Paulus
in zijn brieven de Godheid. van Christus leert, maar
beweren daarom dat deze brieven door de Christenen

vervalst zijn. Het feit overigens dat zij dit van Paulus'
brieven erkennen, zou volgens Oomius tot beschaming
moeten dienen van vele ketters die dit niet willen
inzien, zoals vooral van de socinianen gezegd moet
worden. Zij argumenteren dat het wenen, het vasten,
het lijden en de kruisdood van Christus strijden met
een Goddelijke natuur, terwijl niemand zich daaraan
behoeft te stoten indien men maar twee naturen, een
menselijke en Goddelijke, in Christus onderscheidt. De
mohammedanen ontkennen ook dat Christus gestorven
en weer opgestaan is omdat een groot en heilig profeet
volgens hen niet aan de dood onderworpen kan zijn
geweest. Zoals in de koran deels te lezen isI4),geloven
zij dat in Zijn plaats een van zijn discipelen (naar de
mening van sommigen was dat Judas) is gelniisigd en
Christus van de Olijfberg door God zonder de dood te
smaken in de hemel is opgenomen. Hierbij zou God de
ogen van de Joden zo verblind gehouden hebben dat zij
meenden Christus te kruisigen. Deze goddeloosheid
heeft Mohammed volgens Oomius ongetwijfeld door
de ingeving van de duivel van de ketter Basilides (een
gnosticus die rond 130 na Christus in Alexandrië zijn
ketterijen leerde) overgenomen, die stelde dat Simon
van Cyréne bij de kruisiging de gedaante van Christus
en Christus die van Simon had aangenomen. Vervolgens wijst ds. Oomius erop dat de socinianen in dit verband het meest overeenstemmen met de mohammedanen omdat zij op gruwelijke wijze dwalen en zelfs
spotten met de Drie-eenheid. Soms spreken enkelen
van hen op zeer bedrieglijke wijze over Christus, wanneer zij Hem wel een ware God noemen omdat Hij
geboren is uit Maria, maar niet de enige ware God, terwijl zij Zijn eeuwige generatie door de Vader in de
mededeling van het eeuwig Goddelijk wezen loochenen. In de miskenning van de Drie-eenheid zijn alle
socinianen nog meer verblind dan de mohammedanen
omdat zij de brieven van Paulus niet als vervalst
beschouwen. Ook komen zij met de mohammedanen
daarin overeen dat zij Christus alleen maar als een
groot Profeet erkennen, maar niet als de Zaligmaker,
Die door Zijn voldoening de zonden van de Zijnen
heeft weggenomen.

Een miniatzlur waarop de veroordeling van de ketter Arius door het
Concilie van Nicea (325) wordt rlitgebeeld. De nzohanm~edanen
loochenen met Arius de wal-e Godheid van Christiís.
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Tevens miskennen zij met de mohammedanen de totale verdorvenheid van de mens. Terecht zijn daarom zij
die het sociniaanse gevoelen aanhangen, door papisten,
Lutheranen en Gereformeerden niet als Christenen
erkend en heeft bijvoorbeeld professor Gomarus hen
halve Turken genoemd. De hooggeleerde professor
Voetius sprak aangaande de sociniaanse leer van een
"beschsoomder of subtijlder Mah~metisterie"'~).De
Staten-Generaal hebben daarom na een onderzoek van
de Leidse professoren in de theologie al hun boeken
laten verbranden en hen het land uitgezet, omdat hun
leer overeenstemde met de Turkse leer. Niemand mag
hier van een eenzijdig oordeel van Gereformeerde
zijde spreken want zelfs bekende remonstranten zoals
Hugo de Groot (Grotius, 1583-1645), Johannes Wtenbogaert (1557-1644) en Caspar Barlaeus (1584-1648)
hebben zo over de socinianen gesproken en gedacht,
hoewel velen van hen later min of meer zelf socinianen
werden. Een en ander toont Oomius met menig bewijs
aan. Ten slotte kunnen de socinianen op grond van hun
eigen belijdenis niet loochenen dat hun leer het dichtst
bij de mohammedaanse leer staat, daar zij staande houden dat de zuivere leer aangaande de persoon van
Christus een verhindering voor de bekering van Jood
en mohammedaan vormt.

De mohammedanen geloven i.veliswaar dat God nlles geschapen
heeJt, nmaar zij hebben ook hierbij vele onzinnige dingen nzet de
waarheid vermengd.

Falrstus Socinus (15391604).Hij er1 zijn oudere
neef lelio Socilzus ivaren
de grondleggers van het
sociniaizisme. De mohanzmedanen hebben
met de socinianen onder
meer gemeen dat zij de
Drie-eenheid loochen el^.

De schepping
In het zesde hoofdstuk gaat ds. Oomius in op dat wat
de mohammedanen geloven aangaande de schepping.
De mohammedanen geloven dat God alles geschapen
heeft en maken een duidelijk onderscheid tussen God
als de Schepper en de schepselen. Maar ook hier hebben ze weer vele onzinnige dingen met de waarheid
vermengd.
Eerst zou God vier dingen geschapen hebben, namelijk
een pen, Adam, Gods troon en het paradijs. Met.een
pen, die tachtig tanden zou hebben en een reis ,van
tachtig jaar breed en een reis van vijfhonderd jaar lang
zou zijn, zou God alle dingkn~otaan de dag des ,oor-

deels opschrijven. Verzinsels waarmee moeders gewoonlijk hun kinderen in slaap wiegen, aldus ds.
Oomius. Adam is de eerste mens geweest die door
God met behulp van veelkleurige stof gemaakt zou
zijn, waarmee de mohammedanen de verscheidenheid
van de mensen qua kleur en karakter verklaren. In de
loran wordt verder nog verhaaldI6) dat god na de
schepping van Adam de engelen bevolen heeft om hem
te aanbidden, wat de satan weigerde omdat hij uit vuur
en niet uit slijk gemaakt was. Hierop zou god hem vervloekt en met al zijn volgelingen verworpen hebben.
Oomius noemt dit niet alleen een leugen, maar zelfs
een godslastering, want God wil niet dat mensen aangebeden worden. Dit verzinsel heeft Mohammed van
de Joden overgenomen. Ook hebben de mohammedanen het verdichtsel, dat ook door de Joodse rabbijnen geloofd wordt, overgenomen dat Adam tijdens de
130 jaar dat hij verworpen zou zijn geweest, alleen
maar duivelen zou hebben voortgebracht. Ten slotte
heeft Mohammed de val van Adam en de verdrijving
uit het paradijs uit Genesis overgenomen, maar ook
weer met allerlei verzinsels versierd die aan zijn eigen
hersens ontsproten of aan de talmoed van de Joden ontleend zijn.
Verder zou god een troon gemaakt hebben om door de
engelen gedragen te worden. Wat het paradijs betreft,

daarop hoopt Oomius in het vervolg nog terug te
komen. Ter afsluiting behandelt hij nog kort de ver:
zinsels aangaande de engelen, de schepping van de
duivel (die uit een met de pest besmet vuur - 'pestilentiael vyer' - zou gemaakt zijn, wat God volgens ds.
Oomius tot auteur van het kwaad maakt) en aangaande
de zon, maan en aarde.

Net laatste oordeel, paradijs, hel en vagevuur
In het laatste hoofdstuk van deze afdeling komt dat aan
de orde wat de mohammedanen geloven aangaande de
opstanding der doden, het laatste oordeel, het paradijs
en de hel.
Mohammed heeft terecht een bijzonder en een algemeen oordeel geleerd. Eerst is er na de dood een bijzonder oordeel, waarbij de mens voor zijn Rechter
rekenschap van alles moet afleggen. Grote waarde
hechtte hij aan deze leer omdat hij voor geen atheïst of
epicurist gehouden wilde worden, waarbij hij vooral
tegen de epicuristen, die van hun buik hun god maken
en zich niet om het toekomende leven bekommeren,
menigmaal uitvoer, hoewel hij zelf aldus Oomius in
zijn levenswijze en leer de grootste epicurist was.
Twee redenen had Mohammed om aan deze leer strak
vast te houden: enerzijds wilde hij daarmee zijn volgelingen door angst en vrees tot een stipte onderhouding
van alle geboden - met het eventuele verlies van eigen
leven bij de bescherming en uitbreiding van hun religie
- aanzetten, anderzijds wilde hij daarmee Joden en
Christenen behagen om ze zo tot zijn leer over te halen.
Vervolgens beschrijft Oomius tamelijk uitvoerig hoe
dwaas en kinderlijk de mohammedanen dit oordeel
zich deels in het graf concreet voorstellen, en toont hij
aan dat veel hiervan aan verzinsels van Joodse rabbijnen ontleend is.
In de tweede plaats is er het algemene oordeel op de
jongste dag, dat gepaard met een vreselijke aardbeving
verschrikkelijk zal zijn, waarbij niet alleen mensen,

Epicitrus of Epikoeros
(341-270 v. Chr). Deze
Griekse wijsgeer is de
grondlegger van het epicurisme: een levenshouding waarin het zoeken
naar aards geluk erz
genot het hoogste doel is.
Mohammed veroordeelde weliswaar deze levenshouding, maar zelf
was hij feitelijk de grootste epicurist, aldzls ds.
Oomizis.

maar ook beesten zullen opstaan. Sommige dieren zullen ook in het paradijs ingaan. Mohammed heeft in de
koran al gezegd dat de tijd van dit laatste oordeel en de
opstanding alleen bij God bekend ist7),waarin hij zich
wijzer heeft gedragen dan vele Christenen die de precieze tijd daarvan onderzoeken en menen te kunnen
bepalen. De mohammedanen geloven ook dat Christus
vóór de dag des oordeels zal wederkomen op de aarde
om een mohammedaans vrederijk te stichten en de
antichrist te doden, waarna Hij na veertig jaar zal sterven. Deze dwaling schijnen ze voor een groot deel,
aldus ds. Oomius, van de oude chiliasten overgenomen
te hebben, die hun dromerijen overigens weer uit
geschriften van Joodse rabbijnen gehaald hebben. Op
de dag des oordeels zal God met Zijn engelen komen
op de wolken en zullen alle mensen aan een gestreng
onderzoek onderworpen worden. De boeken zullen
geopend en de profeten zullen als getuigen opgeroepen
worden. De boeken waarin de goede en kwade werken
van eenieder zijn beschreven, zullen in een weegschaal
gelegd worden en wanneer het boek met de kwade
werken zwaarder is, zal de persoon naar de hel verwezen worden1*).
Wat het paradijs betreft heeft Mohammed, die zelf zeer
vleselijk en wellustig was en wist dat vleselijke mensen door de wellusten zeer goed verlokt kunnen worden, de mensen als beloning na dit leven een paradijs
voorgeschoteld vol met vleselijke vermakelijkheden en
wellustigheden. Alles zal van goud, zilver of edelgesteente gemaakt zijn en vele maaltijden zullen
gehouden worden waarbij de engelen de heerlijkste
spijzen en wijnen overvloedig zullen opdienen. Als het
voornaamste heeft Mohammed herhaaldelijk in de
koran erop gewezen dat een menigte van reine maagden voor vleselijk gebruik in het paradijs voortdurend
aanwezig zal zijn19).Om de hoogste trap van gelukzaligheid uit te drukken zou hij ook gezegd hebben dat
"een iegelijk van de inwoners van het paradijs, de
kracht van honderd mannen zou gegeven worden om te
eten, te drinken en vleselijke wellust te bedrijven"20).

Marcus Titllius Cicero
(106-43 v.Chc). Een Romeins politicus, denkel;
schrijver en redenaal:
Ds. Oomizu citeerde hem
bij het bestrijden van
Mohammeds ivellustige
voorstellingen van het
hemelleven.

Oomius geeft hierop met een verwijzing naar de woorden van Cicero.als commentaar dat dit meer woorden
van een beest zijn dan van een mens en na een korte
verdere beschrijving, waaruit blijkt hoe zinnelijk en
vleselijk wellustig Mohammed het paradijs de zijnen
heeft voorgesteld, karakteriseert hij dit paradijs als
"veel beter gelijkend [op] een varkenskot of hoerenhuis of om nog beter te zeggen een hel van de alleronreinste duivelen"21).
Gevat stelt ds. Oomius de vraag hoe Mohammed zulke
dingen heeft kunnen bedenken, daar hij een vermenging van man en vrouw in de kerken op aarde verboden
heeft, maar de hoogste gelukzaligheid in het paradijs
laat bestaan uit vermaak en vleselijke wellust, en dat
als beloning van deugd en vroomheid. Zijn de kerken
dan heiliger dan het paradijs? En waarom worden de
dingen die tot de hemelse gelukzaligheid behoren, in
het aardse leven verboden? Even ongerijmd en dwaas
zijn Mohammeds dromerijen over de kleding die door
de gelukzaligen in het paradijs gedragen zullen worden, daar de kleding toch pas in de staat der zonde ná.
de zondeval haar intrede deed uit schaamte tot bedekking van de naaktheid en uit zwakheid tot bescherming
tegen de koude. Hoe kan men dan nog kleding nodig
hebben in de staat van zondeloosheid en volmaaktheid? Weliswaar heeft Christus bij Zijn spreken aangaande de eeuwige gelukzaligheid ook op het lichamelijke gedoeld, maar nooit heeft Hij gesproken over
vleselijke begeerlijkheden en minnelusten, die Hij
bovendien in dit leven buiten de huwelijkse staat altijd
veroordeeld heeft, terwijl Hij in Lukas 20:35 en 36
geleerd heeft dat de gelukzaligen noch houwen noch
ten huwelijk zullen worden uitgegeven.
Bestaat de gelukzaligheid voor de mohammedanen
voor een groot deel uit heerlijke spijs en drank, dan
geldt dit voor de hel in negatieve zin. De hel is niet
alleen een vuur waarin de ongelovigen altijd nieuwe
smarten en pijnen zullen gevoelen, maar waarin ook
drank die bitterder zal zijn dan gal, en spijs die van een
zeer onaangename smaak zal zijn, genuttigd zullen
worden. Voor de ongelovigen is uit het helse vuur,

waarin volgens Mohammed vooral vrouwen zich zullen bevinden, geen terugkeer meer mogelijk. Voor hen
die wel gelovig waren, maar goede werken te kort
komen is er een soort middelplaats tussen het paradijs
en de hel, een soort vagevuur, die sommigen weer in
navolging van de Joden in de hel zelf plaatsen. Daarom
bidden de mohammedanen ook voor de afgestorvenen
en geven zij voor hen aalmoezen, ja zelfs aan de
beesten. Ook getroosten ze zich grote moeite om alle
schulden voor hun dood betaald te hebben en indien dit
niet lukt, proberen ze, zelfs met geweld, een kwitantiebrief in schijn van hun schuldeisers te krijgen die ze
onder het hoofd van de dode leggen, in de mening dat
dan deze schuld door god uitgedelgd wordt.
De grote overeenkomst tussen de roomsen en de mohammedanen op het punt van het vagevuur en de voorbidding voor de doden blijkt ook hieruit dat onder
anderen Bellarminus, een bekende roomse theoloog,
zich bij de verdediging van het vagevuur tegenover de
Gereformeerden beroepen heeft op het algemene gevoelen van de heidenen, onder wie de Turken.
Wat dit beroep betreft hebben zij gelijk, aldus ds.
Oomius, maar van heidenen als Plato, Vergilius,
Homerus enz. is dit gemakkelijker te verdragen dan
van hen die weten dat het bloed van Christus reinigt
van alle zonden. De pausgezinden weten voor beide
zaken geen enkel bewijs uit Gods Woord bij te brengen, zodat zelfs sommigen van hen met het vagevuur
gespot hebben en daarmee aangetoond hebben dat ze
het vagevuur maar als "een bullebak [boeman, dreigement; PHoptH] achten alleen om het gemene volk vervaard [angstig; PHoptH] te maken"22).

De vijfde afdeling: de godsdienstige gebruiken van
de mohammedanen
Stonden in de vorige afdeling de belangrijkste geloofsartikelen van de mohammedanen centraal, in de vijfde
afdeling wil ds. Oomius de hoofdzaken van hun religie
aangaande de praktijk behandelen, hun godsdienstige
gebruiken dus, namelijk de besnijdenis, de reiniging,
de gebeden, de eden, het vasten, de bedevaarten, het
huwelijk, de verboden aangaande spijs en drank, de
kerkelijke personen, hun heiligen, hun godsdienstige
dag met hun openbare oefeningen en hun manier van
begraven.

De besnijdenis

Kardinaal Robertus Bellarminus (1542-1621).
Een bekende eïz voorname verdediger van de
roomse religie.

In de plaats van de doop, die door Christus is ingesteld,
kennen de mohammedanen de besnijdenis, die in
wezen vijandschap tegen Christus en een verzaking
van het Christendom is. Deze vindt onder de mohammedanen uit bijgeloof plaats, daar zij geen bijzondere
godsdienstige betekenis schijnt te hebben, en zij is niet
door Mohammed voor het eerst onder de Arabieren
ingesteld. Mohammed heeft dit gebruik van bepaalde
Arabieren en andere heidense volkeren en van vooral

De besnijdenis van een Joods jongetje in onze tijd. Wzdt bij de
Joden de besnijdenis op de achtste dag na de geboorte plaats, de
mohammedarzen besnijden kun kinderen pas in het 3e, Se, 7e of
zelfs in het 13e levensjaar

de Joden overgenomen om naar zijn sluwe gewoonte
heidenen en Joden te behagen. Dat Mohammed zelf
besneden ter wereld zou zijn gekomen, is zonder meer
een dwaas verzinsel. In tegenstelling tot de Joden
besnijden de mohammedanen hun kinderen niet precies op de achtste dag na de geboorte zoals God in het
Oude Testament de Joden bevolen had, maar doen zij
dit pas in het derde, vijfde, zevende of zelfs dertiende
levensjaar als hun kinderen de geloofsbelijdenis kunnen uitspreken enlof enigszins begrijpen.
Een tweede verschil met de Joden is dat de mohammedanen ook de meisjes besnijden, hoewel sommige
bronnen dit ontkennen. Dit zou dan meer in navolging
van de Egyptenaren zijn, gelooft ds. Oomius, dan dat
Mohammed dit zou ingesteld hebben om de Wet te verbeteren. Christenen die tot het mohammedanisme
overgaan, moeten zich laten besnijden en worden dan
van allerlei (zware) belastingen vrijgesteld, wat vele
Grieken en Albanezen ertoe heeft gebracht om zich te
laten besnijden.

Ds. Oomius wijst er dan op dat wassingen ter verzoening van de zonden al onder de heidenen waren te vinden, maar dat heidenen en mohammedanen hierin ver
verwijderd zijn van de ware reiniging der zonden die
immers allereerst uit een inwendige reiniging van het
hart bestaat. Duidelijk is verder de grote overeenkomst
tussen de mohammedanen en pausgezinden op dit
punt. Ook de laatsten hebben hun gewijd water, waarmee de priester mensen en voorwerpen ter wegneming
van vergeeflijke zonden en ter reiniging besprengt. Dit
is echter een duivelse vond, daar hier aan gewijd water
wordt toegeschreven wat Paulus in Hebreeën 9:13 en
14 aan Christus' bloed alleen toeschrijft. Hier wordt
gewijd water in de plaats van Christus gesteld. Ten
slotte toont Oomius aan dat de roomsen deze ceremoniën zowel aan de Joden als aan de heidenen ontleend
hebben, waarmee ze "in plaats van de heidenen te
bekeren" zich door hen hebben laten "verkeren [op het
verkeerde pad brengen; P H O ~ ~ H ] " ~ ~ ) .

Een jonge mohammedaan, bezig zijn enkels te wassen. Naast hun
enkels wassen de nzohammedanen ter voorbereiding op de salaat
(het gebed) ook lzurz gezicht, handen en armen tot aan de ellebogen.

De reiniging
De gebeden
Mohammed schijnt gezegd te hebben dat "de religie
gegrond is in reinheid" en dat "de reinheid de helft van
het geloof iswz3).
Daarom hechten de mohammedanen
grote waarde aan de uitwendige reiniging van het
lichaam door allerhande wassingen voor hun heilige
verrichtingen als kerkgang en bidden. Zij zeggen dat ze
deze reiniging van Abraham ontvangen hebben en
daarmee schijnt zij onder de Arabieren ouder te zijn
dan het mohammedanisme. Van de verschillende wassingen, die met rein water dienen te geschieden, geloven ze dat deze de vergeving der zonden bevorderen.
Daarom zijn er bij hun kerken meestal putten te vinden
en vindt men in hun steden en dorpen vele openbare
badhuizen ('badt-stooven'), die dag en nacht open zijn
en waarin mannen en vrouwen op verschillend tijdstip
zich wassen.

Over het belang van het gebed zou Mohammed gezegd
hebben dat dit "de pilaar van de religie is, hetwelk
weggenomen zijnde, de religie valt" en "het gebed de
sleutel van het paradijs"25)is. Zoals de mohammedanen zeggen, bestuurt het gebed de mens in de dienst
van god en weerhoudt het hem van ongehoorzaamheid.
Volgens ds. Oomius hebben zij echter zoveel te stellen
met de gebaren en buigingen van het lichaam dat zij
aan de inwendige dingen zoals onder andere de aandacht van het hart en de eerbied niet toekomen. De
gebeden moeten op gezette tijden en met bijzondere
gebaren gedaan worden. Om niet de indruk te wekken
dat men de zon aanbidt zoals de oude Arabieren deden,
doen zij hun eerste gebed vóór de zonsopgang. Dit
gebed gaat gepaard met twee neigingen en nederwer-

pingen van het lichaam. Het tweede vindt rond de middag plaats met vijf nederwerpingen en vijf verborgen
gebeden; het derde na de middag met acht nederwerpingen en vier stille gebeden; het vierde bij de ondergang van de zon met vijf nederwerpingen en drie verborgen gebeden, terwijl het laatste gebed omstreeks
middernacht is met vijftien nederwerpingen en acht
gebeden. Dit is het langste omdat volgens hen de
vroomheid moet toenemen en aan het einde van de dag
de goede werken het beste moeten zijn. Sommigen die
bijzonder vroom willen zijn, doen wel zeven gebeden
per dag. Het bidden op gezette tijden, waaraan ze zich
zeer overdreven stipt houden, hebben ze van de Joden
overgenomen.
De gebeden worden gedaan met het gezicht naar Mekka en niet naar Jeruzalem, hoewel Mohammed dit eerst
bevolen en ook zelf enkele jaren gedaan heeft, maar
om zich duidelijk van de gewoonte van de Joden te
onderscheiden heeft hij dit veranderd.
Ook hier is de overeenstemming met de roomse kerk
groot, daar zij haar grote en kleine getijden heeft die
precies op bepaalde tijden gebeden of gezongen moeten worden. Ook hebben de roomsen hun bijgelovige
gebeden met rozenkransen waarbij zij door het grote
aantal, zoals ook de heidenen geloven (Mattheus 6:7),
menen verhoord te worden. Aan het getal van de gebeden of woorden een zekere kracht toe te schrijven,
riekt naar toverij en is duivels, daar God dit nergens
heeft ingesteld. Het komt, aldus ds. Oomius, op het
geloof en de vurigheid des Geestes aan. Een andere
overeenkomst is het bidden en bouwen van altaren
en koren naar het oosten, waarvoor de roomsen enige
redenen opgeven, die echter alle zot en belachelijk zijn.

Een van de redenen, namelijk dat de zon, waarvan
God de Schepper is, in het oosten opgaat, wordt door
God Zelf in Ezechiël 8: 16 als heidens veroordeeld.
De richting is, aldus ds. Oomius, om het even indien
het maar niet met bijgeloof gepaard gaat en het gemoed
met een waar geloof op God ziet, hoewel het om alle
schijn van gemeenschap met de heidenen of ketters te
vermijden, verkieselijker kan zijn om het tegendeel te
doen zoals de eerste Christenen op bevel van keizer
Leo I hebben gedaan.
De laatste af te keuren overeenkomst is de leer dat de
gebeden die in de kerk verricht worden, heiliger en
krachtiger zouden zijn dan op andere plaatsen.

Ten besluite
We willen dit artikel afsluiten met twee citaten waaruit
duidelijk blijkt hoe ds. Oomius over de roeping van de
overheid dacht.
Het feit dat de lastering van de naam van Christus
even streng gestraft wordt als de lastering van de naam
van Mohammed, namelijk met de dood, ontlokte ds.
Oomius deze opmerkingen:
"Ik geef een iegelijk te oordelen hoeveel de Turken
beter zijn dan die losse en valse Christenen dien het
een lichte zaak, ja een kinderspel is, Christus'naam
ijdellijk te gebruiken erz te zweren bij dezelve. En
door der Turken exempel moeten de Christen-magistraten worden opgewekt om hun plakkaten die er
tegen de godslasteraars en vloekers te allen tijde en
bij alle Christenvolkeren veel zijn geweest rigereuslijk [zeer streng; PHoptH] uit te voeren, hetwelk
on~etwiifeld
wel meerder en
"
beter zou geschieden indien
de hand of tong der vorsten
niet menigmaal, helaas, de
eerste was in deze overtredingvz6).
.,d

Gaat het hier om de binding
van de overheid aan het
derde gebod, in het volgende
citaat gaat het min of meer
om die aan het tweede gebod, wanneer ds. Oomius allereerst zijn erkentenis uitspreekt dat de overheid vroeger en "omtrent over twintig
jaren" (dit is in het jaar 1642
geweestz7))ketterse boeken
van onder anderen socinianen, die evenals de mohammedanen de Godheid van
Christus loochenden, heeft
laten verbranden, en vervolgens de overheid opwekt om
haar plicht in dezen te verDe ~~zohaïnmedaneï~
zetterr,zichper&g yijjkaal tot het-gebed,'waarbij zij hzin Izoofd naar Mekka keren. staan. Hij schreef:

Een vermoedelijk portret
van ds. S. Oomius (16301706). Ook in zijn boek
over het nzoharnmedarzisme komt tussen de
regels door naar voren
dat hij een overtziigd verdediger van het onverkorte artikel 36 NGB is
geweest.

"Hierom lieten ze de Hoogmogende Heren Staten
verbranden; en gelijke ijver heeft omtrent over
twintig jaren de Hoogachtbare magistraat van
Amsterdam getoond in het verbranden van Volkelius' gruwelijke boekenz8);(...) De Heere wapene
genadig alle magistraten met ijver en couragie
[moed; PHoptH] om die wolven te weren en te doen
wijken welke Zijn Wijnberg zo pogen te bederven en
om te wroeten"29).
Onmiskenbaar blijkt uit deze citaten dat ds. Oomius
volledig in overeenstemming met het onverkorte artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis de overheid niet alleen gebonden achtte aan de tweede tafel,
maar ook aan de eerste tafel van Gods Wet. Het feit dat
artikel 36 door onze Gereformeerde vaderen in hun
werken niet zo vaak letterlijk genoemd wordt, wil echt
niet zeggen, zoals wel eens gesuggereerd is, dat de
inhoud van dit artikel niet bij hen leefde. Integendeel,
de binding van de overheid aan ook de eerste tafel van
Gods Wet was voor hen op grond van de Schrift zo
vanzelfsprekend dat alleen daarom een verwijzing naar
dit artikel buiten beeld bleef. Wat ware het te wensen
dat ook onze overheden eens met die ijver van de aangehaalde magistraten voor de ere Gods kwamen te
ijveren!

Drs. R H. op 't Hof
Noten:
1) Zie voor de eerste vier artikelen het decembernummer van
2002 (nr. 5, p. 184-191), het februarinummer van 2003 (nr. 1,
p. 37-44), het julinummer van 2003 (nr. 3, p. 130-137) en het
oktobernummer van 2003 (nr. 4, p. 168-177) van In het Spool:
2) S. Oomius, Het Geopende en Wederleyde Muhammedisdonz of
Turckdonz, 1663 (voortaan Het Muhammedisdonz). Het boek
telt in totaal 991 bladzijden. Het hoofddeel is niet doorlopend
genummerd omdat aan het begin van de vijfde afdeling de paginering weer begint met pagina 1. Het eerste hoofddeel met 566
pagina's wordt in het vervolg weergegeven met een Romeinse

I en het tweede met een Romeinse 11.In totaal omvat het hoofddeel 879 pagina's, de inleiding 75 pagina's en het register 37.
3) De Koran, uit het Arabisch vertaald door prof. dr. J.H. Kramers
en bewerkt door drs. Asad Jaber en dr. Johannes J.G. Jansen,
Amsterdam/Antwerpen, 1997"'. Deze vertaling heeft een zeer
goed register en een informatieve inleiding, waarvan wij dankbaar gebruikgemaakthebben. In de inleiding wordt vermeld dat
men zich in Europa eerst in het algemeen bediende van een in
1834 in Leipzig door Gustav Flugel verzorgde tekstuitgave van
de koran. Deze werd echter in 1924 verdrongen door een uitgave van een Egyptische Koninklijke Commissie. De telling
van de verzen van deze laatste uitgave wordt de Egyptische
genoemd en is tegenwoordig de gangbare. Kramers vertaling
gaat ook uit van deze Egyptische telling, maar geeft tussen
haakjes ook de afwijkende, oude telling van de uitgave van
Gustav Flugel. Ds. Oomius heeft van allerhande gebrekkige
uitgaven en vooral (tussen)vertalingen gebruik moeten maken.
Dit is de verklaring voor het feit dat hij slechts een enkele maal
een koranplaats aeeft, die dan weer behoorlijk afwijkt van de
plaats in de vertaling van Kramers.
4) Sabellius leefde in het begin van de derde eeuw en beklemtoonde de eenheid Gods ten koste van de Drie-eenheid. God
zou Zich op drieërlei wijze openbaren, de Vader als Schepper,
de Zoon als Verlosser, de Heilige Geest als Levensvernieuwer.
Maar het zou om een en dezelfde Persoon gaan. Dit houdt in
dat de Vader en de Zoon een en dezelfde Persoon zouden zijn.
Hij werkte vooral te Rome en is vanwege zijn ketterse gedachten geëxcommuniceerd.Zie ook artikel 9 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis.
5) Het M~ihammedisdom,p. I , 258, 259. Dit citaat is voor de leesbaarheid herspeld. Ook in het vervolg zullen de citaten in herspelde vorm worden gegeven.
6) Het gaat hier om de derde soera in de vertaling van Kramers
(zie noot 3).
7) De korancitaten worden naar de tekst van ds. Oomius herspeld
weergegeven. In de bijbehorende noot wordt na opgave van de
pagina in Het Muhammedisdom verwezen naar de betreffende
koranplaats in de vertaling van Kramers (zie noot 3). Het MLLhammedisdona, p. I, 265. Zie soera 3: 42
8) Zie soera 5: 75 en 5: 116
9) Zie soera 3: 37
10) Het Muharnmedisdom, p. I, 274. Zie soera 19: 23, 24
11) Het Muhammedisdom, p. I , 286. Zie soera 43: 59
12) Het Muhammedisdom, p. I , 286. Zie soera 4: 172
13) Het Muhanlmedisdom, p. I , 286. Zie soera 5: 116, 117.
14) Zie soera 4: 157, 158
15) Het Mzihamnzedisdom, p. I , 314 (in het origineel staat 304,
maar dit is een drukfout)
16) Zie onder andere soera 2: 34; 7: 11-18; 15: 30-42; 17: 61-65
17) Zie onder andere soera 33: 63; 67: 26; 79: 44
18) Zie onder andere soera 7: 8, 9; 23: 102, 103; 101: 6-9
19) Zie onder andere soera 37: 48,49; 56: 36, 37; 78: 33
20) Het Muhammedisdonz, p. I , 376
21) Het Muhammedisdona, p. I , 379
22) Het Mzihammedisdom, p. I , 394
23) Het Muhanzmedisdom, p. I , 407
24) Het Muhammedisdona, p. I, 419
25) Het Muhammedisdom, p. I , 420
26) Het Mzihanzmedisdonz, p. I , 284
27) Zie R.B. Evenhuis, Ookdat was Anuterdam, dl. II, 1967, p. 253
28) Volkelius was een sociniaan die een boek De vera religione
(Over de ware godsdienst) geschreven had, waasvan 450 net
gedrukte exemplaren in 1642 door de Amsterdamse overheid in
beslag genomen en verbrand werden (zie noot 27). Evenhuis
vermeldt ook nog dat boeken van de sociniaan Johannes Crellius op de brandstapel kwamen.
29) Het Muhammedisdonz, p. I , 322, 323

Inleiding
In dit zesde artikel1)zal de vierde afdeling van het boek
van ds. Oomius Het Geopende en Wederleyde Muhammedisdom of Turckdom2)verder worden samengevat,
waarmee het hoofdgedeelte van dit boek afgesloten
wordt. In de vorige artikelen zijn de inleiding, de eerste drie afdelingen en de eerste drie hoofdstukken van
de vierde afdeling aan de orde geweest3).In de eerste
twee afdelingen ging het over het leven van Mohammed en de verschillende stromingen binnen het mohammedanisme, terwijl in de derde afdeling de geloofsleer door ds. Oomius uitvoerig onder de loep werd
genomen, waarbij achtereenvolgens de opvatting van
de mohammedanen over de Heilige Schrift, over
Mohammed, over de koran, over God, over Christus en
Maria, over de schepping, over het laatste oordeel, over
het paradijs en de hel aan de orde kwam. De vierde
afdeling bihandelde de godsdienstige gebruiken van de
mohammedanen ('der Muhakmedanen religie'), waarbij het in de eerste drie al samengevatte hoofdstukken
over de besnijdenis, de soiaïging .en de gebedenbging.
Thans willen we de draadweaioppakken3qij hef vierde hoofdstuk dat het e e d z w e ~ *als
n mdenverp heeft..
Voorzover dit zinvol en~le~iacfiterhalen
was,, zal in d e
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noten de koranplaats worden aangegeven waar ds.
Oomius naar de koran verwijst. Zelden geeft hij de
plaats zelf aan, daar er in zijn tijd nog geen algemeen
aanvaarde telling van de hoofdstukken en verzen was.
In dit artikel wordt gebruikgemaakt van de bewerkte
koranvertaling van prof. dr. J.H. Kramers4).
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Het eedzweren
Mohammed laat god in de koran heel vaak zweren bij
allerhande dingen zoals de wolken, de winden, de
schepen, de engelen, het avondgesternte5)enz. Hij heeft
dit van de heidenen overgenomen en in zijn voetsporen
zweren zijn ,aanhangers ook zeer lichtvaardig. Dit is
echter een openbare goddeloosheid, want God kan
alleen bij Zichzelf zweren, daar er niemand meer is dan
Hij (Hebreeën 6:13). Tevens heeft hij in de koran de
bedrieglijke eed toegestaan6)en geleerd dat een eedbreuk gemakkelijk verzoend kan worden door tien
armen te voeden of te Meden of een knecht vrij te laten
of bij eigen onvermogen drie dagen te vasten7).Dit
heeft tot gevolg dat vele mohammedanen zeer ontrouw
in hun eden en verbonden zijn, ja zij houden het zelfs
voor godzalig om Christenen te bedriegen zodat het
zeer gevaarlijk is 'om handel met hen te drijven, wat
vele Christenen al zijn gewaargeworden.

Het vasten
Aangaande het vasten stelt ds. Oomius dat zoals in alle
tijden onder heidenen en Christenen de mensen een
grote vroomheid ten toon hebben willen spreiden in het
onderhouden van uiterlijke dingen waarvan geldt
dewelke wel hebben een schijnrede van wijsheid in
eigenwilligen godsdienst en nederigheid, en in het
lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde,
maar tot verzadiging des vleses (Kolossenzen 2:23), zo
geldt dit ook voor de mohammedanen. Zij hechten
grote waarde aan het vasten. Mohammed zou gezegd
hebben van het vasten dat "het stinken van een nuchtere mond God aangenamer is dan de reuk van muskus
[nootmuskaat; PHoptH]" en dat "een iedere zaak een
poort heeft, doch de poort der religie is het vastenw8).
De mohammedanen kennen vrijwillige en verplichte
vastendagen. Ieder jaar vasten ze verplicht dertig
dagen, wat ze de ramadan noemen. Mohammed heeft
de maand ramadan gekozen omdat op de vijftiende dag
van deze maand hem de koran gezonden zou zijng).
Verder zouden onder andere op de twintigste dag van
deze maand de Psalmen aan David gegeven zijn, op de
drieëntwintigste zou de Heere Jezus Christus geboren
zijn en op de vijfentwintigste zou Mozes de wet ontvangen hebben enz. Zo schrijft hij aan iedere dag van
deze maand zijn eigen bijzonderheid toe. Mohammed
heeft daarbij verzonnen dat god oorspronkelijk zestig
dagen zou hebben voorgeschreven, maar dat god dit
door zijn tussentreding terug heeft gebracht tot dertig
en wat de dagelijkse gebeden betreft tot vijf. Behalve
zij die ziek en op reis zijn, moet iedere mohammedaan
dus dertig dagen zich van de dageraad tot de avond (tot
de ondergang van de zon en het verschijnen van de
sterren) onthouden van spijs en drank en het bedrijven
van de liefde. Dit schijnt men grotendeels van de Joden
overgenomen te hebben. Overtreders worden (zeer)
streng gestraft. In tegenstelling tot de roomsen gaan ze

Een aankondiging van het carnaval. De mohammedanen geven
zich in de dagen voorafgaand aan de ramadan niet over aan zulke
goddeloze buitensporiglzeden als de roomsen in hiin cainaval.

zich in de dagen voorafgaand aan het vasten niet aan
overdaad en ongebondenheid te buiten (het carnaval).
Hierin zijn ze een voorbeeld voor de roomsen die zich
aan zodanige buitensporigheden overgeven dat menig
pausgezinde zelf hiertegen gewaarschuwd heeft, zoals
ds. Oomius met enkele citaten aantoont. Dit brengt
hem tot de volgende aanklacht:
"Hoe droevig is het dat de Christenen zo niet alleen
overtroffen, maar ook beschaamd gemaakt worden
van die [mohammedanen; PHoptH] welke niet veel
beter dan heidenen te achten zijn; en hoe klaaglijk
is het dat die door zulke dartelheid der Christenen
van het Christendom en van de belijdenis daarvan
worden nog afkeriger gemaakt. En zeker der pausgezinden dartelheid in hun voorbereidingen tot het
vasten inzonderheid in Italië, Spanje en Frankrijk is
zo groot, hun gulzigheid zo beestachtig, hun ijdelheid zo belachelijk, hun goddeloosheid en ongebondenheid zo gruwelijk dat hierover ook onder hen
diegenen [zich] geschaamd hebben die anders een
hoeren voorhoofd hebbende nauwelijks weten van
beschaamd te worden..."l0).
Anderzijds is er volgens ds. Oomius een grote overeenkomst tussen de mohammedanen en roomsen, want
zodra de avond gevallen is, beginnen ze zeer overmatig
te eten en te drinken en zich aan allerhande wellustigheden over te geven ("te smeeren en teeren").
Mohammed zelf heeft hun dit in de koran toegestaan").
Dan drinken ze ook veel wijn, maar in het geheim,
omdat Mohammed dat verboden heeft. Hierbij stelt
ds. Oomius de terechte vraag wat voor een vroomheid
dit vasten dan is om zich in de nacht vol te eten en te
drinken en allerlei wellustigheden te bedrijven om dan
overdag volledig onbekwaam te zijn tot het bedenken
der dingen die des Geestes Gods zijn. Zijn conclusie is
dat Mohammed dus waarschijnlijk het zeer strenge
vasten heeft ingesteld om daarna des te meer de vuiligheid en wellust te kunnen dienen. Overdag doen de
mohammedanen vele en lange gebeden en geven ze
vele aalmoezen. Na het vasten vieren ze drie dagen het

feest 'Bujuc Bairam' (= het grote feest; tegenwoordig
ook wel 'het suikerfeest' genaamd omdat men elkaar
veel zoetigheden schenkt) dat op ons Pasen lijkt. Elke
huisvader slacht volgens een oude gewoonte een
schaap; daarna eet en drinkt hij met zijn huisgenoten.
Ze menen dat dit geslachte schaap als offerande bevorderlijk is voor hun zaligheid en dat alle geslachte schapen in het paradijs zullen komen om voor hen te bidden. Ter beschaming van vele Christenen dienen, aldus
ds. Oomius, hun voorbereidingen op dit feest. Ze lezen
een hoofdstuk uit de koran, kussen elkaar en wensen
elkaar een goed 'Pasen' toe. Tevens leggen ze geschillen en mzies bij en verzoenen zich met elkaar opdat
hun 'Pasen' god aangenaam zou mogen zijn.

De bedevaarten
Tot meerder eer van zichzelf, aldus ds. Oomius, heeft
Mohammed zijn aanhangers bevolen bedevaarten naar
Mekka te maken. Elke mohammedaan is dat minstens
eenmaal in zijn leven verplicht, maar in het bijzonder
zijn de geestelijken ('religieusen') en monniken ieder
jaar verplicht om zestig dagen na het vieren van 'het
grote feest' drie dagen het 'Chutsi Bairam' (het kleine
feest) te vieren, waarna ze naar Mekka reizen om bij
het graf van Mohammed vergeving van hun zonden te
verktijgen. Deze bedevaarten worden door de mohammedanen zeer stipt waargenomen. Om de mensen daartoe aan te zetten, hebben de kaliefen allerlei verzinsels
verbreid over de tempel van Mekka, zoals dat deze
door de engelen gebouwd is en dat Adam zelf emaartoe gereisd is. Noach zou met zijn ark zeven keer om
Mekka heen zijn gevaren en tijdens de zondvloed zou
de tempel in de zesde hemel zijn opgenomen. Na de
zondvloed zou Abraham een nieuw huis hebben
gebouwd omdat hem een schaduw daarvan uit de
hemel zou zijn gezonden. Volgens ds. Oomius is echter
alleen zeker dat de Arabieren daar vanouds een heiligdom hadden, namelijk de Kaäba, en dat aangaande de
stichting ervan vanwege de verzinsels niets zeker is.
De huidige tempel blinkt van goud en heeft een zwarte
steen die gekust wordt en waarvan weer allerlei verzinsels verhaald worden. Het zou een van de prachtige
stenen uit het paradijs zijn geweest die met Adam uit
de hemel naar beneden zou zijn gezonden en die bij de
zondvloed weer in de hemel opgenomen zou zijn om
ten slotte door de engel Gabriël aan Abraham bij de
bouw van de nieuwe tempel gegeven te worden. Deze
steen zou oorspronkelijk wit geweest zijn, maar is vanwege de zonden van de mensen zwart geworden.
Na Mekka bezocht te hebben, gaan de bedevaartgangers naar de berg Arafat ("Araphet") om daar drieënzestig steentjes uit te zoeken. Drie dagen lang worden
dan bij drie pilaren zeven steentjes per dag neergeworpen. Deze belachelijke ceremonie zou volgens sommigen op Adam temggaan, volgens anderen echtjr op
Ismaël die de duivel tot drie keer 'toe met zeven stenen
verjaagd zou hebben toen deze trachtte hem over te

Het mohanzmedaanse heiligdom de Kaiiba op het plein van
de Grote Moskee te Mekka, gehuld in eelz zwart zijden kleed
met geborduswde korantebten.

halen zich niet door Abraham te laten doden (volgens
de mohammedanen moest niet Izak, maar Ismaël door
Abraham geofferd worden). Ds. Oomius toont echter
aan dat dit gebiuik van de heidenen afstamt.
Zoals al eerder bij andere punten is aangetoond, is er
ook hier een grote overeenkomst tussen de mohammedanen en roomsen die immers ook bedevaarten kennen
naar heilige plaatsen om genade, vergeving van zonden
of hulp te verkrijgen. De mohammedanen kennen
behalve de bedevaart naar Mekka ook bedevaarten naar
bepaalde graven, waar de bewakers van die graven
grote schatten verzamelen van de geschenken van de
pelgrims. Dit laatste is, volgens ds. Oomius, de enige
reden waarom ook de pausgezinden bedevaarten zeer
bij de eenvoudigen aanbevelen en zelfs de allergoddelooste leugens verzinnen om hen emaartoe te lokken.
Om geen andere reden dan vuil gewin hebben ook de
pausen aflaten en jubeljaren ingesteld om de mensen
tot een bedevaart naar Rome te lokken. Bonifatius VEI
(paus van 1294 tot 1303) heeft in 1295 met zeer groot
succes het jubeljaar ingesteld dat om de honderd jaar
gehouden zou worden en dat eenieder die een reis naar
Rome maakte, de 'allervolkomenste' vergeving van
zonden gaf. Clemens V1 (1342-1352), die zag hoe rijk
Bonifatius ervan geworden was, bracht de honderd jaar

Paus Bonifatius VIZI
kondigt in 1295 in gezelschap van twee kardinalen het eerste roomse
jubeljaar aan, hetgeen
henz veel vuil gewin
opleverde.

terug naar vijftig, Urbanus V1 (1378-1389) naar drieëndertig en Pius I . (1458-1464) en Sixtus IV (14711484) uiteindelijk naar vijfentwintig jaar.
Ds. Oomius verwerpt echter alle mohammedaanse en
roomse bedevaarten omdat God Zijn hulp en genade
aan geen plaats in de wereld heeft verbonden en het
met de genade en de staat van de kerk van het Nieuwe
Testament strijdt, zoals blijkt uit Johannes 4: 21, 22 en
23 (Vrouw, geloof Mij, de ure komt, wanneer gijlieden
noch op dezen berg, noch te Jeruzalenz den Vader zult
aanbidden. Gijlieden aanbidt wat gij niet weet; wij
aanbidden tvat wij weten; want de zaligheid is uit de
Joden; maar de ure komt en is nu, wanneer de ware
aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en
waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem
alzo aanbidden.) vergeleken met 1 Timotheus 2: 1 en 2
(Ik vermaan dan vóór alle dingen, dat gedaan worden
srnekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen
voor alle mensen, voor koningen en allerz die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden
mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.). Er is
geen bevel tot noch voorbeeld van een bedevaart in de
Schrift en de ware Godzaligheid wordt door al dat reizen en rossen eerder verminderd dan vermeerderd. En
hoezeer al deze jubeljaren als netten om geld te vangen
God mishagen, blijkt duidelijk uit Zijn oordelen die Hij
altijd na de viering daarvan gezonden heeft. Immers,
zes jaar na het jubeljaar van Urbanus V1 zijn in 1396 de
Christenen in een grote slag door de Turkse keizer
overwonnen. Hetzelfde gebeurde na het jubeljaar van
Benedictus X111 (was een tegenpaus omstreeks 1410),
terwijl bovendien toen een verschrikkelijke pest
Duitsland en de omringende landen teisterde. Ook toen
Clemens V111 in 1600 zijn jubeljaar uitriep, is veel land
door de Turken op de Christenen heroverd. Kortom,
duidelijk is volgens ds. Oomius dat "gelijk het paapse
jubeljaar met het tegenwoordige Turkse rijk is opgestaan, alzo ook de Turken altijd ten tijde van het jubeljaar een voorspoedige oorlog tegen de Christenen gevoerd hebben om nu geen andere oordelen op te
halen"12).

Het huwelijk
Drie dingen aangaande het huwelijk zijn bij de
mohammedanen te verfoeien: de polygamie, hun overspel in het hebben van bijwijven en de over het algemeen wrede behandeling van hun vrouwen. Het nemen
van meer dan een vrouw (polygamie) is in het Oosten
bijna altijd gebruikelijk geweest in tegenstelling tot het
Westen waar dit een uitzondering was. Mohammed,
die zelf wel elf of vijftien vrouwen heeft gehad, heeft
zijn aanhangers de vrijheid gegeven om meer dan een
vrouw te nemen. Er is een verschil onder de bronnen
van ds. Oomius over het aantal: sommigen zeggen op
grond van de koran niet meer dan vierI3),terwijl anderen zeggen zoveel als men kan onderhouden en regeren. Oomius noemt de mogelijkheid dat het bij de

mohammedanen net is als bij de Japanners dat zij meer
vrouwen mogen hebben, maar dat er slechts een de
wettige huisvrouw is en de anderen bijwijven. Bij de
Joden is het nemen van meer vrouwen toegestaan, hoewel ze dit meestal niet doen vanwege de wetten der
Christenen. Het is voor de Christenen duidelijk, en dit
kan het ook voor de mohammedanen zijn, dat polygamie niet alleen strijdt met de ordening van God bij de
instelling van het huwelijk, maar ook met de natuur van
de huwelijkse liefde omdat deze geen derde persoon
vanwege de jaloezie verdraagt. Ook is het strijdig met
de gezamenlijlce zorg voor de kinderen die het huwelijk vereist. Daarom moeten ook onder de Christenen
die ketters als monsters geacht worden die de polygamie gepraktiseerd en gerechtvaardigd hebben, zoals de
wederdopers Jan Beukelsen (1509-1536; meer bekend
onder de naam van Jan van Leiden), David Joris (15011556) en de sociniaan Bernardino Ochino (1487-1565).

David Joris (links) en Jan van Leiden (rechts), die beiden leider
waren van een sekte wederdopers, rechtvaardigden de veelwijverij
of polygamie. Zij dienden daarom volgens ds. Oomius als
nzoristers geacht te worden.

Deze stelden dat het voorbeeld van de patriarchen ook
onder het Nieuwe Testament gevolgd mocht worden,
maar dit is ten onrechte, want alle niet zondige daden
van de vaderen zijn niet vermeld om ze na te volgen,
maar ze werden soms om andere redenen verhaald.
Daarom moet hier bij het nemen van meer vrouwen
gelet worden op het recht, op de reden en de bedoelingen ('eynden') van deze daad. En voor alle drie geldt
dat ze zijn opgehouden: wat het recht betreft is er nu
geen toelating meer, maar een verbod; wat de reden
betreft wordt Gods volk niet meer in één volk of
geslacht vermeerderd en wat de bedoelingen betreft is
er nu geen noodzaak meer zoals toentertijd. In dit verband heeft ds. Oomius met verontwaardiging de laster
gelezen dat Luther en Calvijn polygamie zouden hebben goedgekeurd. Voor zulke laster zou zeker wat
Calvijn betreft zelfs de duivel zich nog schamen.
Ook zeer schandelijk is het overspel en de hoererij
onder de mohammedanen daar ze behalve hun vier of

meer vrouwen er nog bijwijven op na mogen houden,
die ze als slavinnen naar willekeur mogen nemen en
weer verkopen voorzover men ze onderhouden kan en
zij niet in verwachting zijn. Dit is een verschrikkelijke
en beestachtige ontuchtigheid waarin Mohammed zelf
hen is voorgegaan.
Over het algemeen beschouwen de mohammedanen de
vrouwen alleen maar als personen die goed zijn voor
het verkrijgen van kinderen en om er wellust mee te
bedrijven. Zo mogen ze in tegenstelling tot de mannen
ter vermaking geen spelen bezoeken, noch in de tempels komen en komen ze volgens sommigen niet in de
hemel, terwijl anderen zeggen dat zij naar een plaats
gaan waar hun geen goed noch kwaad zal wedervaren.
Mohammed is hun daarin ten voorbeeld geweest, want
hij zou op de smeekbede van een oude vrouw om voor
haar te bidden gezegd hebben: "Een oud wijf gaat niet
in het paradijs"I4). Verder zijn de mohammedanen
gewoon om hun vrouwen zoveel als mogelijk in huis te
houden en is het niet geoorloofd dat vrouwen in het
openbaar met een onbedekt gezicht gezien worden of
met een andere man spreken. Bij overtreding doden de
mannen zelfs hun vrouwen. In de derde plaats worden
in navolging en met toestemming van Mohammed de
vrouwen geslagen en geschopt, wat helaas onder
ontaarde Christenen ook voorkomt, die daarmee zondigen tegen Gods Woord dat hen onder andere leert om
hun vrouwen lief te hebben zoals Christus Zijn
gemeente en als hun eigen lichaam (Efeze 5:25, 28,
29). Mohammed heeft in de koran het toegestaan om
de vrouw te verstoten tot driemaal toe, waarbij de
vrouw na een wachttijd van drie of vier maanden een
ander mag trouwen indien de vorige man haar niet
meer terug wil hebbenI5).Evenals de heidenen kenden
ook de Joden de verstoting, al was er geen eenheid van
gevoelen onder de laatsten over de voorwaarden wanneer. Overigens mogen onder de mohammedanen de
vrouwen de mannen verlaten indien ze niet behoorlijk
onderhouden worden, wat bij de Joden niet is toegestaan. Ds. Oomius stelt ten besluite vast dat de huwe-

Mohammed heeft aan de nzannen toegestaan om hun vrouwen,
die zij zoveel als mogelijk in huis houden, te verstoten tot
driemaal toe!

lijken onder de mohammedanen niet hechter zijn dan
de "vuile liefden van hoeren en boeven" en dat ze
alleen dienen "voor het vlees en niet voor de geest" en
dat ze "tot geen ander einde onder hen gemaakt worden
dan om enkele wellustigheid en allerhande ontuchtigheid te bedrijven"I6),waardoor vele onenigheden ontstaan, kinderen hun ouders niet kennen en omgekeerd
en ze elkaar ook niet oprecht kunnen beminnen.

De verboden spijs en drank
Om godsdienstige redenen onthouden de mohammedanen zich vooral van vier dingen: varkensvlees, bloed,
het verstikte en de wijn, waarvan de eerste drie nadrukkelijk in de koran verboden wordenI7).Zij verfoeien het
varken omdat volgens Mohammed deze in de ark van
Noach uit de vermenging van de ontlasting van de
mensen met die van de olifant geboren zou zijn. Ook
de Joden verfoeien het varkensvlees, maar dit is vanwege het feit dat God hun dat in Leviticus 11:7 en 8
verboden heeft. Waarschijnlijk moesten zij zich van het
varkensvlees onthouden, aldus ds. Oomius, omdat de
Egyptenaren dat aten, daar God immers ook wilde dat
de Israëlieten de beesten die de Egyptenaren aanbaden,
offerden. Wel zeggen de Joden dat ten tijde van de
Messias het eten van varkensvlees is toegestaan. Ook
onder de heidenen wordt de afkeer van varkensvlees
hier en daar gevonden. Maar die zich van het bloed en
het verstikte onthouden, zijn er altijd velen onder de
heidenen geweest zoals onder anderen de Grieken,
maar ook de eerste Christenen hebben dit gedaan in
gehoorzaamheid aan het verbod dat de apostelen in
Handelingen 15:29 gegeven hebben. Ook de Joden
doen dit nog op grond van het Oudtestamentische
bevel in Leviticus 3:17, 7:26, 17:14 en Genesis 9:4,
hoewel ze ten onrechte een onderscheid maken tussen
het bloed van beesten en vissen. De redenen van dit
Goddelijk bevel zijn geweest dat God een onderscheid
wilde maken tussen Ziin volk en de heidenen die
gewoonlijk het bloed der offeranden dronken als een
teken van de gemeenschap met de duivelen en om Zijn
volk van het moorden af te schrikken. Verder wilde
God het bloed als een teken van het leven voor Zich in
de offeranden bewaren opdat Hij alleen als de auteur
van het leven erkend zou worden. En de laatste reden
is die welke God Zelf in Leviticus 17:11 uitdrukt,
namelijk om op het altaar verzoening voor de zielen te
doen. Zoals de oude Christenen van weleer houdt de
Griekse (= oosters-orthodoxe) kerk zich aan het
apostolische verbod uit Handelingen 15:29, waar onder
'het verstikte' het vlees van beesten die gestorven
waren zonder dat het bloed er uitgelopen was en onder
'het bloed' het bloed van een geslacht beest verstaan
wordt. Maar zij hebben hierin gedwaald, want dit verbod is met de komst van Christus afgeschaft. De
apostelen hebben slechts voor een tijd de bekeerde heidenen dit verbod aanbevolen om met het oog op de
oudheid ervan de Joden in deze overgangstijd niet af te
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zag deze wet? Antwoord:
zij op de Messias en de
Want God verbiedt alle
(Matth. 26:28; Jo
voorbeeld door de

meerder klaarheid aan Mozes en

hebben), (...) zodat het maar verplichtte (...
niet langer als tot de komst van de Messias, dewijl
het op Zijn bloedstorting en onze verzoening door
diezelve zag. Waarom het naderhand ook afgeschaft heeft moeten worden (Hand. 15:29; Rom.
14:2, 6; 1 Kol: 10:25; Kol. 2:16-17; 1 Tim. 4:3-4;
Tit. 1:15)".
-Ds. Fr. Burmannus, De Wet ende het Getuigenisse...,
dl. 1, 1693, p. 104 (herspeld)-

schrikken, maar geenszins om de Christenen in latere
tijden daaraan te binden.
Paulus heeft in 1 Korinthe 8 en 10 op dezelfde wijze
gehandeld ten aanzien van het eten van wat de afgoden
geofferd was; het was alleen niet geoorloofd indien een
zwakke broeder daardoor geërgerd werd. Zonder noodzaak is het zich houden aan dit verbod nu ongeoorloofd. Oomius vat een en ander in de volgende woorden samen:
"Want al de ceremoniën van de Wet onder dewelke
ook dit gebod van geen bloed te eten van Mozes
wordt geteld, zijn nu afgeschaft en verdwenen met
Christus, en gelijk de onderhouding ervan eertijds
prijselijk was, alzo is ze nu dodelijk. Dit was enigermate en ten dele nog geoorloofd ten tijde der
apostelen, opdat de oude Synagogen, gelijk gewoon
zijn de theologanten te spreken, met ere zouden mogen begraven worden, doch die nu begraven wet
weder op te wekken en onder de Christenen te herroepen is nu ganselijk, buiten nood, ongeoorloofd.
Zie ICol. 2:16, 17, 20, 21, 22, 23; Hebl: 9:10"18).
De woorden van Paulus in zijn brieven moeten, aldus
ds. Oomius, opgevat worden als een nadere verklaring
van de mening der apostelen tijdens de synode.
Mohammed heeft ook het gebruik van de wijn verbo-

den, zoals dit ook vroeger bij de Japanners verboden
was. Mohammedanen en Japanners zijn echter zeer tot
de wijn genegen, in het bijzonder als zij die heimelijk
krijgen kunnen, zoals ds. Oomius uit menige bron aantoont.

Kerkelijke en godsdienstige personen
De belangrijkste kerkelijke personen onder de Turken
zijn de 'muphtis' (moefti's) en de 'cadilischeri', van
wie de moefti's de hoogste priesters zijn zoals bij de
roomsen de paus. Deze regeren over de kerkelijke
zaken en moeten toezien dat er niets besloten wordt
tegen de wet van Mohammed of tot nadeel van de
mohammedaanse religie. Zij bestraffen de overtreders
van de wet en geven de overheden bevelen. Hun helpers zijn de drie 'cadilescheri' die hun eigen gebied
hebben en die men met de kardinalen zou kunnen vergelijken. Onder deze personen staan de 'cady' (kadi's),
de 'santoni', de 'hoggy' (hoca's) en de 'talismanni', die
elk een natuurlijke mohammedaan moeten zijn en hun
bijzonder ambt hebben. De kadi's zijn gewone rechters
die over de scheidingen en andere burgerlijke zaken te
beslissen hebben en met de bisschoppen te vergelijken
zouden zijn. De anderen geven leiding aan de godsdienstige plichtplegingen in de kerken. Zij zijn over het
algemeen ongeletterd en vinden het voldoende om de
koran in het oud-Arabisch te kunnen lezen zonder die
echt te begrijpen. Toch eisen ze van het eenvoudige
volk dat ze onderhouden en niet tegengesproken worden en dat alles wat ze zeggen als het woord van god
wordt aangenomen. Hierin zijn zij aan vele roomse
priesters gelijk.

Zij die in de kerken van de mohammedarzen de leiding hebben bij
de godsdienstige plechtigheden, zijn volgens ds. Oomius over het
algemeen ongeletterd.

Onder de godsdienstige personen zijn er vele verschillende soorten die in het algemeen 'dervisen' of ook
'talismanni' (derwisjen = (bede1)monniken) genoemd
worden. Onder deze monniken zijn er die in de meest
armoedige omstandigheden en onder de grootste pijnigingen en zelfkastijdingen door het land gaan om op
die wijze de vergeving van zonden te verkrijgen. Zij
worden door de mohammedanen daarom zeer geacht

en geëerd. Ook zijn er pelgrims die verre reizen maken
naar hoge bergen en woeste plaatsen om god daar te
dienen, onder wie er velen zijn die met het doen van
duivelse kunsten en schijnwonderen eer onder het volk
proberen te verkrijgen. Ds. Oomius haalt uit zijn bronnen de meest ongelooflijke tot absurde voorbeelden
aan. Vervolgens wijst hij op het feit dat de heidense
volkeren ook hun monniken en godsdienstige personen
gehad hebben die zeer streng geleefd en zich de grootste smarten hebben aangedaan. Menig voorbeeld uit
vele delen van de wereld volgt ten bewijze.
Ook vele Christenen hebben in alle tijden hun krachten
door 'vasten, waken en braken' uitgeput om deze, aldus
Oomius, in eigenwillige godsdienst en verkeerde nederigheid in het lichaam niet te sparen (Kolossenzen 2:
23). Zo zou een Simeon Stelitus 68 jaar op een pilaar
hebben doorgebracht omdat hij uitzinnig was van de
liefde van Christus en een andere monnik zou zes
maanden strenge boete gedaan hebben omdat hij een
mug had doodgeslagen. Zulke dingen zijn door de
geveinsden in de roomse kerk in alle tijden ook nageaapt. Nadat Oomius enkele zeer opmerkelijke staaltjes
uit zijn bronnen heeft aangehaald, stelt hij echter vast
dat de roomsen geen reden hebben om zich op hun
gestrengigheden te verheffen omdat men er zijn heiligheid van maakt en men ze ook geveinsd kan doen en
omdat ook de Turken en heidenen ze niet alleen
gedaan, maar hierin ook de strengste papisten zeer ver
overtroffen hebben. Het heeft vervolgens, aldus ds.
Oomius, ook geen zin om te onderzoeken of de
mohammedanen deze dingen nu van de heidenen of
van de zogenaamde Christenen hebben overgenomen,
daar één ding zeker is dat allen de duivel als hun leermeester gehad hebben. Immers in Gods Woord is geen
bevel tot dit soort dingen te vinden. Ze willen allen ten
diepste zelf voor hun zonden aan Gods gerechtigheid
voldoen en verminderen Gods barmhartigheid en doen
de voldoening van Jezus Christus groot onrecht. Hun
helse hoogheid verhindert hen zichzelf geheel te verloochenen en alle eer aan Gods vrije genade en

Christus' verdienste te geven. En in dit opzicht mag het
volgende met recht gezegd worden dat "hoe ze hun
lichamen magerder maken door deze tormenten, hoe
vetter ze hun harten van hoogmoed en ijdele roemzuchtigheid maken; hoe ze de romp van hun lichaam
meerder vernederen en ten onder brengen, hoe hoger
zij hun harten verheffen met een waan van eigen verdien~ten"'~).

De heiligen
Hoewel Mohammed zijn aanhangers geleerd heeft om
alleen god aan te roepen, hebben de mohammedanen
na hem toch hun heiligen gekozen om hen ook bij hun
graven om hulp en bijstand aan te roepen. Zij beweren
ook door hen verhoord te worden. Hieruit kan ook
weer de grote overeenkomst tussen hen en de roomsen
gezien worden die zoals belend vele patronen en heiligen hebben die zij in hun noden aanroepen. Om die
afgodische aanroeping van heiligen te verdedigen, voeren zij meestal als bewijs aan dat ze dagelijks ervaren
door hen geholpen en verhoord te worden. Maar hoe
dwaas en onzeker dit bewijs volgens ds. Oomius wel is,
blijkt wel daaruit dat de mohammedanen hetzelfde
beweren van hun heiligen die door de roomsen toch
ook niet erkend worden. Iets bewezen achten vanwege
de zogenaamde uitkomst en verhoring doen ook de
Joden en heidenen, maar Gods Woord waarschuwt
daartegen in Jeremia 44:16-17: Aangaande het woord,
dat gij tot ons in des HEEREN Naam gesproken hebt,
wij zullen naar u niet horen. Maar wij zullen ganselijk
doen al hetgeen dat uit onzen mond is uitgegaan,
rokende aan Melécheth des hemels en haar drankoffers
offerende, gelijk als wij gedaan hebben, wij en onze
vaders, onze koningen en onze vorsten, in de steden
van Juda en in de straten van Jeruzalem; toen werden
wij met brood verzadigd, en waren vrolijk, en zagen
geen kwaad. Hieruit kunnen zeker de pausgezinden,
indien ze niet zeer verblind zijn, wel afleiden hoe ijdel
en van onwaarde dit bewijs is.

Dag van de godsdienst, kerken en openbare oefeningen

Een vermoedelijk portret
van ds. Oomius. Door
(zritzoizderlijk)streng te
leven menen de mohamrnedaize~zzelf aan Gods
gerechtigheid te kunnen
voldoen. Daarmee doen
zij aan de voldoening
van Christus groot on,recht, aldus ds. Ooinilrs.

De vrijdag is bij de mohammedanen de dag van hun
godsdienstige oefeningen. Zij hebben deze dag gekozen omdat Mohammed op deze dag uit Mekka naar
Medina heeft moeten vluchten. Van vroeger her hebben
de Ismaëlieten de godin Venus vereerd, naar wie deze
dag genoemd is, en dit hebben de Saracenen al voor de
opkomst van Mohammed van hen overgenomen. Mohammed heeft wel de afgoderij ten aanzien van Venus
afgeschaft, maar de vrijdag als dag van de godsdienst
in stand gehouden om zo bij de mensen met zijn godsdienst gemakkelijker ingang te vinden. Zo heeft hij
deze dag dus aan de heidenen ontleend. Van de heidenen hebben de mohammedanen ook de halve maantjes

Een gedeelte van de Mevlana-moskee in Rotterdam. Goed zichtbaar zijrz de halve nzaaïztjes die de mohamnzedarzen gebruikelijk
op hun moskeeën plaatsen.

overgenomen die zij als versiering gebruiken of op de
toppen van hun torens plaatsen. In Richteren 8 vers 21
en 26 worden onder de versierselen van de Ismaëlieten
of Midianieten de maantjes al genoemd.
De vrijdag houden de mohammedanen zeer in ere; ze
gaan dan naar hun moskeeën, maar laten het werk niet
helemaal susten, zoals Mohammed dat in zijn koran
heeft ingesteldz0).Hun kerken heten moskeeën. Ze zien
er vanbuiten sierlijk en prachtig uit, maar binnenin ontbreken versieringen, beelden en altaren, en worden er
alleen witte muren gevonden. Naar het zuiden toe is er
een plaats die heiliger is dan andere, waarop de naam
van god staat geschreven en die alleen de priester tijdens de gebeden mag benaderen om daar een lamp te
hangen en deze plaats te verlichten. Tijdens het gebed
worden er vele olielampen aangestoken. Ds. Oomius
merkt dan in dit verband op dat de mohammedanen
wat de versieringen en beelden betreft beter dan de
pausgezinden zijn, maar dat ze wat de lampen betreft
met hen overeenkomen omdat de roomsen in hun kerken ook lampen en kaarsen ontsteken. Dit is echter
strijdig met de Schrift en het gebruik van de oude
Christenen, onder wie bijvoorbeeld Lactantius (rond
300 na Christus) de heidenen verweet dat zij lampen
ontstaken voor hun god alsof hij in duisternis verkeerde en dat diegene niet goed bij zijn verstand is die kaarsen offert aan hem die zelf het licht geeft. Het gewone
volk zit in de moskee op matten, maar de rijken gebruiken tapijten. Een Christen mag een moskee niet betreden, omdat ze niet gewassen volgens hun regels de
moskee zouden verontreinigen, hoewel ds. Oomius
bronnen gevonden heeft waarin vooral voorname
Christenen met bijzondere toestemming een moskee
bezochten. Voor de kerkdeur doen de mohammedanen
hun schoenen uit, wat ook de Ethiopische Christenen
met een beroep op Gods woorden tot Mozes doen. Dit
is echter een onterecht beroep, want wat God aan een
enkele heilige in het bijzonder bevolen heeft, moet niet
direct door iedereen opgevolgd worden. In de kerk
betrachten de mohammedanen de grootste lust en stilte, waarin zij vele Christenen tot een voorbeeld zijn.

Het gebruik van ldokken om tot de kerkdienst op te
roepen, wat waarschijnlijk paus Sabinianus (604-606)
heeft ingesteld, kennen de mohammedanen niet. Er
wordt gezegd dat ze die verworpen hebben omdat hun
in het begin van hun rijk eens door de Christenen een
grote nederlaag is toegebracht toen ze op het geluid
van een Mok hun aanval begonnen waren. Om het volk
bijeen te roepen voor het gebed, klimt er een priester
('hoggy') op een hoge toren bij een moskee en roept
daar "de ware god is een".
De mannen leggen tijdens het gebed hun hoeden of tulbanden niet af, maar raken die met de vingers aan alsof
ze die willen oplichten. Iedereen kijkt nauwlettend
naar de voorganger en doet zijn bewegingen na met
vele nederwerpingen naargelang het gebed eist.
Tijdens het gebed schudden sommigen zodanig met het
lichaam dat ze soms vermoeid of zelfs bewusteloos op
de grond vallen. Ze beelden zich daarmee in dat dit god
het meest aangenaam is omdat hij niet alleen met het
hart, maar ook met het gehele lichaam gediend wil
worden. Tijdens het gebed worden meestal de vrouwen
niet tot de kerk toegelaten uitgezonderd de edele en
aanzienlijke die dan een afgezonderde plaats krijgen
waar ze door de mannen niet gezien kunnen worden.
Een afgescheiden plaats hebben de vrouwen eveneens
bij de Joden in de synagogen en dit was ook gebruike-

De voorzijde van de grote moskee te Gorinchem met rechts op de
hoek de minaret (hoge torert). Om het volk op te roepen tot het
gebed, klimt een priester (moe'addzin) in de minaret naar boven
en roept daal; volgens ds. Oomius: "de ware god is een", tvaanza
men zich naar de moskee begeeft of elders het gebed doet.

lijk bij de eerste Christenen. Bij sommige Gereformeerden is dit overigens nog het geval.
Sommige bronnen spreken over het houden van predikaties die andere echter ontkennen.

Sterven en begrafenis
Bij het sterven moeten de mohammedanen alles wat zij
iemand met geweld hebben ontnomen of wat zij
iemand schuldig zijn, teruggeven of terugbetalen, hetzij in waarheid, hetzij in schijn. De manier waarop dit
gebeurt, is al eerder verhaald2').Als onbekend is aan
wie het een of ander moet worden (terug)gegeven, dan
vermaken zij een geldsom aan een ziekenhuis of laten
in het testament vastleggen dat een badhuis daarvoor
zal worden gebouwd of een aantal lampen in de kerk
tijdens het gebed zal ontstoken worden of dat men qan
de 'santoni' een jaarlijkse aalmoes zal geven. 'Áls
iemand op zijn uiterste ligt, roept men een van de 'santoni' erbij die een koran op hem legt en daaruit zeven
keer een hoofdstuk leest, wat als reisgeld moet dienen.
De dode lichamen worden voor de begrafenis door de
naaste familieleden gewassen en gezalfd en van de
mooiste Meren voorzien. Bij het ten grave dragen gaan
in tegenstelling tot andere volkeren de mannen voorop,
onder wie allereerst fakkeldragende monniken en
priesters, en dan komen de luid wenende vrouwen.
Men draagt daarbij witte klederen omdat men van
zwart een afkeer heeft. Zij maken eenvoudige graven
met planken waarin ze het dode lichaam op een bepaalde manier neerzetten en die ze met zware stenen tegen
het wilde gedierte afsluiten. Gedurende de begrafenis
wordt er door de familieleden luid gezongen. De
mohammedanen bezoeken vaak de graven waarbij ze
aalmoezen voor de zielen van de afgestorvenen aan de
armen geven. De graven bevinden zich vanwege de
stank en de besmetting buiten de steden en dorpen,
maar aan de gewone doorgaande wegen opdat de voorbijgangers aan de dood herinnerd zouden worden en zij
voor de afgestorvenen zouden bidden. Het begraven
buiten de steden is het gebruik geweest bij onder anderen de Atheners, oude Romeinen, Joden en eerste
Christenen. Aan voorname geestelijken of vorsten
wordt het soms vergund om in de stad begraven te worden, maar nooit in de kerken, daar de mohammedanen
dit schandelijk en onbetamelijk achten. Ds. Oomius
haalt dan met instemming de bekende, Leidse professor
in de theologie Andreas Rivetus aan die het begraven in
de kerk in de lijn van de eerste Christenen afwees.
Gewoontegetrouw wijst Oomius ten slotte op de overeenkomsten met de roomse religie. Dit zijn er in deze
aangelegenheid drie: het uitdragen van de doden met
aangestoken fakkels en lampen dat roomsen en
mohammedanen aan de heidenen ontleend hebben; het
bidden en aalmoezen geven voor de doden; het versieren van de doden en hun graven met bloemen en welriekende kruiden. Dit laatste doen,de roomsen ook als
de overledene een ongete~u~wde
jongeman of meisje is,

ongetwijfeld om de ongehuwde staat naar hun inbeelding te eren. Maar ds. Oomius wil op dit punt de taal
van Ambrosius de zijne maken die zei: "Laten anderen
bloemen en leliën op de graven strooien; onze Lelie is
Chri~tu~"~~).

Ten besluite
We zijn nu met de samenvatting aan het einde van het
eerste hoofddeel gekomen en willen dit gedeelte afsluiten met een citaat van ds. Oomius naar aanleiding van
de eerbied en stilte die de mohammedanen in hun kerken betrachten. Hieruit leren we ds. Oomius enerzijds
weer kennen als 'Nadere Reformator' die de zonden
van zijn tijd bij name noemt en bestraft, anderzijds
kunnen we tevens vaststellen dat het in zijn tijd, de
Gouden Eeuw, in godsdienstig opzicht ook niet alles
goud was wat er blonk, al was er zeker met onze tijd
vergeleken zeer veel 'goud' te vinden en ware het te
wensen dat er in onze tijd nog zoveel gevonden werd:
"En zeker schoon der mohammedanen superstitie
geenszins is te prijzen, zo zijn echter nochtans niet
weinig diegenen onder ons te bestraffen die zo
oneerbiedig in de kerken zitten praten en lachen,
die zotte grepen [streken; PHoptH] en ijdelheden
bedrijven; niet anders dan of ze zaten in een klaphuis en of ze daar gekomen waren alleen om de
Godsdienst te bespotten of tenminste te verhinderen. Het ware te wensen dat zulke mensen bleven
buiten Gods heiligdom of dat wij zulke deurwachters hadden als onder de Wet om hen daarbuiten te
keren [eruit te zetten; PHoptH]. In de vergaderingen past geen praten, ?naar horen, geen gapen en
omzien, gelijk de lieden gewoon zijn, zelfs in de
gebeden; maar aller ogen moeten op de leraar
geslagen zijn (Lukas 4:20). De ogen des zots zijlz in
het einde der kerk (Spreuken 17:24)"23).

Drs. P. H. op 't Hof

Noten:
1) Zie voor de eerste vijf artikelen het decembemummer van 2002
(nr. 5, p. 184-191), het februarinummer van 2003 (nr. 1, p. 3744), het julinummer van 2003 (nr. 3, p. 130-137), het oktobernummer van 2003 (nr. 4, p. 168-177) en het decembemummer
van 2003 (nr. 5, p. 213-221) van In het Spoor.
2) S. Oomius, Het Geopende en Wederleyde Muharnmedisdom of
'B~rckdom,1663 (voortaan Het Muliammedisdom). Het boek
telt in totaal 991 bladzijden. Het hoofddeel is niet doorlopend
genummerd omdat met het begin van de vijfde afdeling de
paginering weer begint met pagina 1. Het eerste hoofddeel met
566 pagina's wordt in het vervolg weergegeven met een
Romeinse I en het tweede met een Romeinse 11. In totaal omvat
het hoofddeel 879 pagina's, de inleiding 75 pagina's en het
register 37.
3) Abusievelijk staan in de laatste afievenng (in het decembernummer) op pagina 213 en 218 als kopjes 'De vierde afdeling:
wie is God' en 'De vijfde afdeling: de godsdienstige gebruiken
van de mohammedanen'. Dit moet echter de derde afdeling,
respectievelijk de vierde afdeling zijn.
4) De Koran, uit het Arabisch vertaald door prof. dr. J.H. Kramers
en bewerkt door drs. Asad Jaber en dr. Johannes J.G. Jansen,
ArnsterddAntwerpen, 199717.Deze vertaling heeft een zeer
goed register en een informatieve inleiding, waarvan wij dankbaar gebmikgemaakt hebben. In de inleiding wordt vermeld dat
men zich in Europa eerst in het algemeen bediende van een in
1834 in Leipzig door Gustav Flugel verzorgde tekstuitgave van
de koran. Deze werd echter in 1924 verdrongen door een uitgave van een Egyptische Koninklijke Commissie. De telling
van de verzen van deze laatste uitgave wordt de Egyptische
genoemd en is tegenwoordig de gangbare. Kramers vertaling
gaat ook uit van deze Egyptische telling, maar geeft tussen
haakjes ook de afwijkende, oude telling van de uitgave van

Gustav Flugel. Ds. Oomius heeft van allerhande gebrekkige
uitgaven en vooral (tussen)vertalingen gebruik moeten maken.
Dit is de verklaring voor het feit dat hij slechts een enkele maal
een koranplaats geeft, die dan weer behoorlijk afwijkt van de
plaats in de vertaling van Kramers.
5 ) Vele voorbeelden, die meestal aan het begin van een soera
staan, zouden te geven zijn. Ik verwijs hier slechts naar soera
51, waar achtereenvolgens aan de orde komen de winden
(vers l), de wolken (vers 2), de schepen (vers 3) en de engelen
(vers 4).
6) Zie soera 2:224,225 en soera 5:89
7) Zie soera 5:89
8) Het Muhammedisdom, p. I, 435. De citaten zijn voor de leesbaarheid herspeld. Ook in het vervolg zullen de citaten in herspelde vorm worden gegeven.
9) Zie soera 2:185, hoewel de desbetreffende dag niet genoemd
wordt.
10) Het Mzrhammedisdom, p. I, 441
11) Zie soera 2:187
12) Het Muhammedisdom, p. I, 472
13) Zie Soera 4:3
14) Het Muhammedisdom, p. I, 485
15) Zie soera 2:227-232 en 65:l-7
16) Het Muhammedisdom, p. I , 493
1.7)Zie soera 5:3 en 6:145. Verder nog soera 2173 en 16:115.
18) Het Muharnmedisdom, p. I, 507
19) Het Muhammedisdom, p. I , 543
20) Zie soera 62:9. Deze soera is als geheel naar dit vers "De
Bijeenkomst' genoemd.
21) Zie in: In het Spoor, december 2003, p. 218
22) Het Mzrhnmmedisdom, p. I , 576 (in het origineel staat 566,
maar dit is-eendmkfout)
23) Het Mzrhammedisdom, p. I, 559

Inleiding
In het vorige artikel1)is de samenvatting van het hoofdgedeelte van het boek van ds. Oomius Het Geopende
en Wederleyde Muhammedisdom of T~~1-clzdom~)
afgesloten. Hiermee zijn nu de eerste vier afdelingen van
dit boek samengevat, waarbij het in de eerste twee
afdelingen over het leven van Mohammed en de verschillende stromingen binnen het mohammedanisme
ging, terwijl in de derde afdeling de geloofsleer door
ds. Oomius uitvoerig onder de loep werd genomen. De
vierde afdeling behandelde, eveneens uitvoerig, de
godsdienstige gebruiken van de mohammedanen. In dit
zevende artikel zal de vijfde afdeling worden samen-
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gevat, waarin het gaat over de bekering van de mohammedanen en de middelen die daartoe dienen te worden
aangewend. In een korte inleiding op deze afdeling
wijst ds. Oomius erop dat een behandeling van de verschillen met andersdenkenden altijd op hun bekering
gericht moet zijn. Daarom voelt hij zich verplicht om
hieraan ook aandacht te besteden en om in het bijzonder hen die God daartoe meer gelegenheid en macht
gegeven heeft, op te wekken om het nodige daaraan bij
te dragen.

De bekering van de mohammedanen
Ds. Oomius begint met de stelling dat er in de Heilige
Schrift geen beloften voor een algemene bekering van
de mohammedanen tot het Christendom voor de laatste
oordeelsdag te vinden zijn zoals dat wel voor de Joden
geldt. Dit laatste acht hij duidelijk op grond van onder
andere Romeinen 11 en daarvan vooral het 25e vers
(Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid
onbekend zij (...), dat de verharding voor een deel over
Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal
ingegaan zijn). Hij verwijst voor een nadere studie van
dit onderwerp naar de disputatie van prof. Voetius3).
Wat de bekering van de mohammedanen betreft zijn
sommigen van oordeel dat eerder het tegendeel uit de
Heilige Schrift kan worden opgemaakt. Hiertoe lijken
onder anderen de kanttekenaren te behoren die bij
Openbaring 20:8 onder de Gog en de Magog de 'Turken, Tartaren en Saracenen' verstaan, die voor de
wederkomst van Christus na het einde van de duizend
jaar en de loslating van de satan zich zullen voegen bij
het overblijfsel van het antichristelijke rijk om het
Christendom te beoorlogen en verdrukken, maar vervolgens door Christus' wederkomst zullen worden te
neergeworpen4).VerclolgenS Somt ds. Oomius een hele
rij van auteurs op die zich voeden met oude voorzeggingen van de bekering van de mohammedanen en de
ondergang van hun rijk, tot wie ook vele roomse leraren behoren die zich de ondergang van het mohamrnedaanse rijk rond 1630 hadden voorgesteld. Maar ds.
Oomius noemt al deze voorzeggingen kort en bondig
'dromerijen' die voortkomen uit de "hersenen van suffende en melancholieke mensen"5) omdat zij geen
grond in Gods Woord vinden en in de praktijk voor een
deel niet zijn uitgekomen. Immers het Turkse rijk is
juist alleen maar machtiger en groter geworden, wat
zeer te betreuren is. Nochtans dienen alle betamelijke
middelen in het werk gesteld te worden Om die arme en
misleide mensen te bekeren, daar er in Gods Woord
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ook geen verzekering van hun totale volharding in het
ongeloof te vinden is en er wellicht nog enkelen uit de
duisternis tot het licht gebracht kunnen worden.
Wanneer men bovendien hun geweldig grote aantal en
hun gruwelijke tirannie tegenover de Christenen in
aanmerking neemt, is het zeker zeer te wensen dat al
het mogelijke gedaan wordt om onder beding van Gods
zegen hen of sommigen uit hen tot bekering te brengen. Het mohammedanisme breidt zich steeds verder
over de hele wereld uit en gaat het Christendom reeds
overheersen, waarover enkele roomse schrijvers al geMaagd hebben. Daarom is het des te onbegrijpelijker
dat Bellarminus (1542-1621; een vooraanstaande verdediger van de roomse leer) tot de merktekenen van de
ware kerk haar bloei en grote omvang rekent, want op
grond hiervan is niet de roomse, maar de mohammedaanse religie nu de ware.
De tirannie en de overlast die de mohammedanen de
Christenen aandoen, zijn zo groot dat ze niet kunnen
worden beschreven. Mohammed heeft andere religies
wel enige vrijheid gegeven, maar alleen omdat hij zag
dat dit het juiste middel was om zijn heerschappij uit te
breiden. Zelfs is er sprake van een zeker contract dat
Mohammed op verzoek van Christenen zou hebben opgesteld en ondertekend om hun op voorwaarde van
betaling van belasting een bepaalde veiligheid te garanderen. Maar anderen menen dat dit contract door
Christenen is verzonnen en op naam van Mohammed is
gesteld opdat zowel de monniken als de kooplieden des
te veiliger onder de mohammedanen zouden kunnen
verblijven en hun gunst zouden genieten. Deze laatste
mening deelt ook ds. Oomius omdat er geen andere
bewijzen zijn dan het zeggen van sommigen en de stijl
van het contract niet die van Mohammed is. Het zwaarste leed voor de Christenen die in Europa onder de
Turken wonen, is wel dat ze niet alleen zware belastingen moeten betalen, maar dat hun ook het derde of
vierde kind ontnomen wordt opdat het in de mohammedaanse leer en de Turkse taal onderwezen en door
allerhande werk gehard tot de lijfwacht van de sultan
aangenomen wordt. Nog erger is het gesteld met de
gevangengenomen Christenen uit de Europese landen
die tot slaven gemaakt en vervolgens als beesten
behandeld worden. Ze worden in ketens overal heen
gesleept totdat er op de markten een koper gevonden is,
of naar de galeien gezonden. Aan de vreselijkste ontberingen en behandelingen staan zij bloot, waarbij kinderen noch vrouwen ook maar enigszins worden ontzien. Ds. Oomius haalt vervolgens ten bewijze verscheidene auteurs aan die beschrijven hoe onmenselijk
deze gevangenen meestentijds behandeld worden. Hier
komt nog bij dat men de Christenen op allerlei wijzen
tot de verloochening van hun geloof en door de aanneming van de besnijdenis tot de belijdenis van de mohammedaanse religie probeert te brengen. Ds. Oomius
komt tot de conclusie dat gezien de onmenselijke
wreedheden die de Turken de Christenen aandoen, elke
Christen die hieronder onbewogen blijft en niet bereid
zou zijn hen te hulp te komen en tegelijk de bekering

De inmiddels heilig verklaarde roomse kardinaal
en kerkleraar Robertus
Bella~minus(1542-1621).

van de mohammedanen te bevorderen, wel zeer hardvochtig en ontaard moet zijn.

Oorzaken van hun onbekeerlijkheid
De ervaring heeft geleerd dat de bekering van de
mohammedanen zeer moeilijk te bevorderen is, daar er
tot nu toe maar zeer weinig tot bekering gekomen zijn.
Ds. Oomius behandelt dan een vijftal oorzaken. Allereerst vertrouwen de mohammedanen op hun bloeiende
staat en de vele overwinningen op hun vijanden waaruit zij dwaas genoeg concluderen dat hun religie de
ware is. In de tweede plaats hebben zij het principe om
alleen van de koran uit te gaan en alles wat daarmee
strijdt, verachten zij alsof de koran Gods Woord is. In
dit ongeloof worden zij nog bevestigd omdat ze met
hun verzinsels nog iets van Christus en het Christendom vermengd hebben. In de derde plaats heeft
Mohammed in de koran herhaalde malen verboden om
de dingen van de religie te onderzoeken of daarover te
redetwisten6).Dit heeft hij zijn volgelingen in de koran
herhaaldelijk ingescherpt omdat hij wel wist dat zijn
leer geen stand zou houden bij een toetsing aan de
waarheid. Hier komt nog in de vierde plaats bij dat de
mohammedanen het niet toestaan dat iemand probeert
om hen tot een andere religie over te halen. Zij die
daarop betrapt worden, kunnen op allerhande martelingen, ja zelfs op de dood door het vuur rekenen. In dit
opzicht handelen de pausgezinden, zoals niet uitvoerig
hoeft te worden aangetoond, niet anders. De mohammedanen weren in de vijfde plaats zeer zorgvuldig
alles wat hun bekering maar enigszins zou kunnen
bevorderen. Zij mogen daarom de boeken van de
Christenen niet lezen en zorgen er anderzijds ook voor
dat hun boeken niet in de handen van andersdenkenden
komen. Daarom zijn hun boeken zeer moeilijk te verkrijgen en verbannen ze uit hun gebied ook drukkerijen, die een zeer geschikt middel zijn om de waarheid te
verbreiden zoals aan het begin van de Reformatie is

Volgens de auteur van de Arabische vertaling zou de
koning van Marokko dit boekje in de Turkse taal
een Jezuïet getoond hebben en hem gezegd hebben:
"dit boek is mij liever dan alle mohammedaanse schriften en ik acht het hoger dan hun b~eken"~).
Ds. Oornius
noemt dit een zeer opmerkelijk getuigenis van een
vijand over een zeer geestelijk, eenvoudig en devoot
geschrift, dat door sommige eigen mensen helaas met
gezochte lasteringen neergehaald en verdacht wordt
gemaakt.

Wegneming van vooroordelen

Een gmvure vaiz een priinitieve boekdrukpers uit de eerste helft van
de 16e eeuw. De inohaminedaneiz weerden boekdrukkerijen uit hun
gebied om te voorkomen dat er onder hen verkeerde boeken
gedrukt werden.

gebleken. Immers juist toen heeft God tot hulp van Zijn
dienaren de boekdrukkunst gegeven. Hoewel de
mohammedanen zelf geen drukkerijen hebben, bezitten ze echter rijke bibliotheken met vele boeken van de
meest geleerde en voortreffelijke mannen, waarop ze
zich net als de pausgezinden beroemen als een bewijs
van de waarheid van hun religie.
Hoewel de bekering van de mohammedanen dus een
zeer moeilijke zaak is, toch is het geen onmogelijk iets.
Men kan i e t hen gemakkelijker discussiëren dan met
de heidenen omdat zij, hoewel zeer verbasterd, iets van
Christus en het Evangelie weten en de Heilige Schrift
enigszins erkennen. En omdat ze, hoewel zeer ten
onrechte, geloven dat eenieder in zijn eigen religie kan
zalig worden, kan men hen erop wijzen dat het voor
hen dan geen enkel bezwaar moet zijn om naar een
andersdenkende te luisteren. Bovendien kunnen zij die
enigszins verstandig zijn, gemakkelijk inzien dat hun
leer niet met de zuivere natuur van God overeen kan
stemmen en dat de hoogste gelukzaligheid niet bestaan
kan in zulke vuile vleselijke wellusten zoals Mohammed die hun geleerd heeft. Men zegt dat over het algemeen de Perzen leerzamer en handelbaarder zijn dan
de Turken. Ook zijn er mohammedanen die voor
vroomheid ('devotie') ontvankelijk zijn, daar het
bekende boekje van Thomas &,Kempisover de navolging van Christus in het:Arabisch en Turks is vertaald.

Om de bekering van de mohammedanen te bevorderen,
moeten hun vooroordelen ten aanzien van het Christelijk geloof worden weggenomen om daarna de kwade
middelen te vermijden en de goede te gebruiken. Zij
hebben in het bijzonder twee vooroordelen die ze aan
zichzelf ontlenen: zij achten het een schande om de
religie van hun voorouders te verlaten, en menen verder dat de snelle en voorspoedige verbreiding van hun
religie er een bewijs van is dat hun godsdienst de ware is.
Wat het eerste vooroordeel betreft, heeft Mohammed
zelf bij de invoering van zijn leer op hun opmerking dat
zij geen andere religie wilden hebben dan die van hun
voorouders, geantwoord dat "indien dan uw vaders zot
en blind geweest waren, zoudt gij die volgen?" en wat
het tweede aangaat, heeft hij gezegd dat "god een goddeloze en ongelovige wel temets [soms; PHoptH]
geeft vele goederen en rijkdommen van deze wereld"*).
Hier komt nog bij dat Mohammed en zijn opvolgers
hun leer met wapens en veel geweld hebben verbreid in
tegenstelling tot het Evangelie dat zich ook snel heeft
verbreid, maar zonder wapens en geweld op grond van
zijn eigen kracht. Het is een zeer opmerkelijke zaak,
waarover velen zich verwonderd hebben, dat ondanks
het verzet van keizers en heidense koningen het Christendom zich in zo'n korte tijd alleen door de kracht van

Thomas 2 Kempis
( k 1380-1471)

Een Ambisclze afbeelding van Mohanznzed die, gezeten te paard, optrekt aan het hoofd van zijn 'leger'.
Het mohainnzedanisme heeft zich voornmnelijk door middel van wapens en veel geweld snel weten te verbreiden.

j

1

het Evangelie over de hele wereld heeft uitgebreid.
Bovendien moet in dit verband ook nog gewezen worden op het feit dat de Christenen die door de mohammedanen overwonnen werden, voor een groot deel toegegeven hebben aan het mohammedanisme, maar de
Christelijke religie bij haar aanvankelijke verkondiging
echter de overwinnaars ovenvonnen heeft zoals dat het
geval was bij de Goten, Hunnen, Vandalen, Franken,
Saksen, Noren en Denen. Kortom, de snelle verbreiding van het mohammedanisme is alleen te verklaren
uit het feit dat dit door wapens en geweld gebeurde of
misschien uit het feit dat deze leer alle ruimte geeft aan
de vleselijke wellusten en begeerlijkheden waartoe de
mensen gewoonlijk genegen zijn.
Vanwege dit laatste hebben sommigen uit het pausdom
Luther met Mohammed vergeleken. Uitvoerig weerlegt
ds. Oomius daarop dit roomse verwijt met een keur van
citaten. Ook juist Luther zelf kon immers zo fel tegen
de misstanden van de vleselijke papen tekeergaan. Als
het om een vergelijking met Mohammed gaat, kunnen
de roomsen wel met Mohammed vergeleken worden,
daar zij veelal met moord en doodslag optreden tegen
hen die zich niet aan hun bijgeloof willen onderwerpen.
Verder ontlenen de mohammedanen nog vooroordelen
aan de Christenen, die vooral weggenomen dienen te
worden. Zij stoten zich zeer aan de vele sekten en onenigheden onder de Christenen. Hierop moet echter
geantwoord worden dat het onder de mohammedanen
niet veel beter is, wat genoegzaam blijkt uit de dodelijke haat tussen de Perzen en Turken. Vanwege de verdorvenheid van de mens doen zich inderdaad vele onenigheden onder de Christenen voor, maar dit kan men

het Christendom niet verwijten daar ze strijdig zijn met
de leer van Christus. Mohammed heeft ook op die vele
twisten gewezen, maar kon beter weten daar voorspeld
was dat zoals er onder het Joodse volk vele valse profeten waren geweest, dit nu onder de Christenen niet
anders zou zijn. Bovendien kan hun ook worden voorgehouden dat zij bidden om oorlogen en onenigheden
onder de Christenen.
In het bijzonder ergeren zij zich aan de vele bijgelovige dingen in het pausdom. Allereerst, zoals ook de
Joden, aan de afgoderij van de offerande in de mis, die
door hen net zo verfoeid wordt als door de oude Christenen. Verder aan de zogenaamde heilige relikwieën,
maar in het bijzonder wel aan de beeldendienst in de
roomse kerk. Mohammed heeft reeds de beelden onder
de heidenen als afgoderij gehaat en daarna verfoeiden
zijn opvolgers deze ook onder de Christenen. Zij deden
dit zo sterk dat ze eerder zelfs geen geld waarop enig
beeld geslagen was, wilden aannemen. Hoezeer zij
zich stoten aan de beeldendienst, blijkt ook wel daaruit
dat door Mohammed in de koran god wordt ingevoerd
die Christus vraagt of Hij bevolen heeft Zichzelf en
Zijn moeder als goden op aarde te dieneng).De Christenen worden door hen daarom ook 'afgodendienaars'
en 'dienaars van de duivelen' genoemd. Ds. Oomius
haalt heel wat bewijzen - ook van mohammedaanse
schrijvers - aan die duidelijk maken dat vooral de beeldendienst een grote hinderpaal voor de bekering van de
mohammedanen is.
Dit geldt overigens ook voor de Joden die de roomse
kerken vanwege de overtreding van het tweede gebod
'afgodenhuizen' en 'drekhuizen' noemen, wat door ds.
Oomius met menig citaat gestaafd wordt. Bij de Joden

is zelfs vanwege de roomse beeldendienst de mening te
vinden dat niet alleen Christus de beeldendienst geboden heeft, maar dat Hij Zich ook als Zoon van een
timmerman in het maken van beelden geoefend heeft.
Zo legt de roomse afgoderij een grote smaad op de
naam van Christus en op de Christelijke kerk. Hoewel
het hem bovenmate smart dat op deze wijze Romeinen
2:24 (Want de Naam Gods wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen) bewaarheid wordt, moet ds.
Oomius erkennen dat de mohammedanen met hun verwijt dat de paapse afgoderij niet anders dan heidens is,
gelijk hebben. Toch moet bedacht worden dat de
mohammedanen het vereren van beelden zeer ten onrechte het Christendom ten laste leggen omdat het duidelijk tegen de leer van Christus ingaat en slechts door
een gedeelte op grond van een vreselijke dwaling
wordt vastgehouden. Bovendien hebben juist de beste
Christenen in verleden en heden gedurig tegen de beeldendienst geprotesteerd en geschreven omdat zij deze
net als de Joden en mohammedanen slecht konden verdragen. Ds. Oomius stemt ten slotte met Luthers woorden in die gezegd heeft "dat de paapse religie meer
afgodisch is dan die der Turken" 'O).

Ten derde ware het te wensen dat de Christenen met
hun levenswandel de mohammedanen minder ergernis
gaven, daar velen zich, om weer met Luther te spreken,
Turkser dan de Turken gedragen.
In het bijzonder worden de mohammedanen van de
Christelijke religie afkerig gemaakt doordat ze door de
Christenen zonder recht en reden mishandeld en verongelijkt worden. Indien de Christenen de naam van
Christus niet gelasterd en de mohammedanen niet van
de Christelijke religie afkerig gemaakt willen hebben,
dienen zij zich ervoor te wachten dat ze iets uit vleselijke boosheid of wraakzucht tegen hen doen, en
mogen ze bij geleden kwaad en slavernij geen kwaad
met kwaad vergelden, wat in het verleden wel gebeurd
is.

Vermijden van de kwade middelen
Wat het vermijden van de kwade middelen betreft,
moet men zich allereerst ervoor hoeden om het leven of
de religie van de mohammedanen hoog te roemen en te
prijzen, zoals sommigen zeer onvoorzichtig gedaan
hebben. De schijn mag immers zo niet ontstaan dat hun
religie God kan behagen, noch mag bij hen de gedachte postvatten dat ze door een eerlijk en burgerlijk leven
niet ver van het Koninkrijk der hemelen zouden zijn.
Dit laatste is een libertijnse en onchristelijke redenering die hen geweldig in hun ongeloof zou bevestigen.
Het mohammedanisme is immers een zuivere apostasie
(=geloofsafval) die de ware God en het Evangelie verloochent en daarmee enkel ongeloof is. Hun zogenaamde godzaligheid is enkel bijgeloof en uiterlijke
gedaante die haaks staat op de ware Godzaligheid, daar
ze slaafachtig, hypocriet en dwaas is. Het mohammedanisme is atheïsme en epicurisme, hoezeer Mohammed ook om religieus te schijnen, allerlei religieuze
gebeden en wassingen heeft ingesteld. Dit alles is eerder aangetoond, waaruit onweersprekelijk volgt dat
niemand in deze religie kan zalig worden.
In de tweede plaats moet een al te gemeenzame en ver-

De titelpagina van ds. Udernans' boek "t Geestelyck Roer
van 't Coopmans Schip' (1640)
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trouwelijke omgang met hen vermeden worden opdat
ze niet in hun ongeloof gestijfd worden. Daarom
mogen geen oorlogsverbonden onrechtvaardig of lichtvaardig met hen gesloten worden om hen tegen anderen te helpen. Terecht heeft vroeger ook de Prins van
Oranje de hulp van de Turken afgewezen. Verbonden
om met hen de vrede te bewaren om ongehinderd burgerlijke omgang te hebben en handel te drijven, zijn
wel geoorloofd. Voor een nadere uiteenzetting hierover
verwijst ds. Oomius naar een boek van ds. Godefridus
Udemans (158 1-1649), namelijk zijn 't GeestelyckRoer
van 't Coopmans Schip1').
In de derde plaats is gewetensdwang ('inquisitie in
hare conscientie') bij hen die nooit bekeerd zijn geweest of in schijn bekeerd waren en weer tot het
mohammedanisme zijn vervallen, een ongeoorloofd
middel. Niemand mag gedwongen worden om die dingen te geloven die hij na onderwijzing niet kan geloven
(Want warzdelerzde in Izet vlees, voeren wij den krijg
niet naar het vlees; want de wapenen van onzen krijg
zijn niet vleselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkten, 2 Kor. 10:3). Menig vorst heeft
de straffende hand van God ervaren toen hij, veelal
daartoe door de inquisitie of door jezuïeten aangezet,
over de consciënties begon te heersen.
Ten slotte moeten ook opwekkingen afgekeurd worden
om alleen onder het mom van de religie een oorlog
tegen de Turken te beginnen of in de mohammedaanse
landen om die reden voort te zetten.

Kruistochten
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De roomse kerk is ten onrechte van mening dat men
een zogenaamde 'heilige' oorlog tegen mohammedaanse landen vanwege het algemene Goddelijke recht
of vanwege de wet der vergelding mag voeren, omdat
daar Christus vroeger gepredikt werd en Mohammed
de Christenen eerst onderworpen en verdreven heeft.
Vanaf het jaar 1094 tot nu toe hebben de pausen de
Christelijke vorsten tot een oorlog opgewekt, die 'heilig' zou zijn omdat deze gevoerd werd om het heilige
land in te nemen of omdat hij door bisschoppen,
monniken en andere zogenaamde heilige personen
werd overgenomen. Deze oorlog wordt in de kerkgeschiedenis 'expeditio cruciata' (kruistocht) genoemd
omdat paus Urbanus I1 (paus van 1088-1099) het de
kruisvaarders vergund had om een kruis van purperen
laken op de rechter schouder te bevestigen als een
teken van de verzoening van hun zonden. Urbanus
zond ook bisschoppen en abten uit om het volk tot
dagelijkse gebeden tot Maria voor de oorlog op te wekken en hij gebood daarbij de geestelijken tevens houten
'bollekens' aan een touwtje te hebben om de gebeden
des te gemakkelijker te kunnen tellen. Dit is later door
het gewone volk overgenomen en die touwtjes met
'knopkens' zijn later paternosters genoemd. Bovendien
heeft hij ter aanmoediging 'indulgentien' (ontheffingen
van straf) en aflaten voor kruisvaarders laten afkondi-

Paus Urbanus II
(I 042-1099) in actie.

gen en verkregen de groten van zijn tijd geen vergeving
van hun zonden dan onder voorwaarde van de deelname aan een kruistocht.
Zo lukte het een machtig leger om in 1099 Jeruzalem
in te nemen, waarbij de hertog van Lotharingen, Godfried van Bouillon, koning van Jeruzalem werd. Deze
weigerde de hem aangeboden gouden kroon omdat het
hem, zoals hij zei, als arme zondaar niet betaamde deze
daar te dragen waar de Heiland en Koning der hemelen
een doornenkroon gedragen had. De goede ingang van
deze oorlog werd echter in 1187 vanwege de onderlinge jaloezie en tweedracht onder de Christenen door
een minder goede voortgang gevolgd toen Jeruzalem
weer door de Saracenen werd ingenomen en de Christenen des te zwaarder werden verdrukt. Vanwege de
goddeloosheid der belijders is de Christelijke religie
door de heidenen toen zeer gelasterd.

Het oogmerk van de kruistochten
Het oogmerk van de vorsten en gewone Christenen die
zich in deze oorlog lieten gebruiken, was om het heilige land van de Saracenen te bevrijden en het graf van
Christus te bezoeken. Maar de bedoeling van de paus
was het om onder het deksel van het Christendom zijn
machtsgebied uit te breiden en grote schatten te verzamelen. Dit is de enige reden waarom ook de latere
pausen de vorsten tot een oorlog hebben aangezet,
namelijk om tijdens hun afwezigheid in hun gebied
alles des te gemakkelijker te kunnen roven en de dingen in hun voordeel te veranderen. Met menig voorbeeld uit de geschiedenis en vele citaten wordt vervolgens door ds. Oomius gestaafd dat de pausen zich
"onder deksel van de 'heilige' oorlog hun 'onheilige'
gierigheid [hebzucht; PHoptH] gevoed" hebben1=).Vele
aflaten en indulgentiën werden uitgegeven, jubeljaren
afgekondigd, maar het verzamelde geld werd veelal

niet voor de oorlog tegen de Turken gebruikt, terwijl
protesten, die er ook menigmaal waren, tevergeefs
waren. De oorlog tegen de Turken was slechts een
voorwendsel tot eigen verrijking. In het bijzonder is
Duitsland op deze wijze uitgebuit. Om zogenaamd de
oorlog tegen de Turken te voeren, zijn ook de 'annaten'
(een aan de paus verschuldigd deel van de inkomsten
van een geestelijk ambt in het eerste jaar) toen ingesteld. In plaats van met deze inkomsten de verdrukte
Christenen tegen de Turken te helpen, hebben de pausen zich ermee verrijkt, terwijl ze bovendien weinig tot
niets van hun eigen grote rijkdommen voor de oorlog
wilden afstaan. Enkele pausen hebben zelfs, zoals
sommige door ds. Oomius aangehaalde historieschrijvers ook aangeven, niet geschroomd om uit machtspolitieke overwegingen in het geheim met de Turken
tegen Christelijke vorsten te onderhandelen en hun
zelfs geld te geven om tegen Christenen te vechten.
Kortom, altijd hebben zij meer naar eigen voordeel
gestreefd dan naar de bevordering van de Christelijke
religie. Toch hebben ze naar buiten toe in synoden door
allerhande besluiten niet anders gedaan dan de
Christelijke vorsten op te wekken tot de oorlog tegen
de Turken. Daarvoor werden echter door de pausen en

hun gezanten alleen maar belachelijke en superstitieuze (bijgelovige) redenen aangevoerd - een staaltje van
voorbeelden wordt ten bewijze gegeven! -, die door
anderen helaas werden geloofd. De mening van ds.
Oomius over de kruistochten kan daarom alleen maar
negatief zijn:
"Ziet zulk een oorlog die op zulke superstitieuze
wijze door opwekking van de roomse pausen en tot
zulk een superstitueus einde, om te weten 't heilige
land ('t welke men eerder behoorde vewloekt te
noemen), Christi graf en andere dingen die nergens
toe dienen dan tot voeding van bijgeloof en gruwelijke superstitiën, wordt begonnen en gevoerd tegen
de Turken, staat ons ganselijk niet aany',l3).

Rechtvaardigheid van een oorlog tegen de Turken
De oorlog tegen de Turken moet dus afgekeurd worden
omdat deze alleen vanwege de religie door het pausdom is begonnen met het afkeurenswaardige oogmerk
om door de wet der vergelding het heilige land weer in
bezit te krijgen ter bevordering van de bijgelovigheid.
Bovendien is van een rechtvaardigheid van deze oor-

De mening van ds. Oomius
over de kruistochtenwas negatie$/, ondanks de schoonschijnende woorden van paus Urbanus ZI e.a.

logen ook geen sprake omdat men met geweld de ongelovigen tot het christelijke geloof wil dwingen. Op
de vraag of dan alle oorlogen tegen de Turken ongeoorloofd zijn, antwoordt ds. Oomius dat de zaak er heel
anders uitziet indien het om een offensieve oorlog van
de Turken gaat waarbij zij in het gebied van de Christenen invallen om de Christenen te beroven en de
Christelijke religie uit te delgen. Daarom hebben bepaalde keizers terecht in het verleden de Perzen bevochten om de Christelijke religie te verdedigen. En
omdat de Turken zich van oudsher hieraan al hebben
schuldig gemaakt, is het zeer betreurenswaardig dat de
Christelijke vorsten vanwege onderlinge jaloezie en
tweedracht zo traag zijn om gezamenlijk de oprukkende Turken te bestrijden. Zij zien veel te gelaten toe hoe
Christenen door de Turken worden getiranniseerd en
hoe eens Christelijke landen en volken verwoest worden. Soms zijn ze echter ook weer door de trouweloosheid van Christelijke vorsten daartoe gebracht. Ds.
Oomius wijst dan ter waarschuwing op het geval van
de Christelijke koning van Hongarije en Polen Wladislaus (Wladislaw 111, 1424-1444), die in 1444 vrede met
de Turkse sultan Amurates (Moerad 11,1421-1451) had
gesloten en een verbond onder ede was aangegaan om
hem niet aan te vallen en die dit verbond door toedoen
van paus Eugenius IV (paus van 1431-1447) schandelijk heeft verbroken. Vernietigend is hij daarop in hetzelfde jaar in de slag bij Varna verslagen en gedood
door de Turken, wat een ernstige waarschuwing is voor
allen die lichtvaardig verbonden aangaan en verbreken,
daar de eed een heilige zaak is.
In 1453 is daarop Constantinopel, de hoofdstad van het
Oost-Romeinse rijk, op een zeer wrede wijze ingenomen. Dit was voor een groot deel de schuld van de paus
van Rome omdat hij geen hulp wilde zenden, onder
andere daar de Grieken hem niet als hoofd van de kerk
wilden erkennen.Vanaf dit moment is de macht en de
tirannie van de Turken zeer toegenomen en hebben ze
tot aan de grenzen van Duitsland gestaan. Vele landen
zijn in de handen van de Turken gevallen, miljoenen
Christenen gedood en duizenden als slaaf weggevoerd,
maar de hoge vorsten houden zich als doof op het
noodgeschrei van klagende weduwen en zuchtende
wezen. Het lijkt of God hen dwaas gemaakt heeft vanwege de zonden.

Taak der Christelijke vorsten
Indien de Christelijke vorsten maar Godvruchtig en
eendrachtig optrokken, dan zou het wellicht geen
moeilijke zaak zijn om de Turkse macht en tirannie
tegen de Christenen te verbreken en te verminderen,
want om die geheel teniet te doen, dat lijkt op grond
van de huidige omstandigheden onmogelijk. Behalve
hun grote aantal kennen de Turken een zeer goede discipline met zware straffen bij overtredingen, waarin zij
de legers der Christenen zeer overtreffen die vaak in
grote losbandigheid leven en onderweg plunderen en

roven. Goede soldaten worden bij hen bevorderd en zij
geloven dat zij indien ze in de oorlog sneuvelen, direct
naar het paradijs gaan. Juist dit laatste geeft hun moed
om op geen gevaren te zien. Bovendien worden de
gesneuvelden als martelaren beschouwd gelijk als in
de roomse kerk, zoals onder anderen Balthasar
Gérards, de moordenaar van prins Willem.
Dit neemt niet weg dat bij eendracht onder de Christelijke vorsten de Turken zeker teruggedrongen en in
bedwang gehouden kunnen worden, waartoe ook vele
vooraanstaande lieden de vorsten hebben opgeroepen.
De onenigheid onder de Christelijke vorsten is de
Turken goed bekend. Zij benutten die en proberen die
op alle manieren te bevorderen. Vleselijke onenigheden en oorlogen onder de vorsten zijn daarom de
betreurenswaardige oorzaak waarom de Turken in
Europa hebben kunnen indringen en waarom de macht
van de Turken zo vermeerderd en die van de Christenen zo verminderd wordt. Wat ware het te wensen dat
de Christelijke vorsten zich verenigden in de strijd
tegen de Turken! Dit brengt ds. Oomius tot de volgende ontboezeming:
"Ik hoop en buig mijn knieën tot God, Hem smekende op het vz~rigstdat het Hem eens eindelijk
gelieve, zo te verenigen en te neigen de harten van
de Christen Potentaten dat ze zich als een enig man
mogen opmaken om der mohammedanen geweld in
te tomen om zijn moorderijen te doen stuiten en om
uit hun handen zoveel arme slaven, die dagelijks
nog meerder worden, te verlo~sen"'~).

Verootmoediging en afbreking der zonden
Allermeest is echter, aldus ds. Oomius, nodig dat alle
Christenen zich in stof en as verootmoedigen, want het
is zeker dat God de buitengewone goddeloosheid en
ondankbaarheid van de Christenen met de roede van de
Turkse tirannie straft en bezoekt. Luther heeft de oorlog tegen de Turken op zich niet ontraden, zoals sommige roomsen lasteren, maar hij heeft de oorlog op initiatief van de paus afgewezen omdat het de taak van de
keizer was om die niet uit weerwraak, eerzucht of
eigenbelang of op grond van de verscheidenheid in
religie te voeren, maar om zijn onderdanen te beschermen en het onrecht tegen te gaan. Ook heeft Luther zijn
scherpe afkeuring erover uitgesproken dat de mensen
tot deze oorlog werden aangespoord met 'indulgentiën' en aflaten, waarbij het alleen maar om het geld te
doen was. En ten slotte heeft hij erop gewezen dat er
onder de Christenen bijna geen levensverbetering
gevonden werd, daar van de meeste Christenen gezegd
moest worden dat hun leven slechter was dan dat van
de Turken. Indien men voortgang en succes in het verdrijven van de Turken wil zien, is. bekering tot God
nodig en dienen de zonden door gerechtigheid afgebroken te worden. Zelfs een Erasmus heeft op deze
dingen gewezen en verschilde hierin met Luther niet
van mening.

zeer zowel aan de wereldse pracht en praal van de
roomse kerk alsook aan de vuiligheid en verdorvenheid
van de roomse geestelijken en in het bijzonder van
rome zelf gestoten hebben. Niet voor niets bestaat er
het gezegde: hoe nader bij rome, hoe kwader Chtisten.
Een heilige levenswandel past des te meer omdat er
onder de mohammedanen ook sommigen zijn die uiterlijk vroom en burgerlijk zeer eerbaar leven.

Bijzondere middelen

De bekende Nederlandse hzrmnnist Desidel-ius Erasmus
(1469-1536)

Twee zijn er die de Turk kunnen tegenhouden, namelijk de keizer en een Christen, de ene vechtend met de
wapenen en de andere met de gebeden. Ds. Oomius
wijst er ten slotte op dat het gebed het machtigste
wapen in de strijd is, zoals in het verleden ook menigmaal gebleken is, en roept dan ook nadrukkelijk daartoe op, waarbij hij dit gedeelte met een indrukwekkend
gebed van Luther afsluit.

Bevordering van de goede middelen
De goede middelen ter bekering van de mohammedanen kunnen onderscheiden worden in gewone en bijzondere. Onder de gewone middelen moeten verstaan
worden het gebed, het voortdurende onderzoek van de
Bijbel en een Godzalige levenswandel. Op grond van
Romeinen 10:1 (Broeders, de toegenegenheid mijns
harten, en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is
tot hun zaligheid) dient er een dagelijks gebed voor
Jood en mohammedaan te zijn, wat echter over het
algemeen door de Christenen schromelijk verzaakt
wordt. In het bijzonder zijn de zee- en kooplieden die
op landen varen waar veel mohammedanen wonen of
komen, verplicht zich goed in de Bijbel te oefenen om
de mohammedanen te overtuigen dat Jezus is de Christus. Maar helaas, velen kennen de eerste beginselen
van de leer der zaligheid nog niet.
Verder is een Godzalige en heilige levenswandel nodig
opdat de mohammedanen daaruit'tot de heiligheid van
de Christelijke leer zouden besluiten. In dit verband
moet ook gezegd worden dat.de mohammedanen zich

Onder de bijzondere middelen zijn er die behartigd
dienen te worden door achtereenvolgens de geleerden,
door de overheden en ten slotte door iedereen.
Allereerst moeten de geleerden zich grondige kennis
verwerven van de mohammedaanse kunsten en wetenschappen en talen, en in het bijzonder van de Arabische
taal. In deze taal zijn de meeste mohammedaanse
geschriften geschreven en deze kunnen daarom ook het
beste in deze taal weerlegd worden. Bovendien kan dit
ook dienstig zijn tot grotere kennis van de Bijbel omdat
daarin vele Arabische spreekwijzen gevonden worden,
zoals vooral in het boek Job. Job is ook wel de Godgeleerde der Arabieren genoemd. Sommigen hebben
geloofd dat het Bijbelboek door Job in het Arabisch
geschreven en door Mozes in het Hebreeuws vertaald
is om zo in de canon te kunnen worden opgenomen.
Een goed voorbeeld in dezen heeft de Vlaamse professor Nicolaus Clenardus (149314-1542) gegeven die
zich zeer verdiept heeft in de Arabische taal om de
mohammedaanse religie in hun eigen taal te kunnen
bestrijden en om daarna als zendeling naar Marokko te
gaan15).
Vervolgens zouden ook enige goede boeken in de talen
der mohammedanen moeten worden overgezet, zoals
onder andere al gebeurd is met het boekje van Thomas
à Kempis. Ds. Oomius spreekt dan de wens uit dat
alle mohammedanen de Nederlandse of Helvetische
geloofsbelijdenis of de Institutie van Calvijn zouden
kunnen lezen waarvan de eerste al samen met de
Catechismus door Jacobus Golius (1596-1667)16)in het
Arabisch is vertaald.
Van oudsher hebben de mohammedanen niet alleen
vele boeken van Latijnse en Griekse schrijvers, maar
ook verscheidene boeken van het Oude en Nieuwe
Testament in hun taal in hun bezit. Hun academiën zijn
ook zeer talnjk en erg bloeiend geweest. Vele geleerden hebben aangedrongen op de studie van de
Arabische talen om de mohammedanen te kunnen
bereiken, en deze talen zouden daarom ook op de academies beoefend moeten worden. Terecht, zegt ds.
Oomius, heeft daarom de roomse kerk in het verleden
in haar concilies daarover besluiten genomen.
Gelukkig gebeurt er nu op de Gereformeerde academies ook het een en ander op dit gebied. Hierin hebben
de Christelijke overheden een plicht om instituten
('collegien') op te richten of op de academies mannen
aan te stellen die vrome en dappere jongelingen gron-

dig onderrichten om ze met gezanten en kooplieden uit
te zenden teneinde mohammedanen uit de duisternis
tot het licht te brengen. Dit moeten geen vrome wensen
blijven, maar de inkomsten van de kerkelijke goederen
die oorspronkelijk voor de bekering van heidenen
bestemd waren, dienen daartoe daadwerkelijk benut te
worden. Ten slotte moet eenieder die bij gelegenheid
een mohammedaan ontmoet, dit bedenken dat hij niet
direct begint te spreken over grote verborgenheden
zoals de Drie-eenheid of de menswording van Christus, maar eerst over het punt van de zaligheid. Men
kan, aldus ds. Oomius, hen gemakkelijker daarin
onderwijzen dat de grootste gelukzaligheid niet gelegen is in het bezit of genot van vleselijke dingen, zoals
Mohammed leerde. Dit strijdt immers met de uitnemendheid van onze ziel, zoals ook enkele vermaarde
mohammedaanse filosofen hebben begrepen. Verder
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Een oude Nederlandse uitgave van dit bekende boekje van Thornas
à Kenzpis, getiteld: 'Navolgilzg var1 Christus' (1598).Dit boekje was
in de tijd van ds. Oomizrs al irz het Ai-abisch en in het Tzwks vertaald.

kan men met hen over de koran spreken en aantonen
dat het Gods Woord niet is, zoals eerder door ds.
Oomius is gedaan, om dan langzaam tot andere zaken
over te gaan.

Ten besluite
We willen deze aflevering besluiten met het citeren van
het aangrijpende voorbeeld waarmee ds. Oomius zijn
verhandeling over het vermijden van de kwade middelen afsloot en waarin hij aandrong op het hanteren van
het machtigste wapen tegen de Turk, namelijk het
gebed van de rechtvaardige. Het voorbeeld dat hij dan
aanhaalt, is een gebed van Luther dat hier in herspelde
vorm volgt en waarbij bedacht moet worden dat toen
Luther dit schreef, de Turken voor de grenzen van het
toenmalige Duitsland stonden:
"Eeuwige Vadel; wij hebben wel verdiend gekastijd
te worden, maar kastijdt Gij ons Zelf naar Uw, niet
toorn of grimmigheid, maar barmhartigheid. Want
't is ons veel beter in Uw handen dan in die der
mensen en vijanden te vallen; want Uw baimhartigheid is onmetelijk en oneindig. Zeker tegen U
hebben wij gezondigd en Uw geboden hebben wij
overtreden, maar Gij weet, Hemelse Vader; dat de
duivel, de paus en Turk geen recht noch reden hebben om ons te kwellen; want tegen hen hebben wij
niets begaan. Maar Gij gebruikt die als een roede
tegen ons, die U niet op een wijze [maar] door ons
ganse leven tegen ons hebben opgehitst.
Zij hebben tegen ons geen oorzaak, maar wilden
liever dat wij naar hun exempel U altijd zwaarlijk
zouden vertoornen, dat wij door een goddeloze
dienst en valse leer door lez~gens,bedriegerijen,
moorderijen, dieverijen, roverijen, overspelen, hoererij, venijngevingen de Majesteit van Uw Naam
zouden schenderz. Dat zou naar hun wens zijn. Doch
dat wij U, God de Vadel; en Uw Zoon Jezus Christz~s,onze Heere, en de Heilige Geest, de enige en
eeuwige God belijden en roemen, dat is ons feit en
schelmstuk om 't welk zij ons zo haten en vervolgen.
Indien wij dit geloof wegwierpen door afval, zo zou
ons van hen geen ongernalz te verwachten zijn.
Derhalve God onze Vadel; zie op ons en help ons;
want zij zijn meerder Uwe dan onze vijanden; als ze
ons slaan, zo slaan zij U; want die leer welke wij
verkondigen, is niet onze, maar Uwe. Doch de satan
kan die niet verdragen en wil in Uw plaats aarzgebeden zijn en Uw Woord weggestoten hebbende
poogt hij ons leugens op te dringen; maar ook in de
plaats van Uw Zoon Jezus Christus wil de Turk zijn
Mohammed stellen. Nu indien dit zonde is dat wij
U, Vadel; en Uw Zoon en Heilige Geest belijden de
ware en enige God te zijn, zo zijt Gij zeker Zelf Die
zondaar Die ons.alzo leert en dat van ons vereist;
en zij als ze ons om deze oorzaak vervolgen, haten
en vervolgen U. Ontwaak derhalve, mijn God, en
wreek Zelf Uw heilige Naam, Welke zij besmetten,

Een oude gravure van een
Turks tentenkanzp opgeslageïz
in de nabijheid van de toen bij
Dzlitslarzd behorende stad
Wenen in 1529. Luther zag in
de oprukkende Turken een
roede Gods over de zonden
van laizd en volk.

noch lijd dat ongelijk van diegenen die niet onze
zonden strafen, maar in ons Uw Woordpogen uit te
delgen en die daarop uit zijn dat Gij ganselijk niet
zoudt heersen noch enig volk hebben dat U dient en
eert"17).
Drs. RH. op 't Hof
Noten:
1) Zie het februarinummer van In het Spoor, p. 34-43. Eerder verschenen reeds vijf artikelen, die te vinden zijn in het decembernummer van 2002 (nr. 5, p. 184-191), het februarinummer
van 2003 (nr. 1, p. 37-44), het julinummer van 2003 (nr. 3,
p. 130-137), het oktobernummer van 2003 (N. 4, p. 168-177)
en het decembernummer van 2003 (nr. 5, p. 213-221).
2) S. Oomius, Het Geopende eiz Wederleyde Muhammedisdonz of
Turckdom, 1663 (voortaan Het Mz~hanziizedisdom).Het boek
telt in totaal 991 bladzijden. Het hoofddeel is niet doorlopend
genummerd omdat met het begin van de vijfde afdeling de
paginering weer begint met pagina 1. Het eerste hoofddeel met
566 pagina's wordt in het vervolg weergegeven met een
Romeinse I en het tweede met een Romeinse 11.In totaal omvat
het hoofddeel 879 pagina's, de inleiding 75 pagina's en het
register 37.
3) G. Voetius, Selectarztïiz disputationurn theologicarum, pars secunda, Trajecti 1655, p. 124-155
4) Zie kanttekening 26 bij Openbaring 20 vers 8. Zie verder ook
kanttekening 8 op vers 3 van dit hoofdstuk. Dit is tevens een
aanvulling op het artikel van dr. J.A. Bunt, "De strijd van het
mohammedanisme, een voortdurende strijd tegen het levende
Kind ", in: Iiz het Spoor, oktober 2002, p. 140-144, die in dit
artikel onder andere nagaat waar in Gods Woord volgens de
kanttekenaren en andere Bijbelverklaarders over het mohammedanisme gesproken wordt.
5) Het Mzihamnzedisdoin, p. H, 7. De citaten zijn voor de leesbaarheid herspeld. Ook in het vervolg zullen de citaten in herspelde vorm worden gegeven.
6) Ds. Oomius verwijst ten bewijze naar árie spreuken van Mohammed uit de koran, p. 'D;'24c (pagina 24 wordt door 2 pagina's zonder nummering 'gevolgd die door mij worden aangegeven met 24a, 24b en %c). Eén ervan konikmaar min bf meer

letterlijk terugvinden, namelijk soera 22:68-69, wat ook ongeveer overeenkomt met soera 42:lO. Verder kan in dit verband
gewezen worden op soera 39:69 en 75. We maken hier gebruik
van de bewerkte koranvertaling van prof. dr. J.H. Kramers: De
Komn, uit het Arabisch vertaald door prof. dr. J.H. Kramers en
bewerkt door drs. Asad Jaber en dr. Johannes J.G. Jansen,
AmsterdadAntwerpen, 1997". Deze vertaling heeft een zeer
goed register en een informatieve inleiding, waarvan wij dankbaar gebruikgemaakt hebben. In de inleiding wordt vermeld
dat men zich in Europa eerst in het algemeen bediende van een
in 1834 in Leipzig door Gustav Flugel verzorgde tekstuitgave
van de koran. Deze werd echter in 1924 verdrongen door een
uitgave van een Egyptische Koninklijke Commissie. De telling
van de verzen van deze laatste uitgave wordt de Egyptische
genoemd en is tegenwoordig de gangbare. Kramers vertaling
gaat ook uit van deze Egyptische telling, maar geeft tussen
haakjes ook de afwijkende, oude telling van de uitgave van
Gustav Flugel. Ds. Oornius heeft van allerhande gebrekkige
uitgaven en vooral (tussen)vertalingen gebruik moeten maken.
Dit is de verklaring voor het feit dat hij slechts een enkele maal
een koranplaats geeft, die dan weer behoorlijk kan afwijken
van de plaats in de vertaling van Kramers.
7) Het Muhammedisdonl, p. 11, 33
8) Beide citaten zijn te vinden in Het Muhanmzedisdom, p. 11, 35
9) Zie soera 5:116
10) Het Mzlhamnzedisdom, p. II,56
11) G. Udemans, 't Geestelyck roer van't Coopnlans Schip, 1640,
Capittel V, fol. 184r.-p.471
12) Het Muhammedisdonz, p. 11, 69
13) Het Mzthaininedisdoriz, p. 11, 85
14) Het Muhammedisdonz, p. 11, 119
15) Nicolaus Clenardus (149314-1542) was eerst professor voor
Grieks en Hebreeuws te Leuven en begon rond 1530 in Parijs
aan een studie van het Arabisch, die hij in Salamanca (Spanje)
voortzette. Daarna verbleef hij tot aan zijn dood als missionaris
in Marokko, waar een voorgenomen koranvertaling niet tot
stand is gekomen.
16) Jacobus Golius (1596-1667) werd in 1625 benoemd als professor in de oosterse talen in Leiden en bracht van zijn reizen in
het Midden-Oostenmeer dan tweehonderd oosterse manuscripten naar de Leidse universiteit mee.
17) Het Mzlhammedisdon~,p. 11, 128-130
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Inleiding
Inmiddels zijn vijf afdelingen van het boek van ds.
Oomius Het Geopende en Wederleyde Muhamrnedisdom of Turckdom samengevat1).In dit artikel zullen de
laatste drie afdelingen van dit boek aan de orde
komen2).In de eerste twee afdelingen ging het over het
leven van Mohammed en de verschillende stromingen
binnen het mohammedanisme, terwijl in de derde en
vierde afdeling de geloofsleer en de godsdienstige
gebruiken door ds. Oomius uitvoerig onder de loep
werden genomen. De vijfde afdeling behandelde de
bekering van de mohammedanen en de middelen die
daartoe dienen te worden aangewend. In de laatste drie
afdelingen worden achtereenvolgens besproken de
'schijndeugden' van de mohammedanen met allerlei
min of meer nuttige spreuken (6e afdeling), het te wensen gedrag van de Christenslaven in de slavernij (7e
afdeling) en het te wensen gedrag van de verantwoordelijke instanties om deze Christenslaven vrij te kopen
(8e afdeling).
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Toch kunnen deze deugden tot beschaming van die
Christenen dienen die in hun handel en wandel niets
van deze deugden openbaren. Dat is het oogmerk van
ds. Oomius en daarmee mag men hem niet ten laste
leggen dat hij van sommige Turken heiligen heeft
gemaakt.

MUHAMMEDIS

T U R C K D OM,

Oogmerk van de zesde afdeling
De zesde afdeling, waarin op de deugden en enige
opmerkelijke spreuken van de mohammedanen wordt
ingegaan, begint ds. Oomius met een verantwoording
van zijn oogmerk. Dit gedeelte moet dienen tot beschaming van vele zogenaamde Christenen die in vele dingen door de mohammedanen overtroffen worden. Hij
volgt hierin Gods Woord na waar de Heere in het Oude
en Nieuwe Testament het volk Israël menigmaal het
gedrag der heidenen ter beschaming heeft voorgehouden (bijvoorbeeld: Jeremia 2:10-11; 18:13; Ezechiël
3:6; 1 Kor. 5: 1; 15:33; Titus 1:12). Op drie dingen moet
hier vooraf echter ter waarschuwing gewezen worden.
Allereerst het feit dat hoewel de mohammedanen alsook andere heidenen enige waarheden met ons gemeen
hebben, zij deze vanuit een geheel andere geest en
kader ('sub alio f~rmali')~)
aannemen en omhelzen.
~ervo1'~ens
dat daarom de aangehaalde deugden geen
echte of Christelijke deugden zijn, maar schijndeugden. De mohammedanen handelen immers naar eigen
inbeeldingen en niet naar de regel van Gods wet, terwijl zij als personen niet in Christus met God verzoend
zijn. Daarom zijn hun werken God niet aangenaam
daar ze niet vanuit het ware geloof op Gods eer, maar
alleen op eigen eer gerioht zijn. Met de woorden van
Augustinus kunnen deze deugden ,met recht worden
aangeduid als blinkende zonden ('splendida peccata').

V I 1i. Van dc Lofinge der Ch

De titelpagina van 'Het Geopende en Wederleyde Muhammedisdon1 of Eirckdoin' (1663)van ds. Oomius
dat bijna 1000 pagina's omvat!

Ten derde zijn deze schijndeugden niet bij alle, zelfs
niet bij de meeste, maar slechts bij sommige mohammedanen te vinden.
Om enige orde in de stof aan te brengen wil hij eerst
ingaan op de deugden van de mohammedanen ten
opzichte van God, vervolgens op die ten opzichte van

kwade engelen de duivel. Zij zijn vele Christenen ten
voorbeeld in hun veelvuldige en vurige gebeden zoals
eerder al is aangetoond. Zij geloven zeker dat God alle
boze daden rechtvaardig zal wreken.

Deugden ten opzichte van zichzelf

Maimo~zides, eigenlijk:
Rabbi Mozes ben Muimon (1135-1204),de belangrijkste Joodse denker en tabnoedist uit de
Middeleeuwen. Hij was
jilosooj arts en tegelijk
rabbijlz van Caïro.

zichzelf en ten slotte op die ten opzichte van de naaste
of anderen. In het vervolg van de samenvatting dient de
lezer wel te bedenken dat ds. Oomius bijna bij elk
nieuw aandachtspunt een of meer, vaak van namen
voorziene voorbeelden uit allerhande bronnen geeft die
in de volgende samenvatting nagenoeg alle moeten
worden weggelaten.

Deugden ten opzichte van God
Ten opzichte van God kennen de mohammedanen de
leer van de predestinatie en de Goddelijke voorzienigheid, daar volgens hen een vrij, eeuwig en onveranderlijk besluit van God aan alle dingen ten grondslag ligt.
Hierin beschamen zij de arminianen en socinianen en
sommige rabbijnen zoals Maimonides4),die de voorzienigheid Gods over de kleine dingen aan het toeval
toeschreef.
Maar de mohammedanen geloven dit niet alleen, maar
sommige - er volgen enkele voorbeelden ten bewijze weten van deze leer bij ongelukken een goed gebruik te
maken. Zij geloven ook dat God het einde van ieders
leven bepaald heeft zodat de mens zijn leven ten opzichte van God verkorten noch verlengen kan. Daarom
zijn de Turkse soldaten in de oorlog zo moedig en
onversaagd en schuwen zij besmettelijke ziekten zoals
de pest niet. Het is ongeoorloofd, aldus ds. Oomius,
om zich onnodig en vermetel aan het gevaar van de
pest bloot te stellen of alle voorzorgsmaatregelen of
(genees)middelen te verwerpen, maar het is ook onchristelijk om hen als Turken uit te schelden die niet zo
vreesachtig en onbarmhartig zijn om hen met wie zij
op een bijzondere wijze verbonden zijn, in een diepe
drukweg alleen te laten. Zulke mensen verachten niet
op een lichtvaardige wijze de medicijnen of middelen,
maar zij weten dat elk uur van ons leven in Gods hand
is.
Verder geloven de mohammedanen in goede engelen
als dienaren van God en noemen ze het hoofd van de

Sommige mohammedanen hebben zich ten opzichte
van zichzelf zeer zedig en ingetogen gedragen. Zij
dobbelen volgens sommige schrijvers niet en besteden
geen tijd aan het bezoek van toneelspelen, waarmee
helaas ijdele en wereldse Christenen zich wel vermaken. Zij beoefenen wel het schaakspel, maar nooit om
geld, waarop zelfs een straf zou staan.
Bijzonder zuinig en matig zijn de Turken in het bouwen en versieren van hun huizen die ze gebruiken
zoals reizigers de herbergen omdat men ervan overtuigd is dat ze slechts voor korte tijd bewoond worden.
Als vijanden van pracht en praal en overdaad zijn zij
ook zuinig en matig in hun kleding, zelfs tot hun keizers toe. Vergeleken met zijn eigen omgeving brengt
dit ds. Oomius tot de klacht: "Foei, dat een Christen,
die van zo heerlijke extractie [afkomst; PHoptH] is,
zich aan zulke beuzelingen, echte tekenen van een
ijdel, ja dwaas gemoed, laat kennen en dat hij in plaats
van te zoeken inwendig verheerlijkt te zijn zijn enig
sieraad alleen gaat zoeken in zo belachelijke strikken
en kwikken [strikjes en lintjes; PHoptH]" 5 ) .
Ten slotte is hun zuinigheid en matigheid te prijzen in
hun spijs en drank. Zij verfoeien over het algemeen
overdaad en de grote aandacht die aan het eten
geschonken wordt. Ook hierin vindt ds. Oomius reden
tot klagen over zijn tijdgenoten: "En gave God dat ook
deze dingen van de Christenen verfoeid werden over
dewelke wij nu in het gemeen te klagen hebben dat ze
hun buik maken tot hun god en in schande hun heerlijkheid z~eken"~).

De Turken zijn over het algemeen zuinig en matig met spijs
en drank; zij verfoeien de overdaad. Hierin zijn zij helaas
niet weinigen onder de Christerzen tot een voorbeeld.

Mohammed heeft terecht in de koran erop gewezen dat
de satan door de wijn en het kansspel twist en tweedracht verwekt om de mensen van het gebed en de
godsdienst af te houden en dat de zonde in de wijn en
het geluksspel voor de mens groter is dan het nut7).
Ergens heeft ds. Oomius gelezen dat de Turken de glazen van die herberg in stukken slaan waarin zich dronkenschap heeft voorgedaan. Een en ander brengt hem
weer tot de volgende klachten:
"Och, hoe droevig is het dat de Christenen door
hun dronkenschappen en drinkerijen aan de heidenen oorzaak geven om Christus' naam en religie te
lasteren. (...) Hoe was het te wensen dat ook dit [het
stukslaan van de glazen in de herbergen; PHoptH]
of diergelijke werd nagevolgd in de herbergen van
onze Nederlanden, zo zou er geen een gevonden
worden welke deze straf niet alle weken, ja dagen
zou worden aangedaan. Want toch de tullebroers
[drinkebroers;PHoptH] zijn machtig veel geworden
in de lande en vermeerderen nog dagelijks gelijk
blijken kan aan zoveel duivelwinkels [herbergen,
cafés; PHoptH] die overal worden opge~lagen"~).
Ook maken ze zich geen te grote zorgen voor de dag
van morgen en zijn ze geduldig in tegenspoed zodat ze
niet zoals onder de Christenen over het algemeen veel
gevonden wordt, bij tegenslagen God beginnen te
lasteren.
Vijanden zijn ze ook van twisten en rechtsgedingen
zodat er nauwelijks advocaten of procureurs onder hen
gevonden worden. Dit is tot beschaming van de Christenen op wie in strijd met l Korinthe 6:4 en 5 (Zo gij
dan gerechtszaken hebt die dit leven aangaan, zet die
daarover die in de gemeente minst geacht zijn. Ik zeg u
dit tot schaamte) de volgende spreuk helaas van toepassing is: "De Christenen brengen hun goederen door
met twisten, de Joden met maaltijden van hun feesten,
de Moren met br~iloften"~).
Sommige hooggeplaatste mohammedanen hebben
door bijzondere tekenen van hun sterfelijkheid die zij
bij zich droegen of met zich mee lieten voeren, geprobeerd zichzelf en hun medemensen de ijdelheid
en vergankelijkheid van het leven voor te houden (zie
kader).

De zeeheld Maarten
Harpertszoon
Tromp
(1598-1653),die evenals
Michiel de Rzlyfer de bijnaam had van 'Bestevaer'.

Deugden ten opzichte van anderen
Niets wordt er meer in de mohammedanen geprezen
dan het geven van aalmoezen aan de armen. Een gezegde luidt bij hen: 'de milddadige is een buurman van
god, een buurman van de mensen, een buurman van het
paradijs, ver van het helse vuur'. Een andere spreuk is:
'een rijk man zonder milddadigheid is gelijk een boom
zonder vruchten'. Het geven van aalmoezen dient
bovendien zonder ophef en lofgetrompet te gebeuren
zodat de linkerhand niet weet wat de rechterhand geeft.
Sommigen hebben op bijzondere wijze de verdraagzaamheid beoefend ten aanzien van ongelijken zoals
knechten, maar ook ten aanzien van bestraffingen. Zij
zijn ook zeer vergevingsgezind, vooral vóór het vieren
van het Pascha zoals eerder is aangehaald.
Erg getrouw zijn ze ook in het (laten) onderwijzen van
hun kinderen in zowel de koran als de Turkse catechismus. De kinderen leren op de scholen de loran uit het
hoofd zodat de meeste thuis het boek niet eens hebben.
De ouders maken van het onderwijzen van hun kinderen zeer veel werk, zodat, aldus ds. Oomius, "deze eens
ten jongste dage opstaan zullen tegen die Christenen
die meer zorg dragen voor de onderwijzing van hun
honden dan van hun kinderenW'O).Ook huwelijken de
ouders hun kinderen alleen maar aan geloofsgenoten
uit, terwijl vele Christenen bij het uithuwelijken meer
letten op geld en goed dan op de godsdienst.
Verder zijn er ook sommige mohammedanen die zich
een goede naam verworven hebben in het houden van
hun gemaakte verbonden en gedane beloften. Vijanden
zijn ze in het algemeen van achterklap zodat ze verborgen feiten nauwelijks onderzoeken om er geen
ruimte aan te geven. Bij het aanstellen in ambten en
baantjes letten ze terecht niet op afkomst (adel), rijkdom of gunst, maar ze doen dit alleen op grond van de
verdiensten en deugden van een persoon zodat mensen
van zeer geringe afkomst tot de hoogste ambten kunnen opklimmen. Voor een land is het uiterst schadelijk,
aldus ds. Oomius, wanneer mensen alleen in hoge
ambten en regeringsposten benoemd worden op grond
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van hun geslacht, dat wil zeggen op grond van de deugden van een ander. Geringe, maar kloeke mannen zoals
de zeeheld Tromp hebben de opgang van ons land zeer
bevorderd, maar indien dit nu anders zou toegaan, staat
ons land een neergang te wachten.
Hun priesters staan in hoge achting en deze dienen
voo'rbeelden van deugd te zijn. Ze dringen aan op gehoorzaamheid van de onderdanen aan de overheden
waarbij deze twee door een band van liefde met elkaar
verbonden dienen te zijn. Verder zijn ze ter beschaming
van menige Christelijke Nabal onder elkaar vriendelijk
en beoefenen ze in het bijzonder de burgerlijke beleefdheid in het elkaar begroeten. Zij zijn herbergzaam
en verdragen het niet dat beesten onnodig ter vermaak
pijn lijden. Dit laatste is wel zeer beschamend voor die
vele Christenen die hun behagen scheppen in het bekijken van het 'beerstrijden' en de hanengevechten.

Zevende afdeling: over de Christenslaven
In de zevende afdeling wil ds. Oomius aantonen hoe
Christenslaven zich te gedragen hebben in Turkse slavernij en waarmee zij zich troosten kunnen. Niet alleen
de stof verlangt dit, maar ook de liefde tot de varende
landgenoten wier lot het in het bijzonder is om in de
handen van de Turken te vallen. Het is een liefdesdienst want aan hen danken wij het feit dat wij den
overvloed der zeeën zuigen en de bedekte verborgen
dingen des zands (Deut. 33: 19b). Achtereenvolgens
komen dan aan de orde de plichten van de Christenslaven ten opzichte van God, ten opzichte van zichzelf
en ten opzichte van hun medeslaven en patronen, waarna deze afdeling met enige troostredenen voor hen
wordt afgesloten.

Zinspreuken van de mohammedanen
In het volgende hoofdstuk van de zesde afdeling somt
ds. Oomius vervolgens allerhande zinspreuken op
waarmee de mohammedanen elkaar opwekken tot de
betrachting van de deugd en het vlieden van de zonde.
Hieruit zal, aldus ds. Oomius, blijken dat het met vele
Christenen gedaan zou zijn indien eigen verdiensten en
enige uiterlijke heiligheid voldoende zouden zijn om
het eeuwige leven te verkrijgen daar de Turken daarin
in menig opzicht de Christenen overtreffen. In het bijzonder kunnen de pausgezinden daaruit wel leren dat
de mohammedanen een grotere lust schijnen te vertonen tot de deugd en het haten van het kwade dan de
meest godsdienstigen onder hen. Daarom moet
bel lar mi nu^^^) zich niet zo beroemen op de heiligheid
van de roomse kerk in tegenstelling tot de barbaarse
leer en godsdienst van de mohammedanen.
Eerst volgen dan spreuken over de godzaligheid, nederigheid, intoming van de begeerlijkheden, over de
zedigheid en kuisheid van de vrouwen, over de verachting van en de liefde tot de wereld, over de lijdzaamheid, de hoop, de gerechtigheid, de vergenoeging, de
onpartijdigheid, de vriendschap, over de gehoorzaamheid aan de ouders, de stilzwijgendheid, over de overeenstemmhg van leer en leven en verder regels die op
de algemene wet van de natuur berusten. Vervolgens
behandelt ds. Oomius enige spreuken die de mensen
trachten af te brengen van ondeugden als: leugentaal,
vals zweren, gierigheid, het onrechtvaardig verkrijgen
van goed, luiheid, hovaardigheid, ondankbaarheid,
geveinsdheid, wellust en hoererij, afgunst, zich overal
mee te bemoeien en in het algemeen de zonde. Dit
gedeelte wordt dan afgesloten met spreuken die oproepen tot boetvaardigheid en goede werken, terwijl als
een soort aanhangsel nog een hoofdstukje volgt met 42
overgebleven spreuken, 30 'bijspreuken' en 131 gezegden en spreekwoorden die ds. Oomius bij het doornemen van zijn literatuur tegengekomen was en waarvan
hij het nuttig achtte om ze door te geven.

Kardinaal Robertus Bellarminus (1542-1621),
een bekende en voorname
verdediger van de roomse
religie.

Plichten ten opzichte van God
Ten opzichte van God hebben de Christenslaven zich in
het bijzonder aan de zuiverheid en eenheid van leer en
leven te houden opdat de naam van Christus door de
heidenen niet gelasterd worde. Hiertoe behoort allereerst de Godzaligheid en vroomheid in een voorzichtige levenswandel waarbij men zich door verleidingen
noch bedreigingen van de gezonde leer moet laten
aftrekken. Het is te beklagen dat als verdrukking of
vervolging komt, zo velen zo gemakkelijk van godsdienst veranderen; daarom wil ds. Oomius op deze
plicht met enige redenen aandringen opdat de matrozen in de Heere standvastig in het geloof zouden zijn.
Te bedenken is dat de Turken de afval wel beminnen,
maar de afvallige geenszins. De mohammedanen houden zo strak vast aan hun geloof, dat toch niet anders
is als een samenraapsel van bijgelovigheden, dat ze
bereid zijn om duizend doden te sterven. Als zij dit
overhebben voor een kwade zaak, des te meer zouden
de Christenslaven tot bloedens toe moeten strijden
voor een goede zaak.

Bovendien geldt dat hoe standvastiger iemand in het
geloof is, des te meer wordt hij door sommige moharnmedanen geacht. Afvallige Christenen versterken de
Turken in hun ongeloof, terwijl standvastigheid
ondanks al hun bedreigingen hen verbaasd en beschaamd maakt zodat sommige wellicht daardoor tot
bekering of ten minste tot onderzoek van hun godsdienst komen. Ds. Oomius wijst dan op enkele martelaren uit de geschiedenis van het Christendom zoals
een Blandina, van wie haar pijnigers moesten getuigen
dat zij door haar moed overwonnen waren. Tertullianus12)heeft al gezegd dat het bloed der martelaren het
zaad van de kerk is.

Blaizdina, een jeudige Christin, die na urenlange wrede martelingen, veroordeeld werd om voor de wilde dieren geworpen te worden. Onder dit alles mocht zij met opmerkelijke standvastigheid
ham- geloof belijden, tot beschaming van haar beulen.

Verder moeten de Christenslaven zich altijd voor ogen
houden dat zij bij een afval van het Christelijke geloof
en een toetreden tot het mohammedanisme vervallen
tot zuiver ongeloof daar het mohammedanisme de
ware God en het Evangelische verbond der genade verloochent, zoals eerder is aangetoond. Het verwerpt
immers indirect de canonieke boeken als voor een deel

verdorven en neemt daarvoor in de plaats de koran. Het
verloochent direct de ware God door de verloochening
van de Drie-eenheid terwijl het Evangelische verbond
der genade verloochend wordt door de ontkenning van
de voldoening van Christus en van Zijn priesterlijk en
koninklijk ambt. Christus is bij hen geen Goddelijk
Persoon, maar slechts een menselijke profeet wiens
ambt na de komst van Mohammed is opgehouden.
Tegenover de verdiensten van Christus en de beloften
van het Evangelie plaatsen de mohammedanen eigen
verdiensten en voldoening waarbij de gelukzaligheid in
"vleselijke, ja meer dan beestelijke wellusten" wordt
gesteldI3).
Het mohammedanisme geeft de mens geen vaste troost
in leven en sterven, wat het duidelijkst blijkt bij het
sterven wanneer de mens het eerlijkst met zijn ziel
omgaat en de meeste mensen het Christendom begeren. Dit is goed te begrijpen want bij het dichterbij
komen van de dood haalt men de beste dokter en houdt
men zich aan die leer die ten aanzien van de zaligheid
het zekerst is. En niets op de gehele wereld kan deze
Godsdienst vervangen; niet de weelde en het genot van
deze wereld die verdwijnt, want men verliest door
afval het blijvend goed in de hemel; niet de vrijheid die
men meent te verkrijgen, want men verliest de heerlijke vrijheid van Gods kinderen en wordt een slaaf van
de satan; niet het leven, want het tijdelijke zoekend verliest men het eeuwige leven terwijl men bovendien,
ook al is het in de grootste uiterlijke vrede en vrijheid,
altijd met een knagende consciëntie hier op aarde zal
leven.
Deze zaken hebben de martelaren uit vroegere tijden
- er volgen enkele veelzeggende voorbeelden - voor
ogen gehad en door Gods genade daarmee de verschrikkelijkste folteringen soms doorstaan. Hun liefde
tot God en Christus en de ware Godsdienst kon door
geen rivier van de wreedste martelingen en kwellingen
geblust worden; hun liefde was sterk als de dood, hun
ijver hard als het graf (Hooglied 8:6-7). Tirannen
moesten soms erkennen dat zij geen nieuwe martelingen meer wisten te verzinnen, en zo werden de martelaren niet overwonnen, maar werden zij meer dan
overwinnaars, door Hem Die hen liefgehad heeft
(Rom. 8:37). Van de standvastigheid van onder anderen
Hiëronyrnus van Praag en Johannes Hus hebben roomse.schrijvers, onder wie Paus Pius 11 (paus van 14581464, zelf getuind, zoals ds. Oornius met citaten aantoont ~ e n Gan>& aangrijpend voorbeeld haalt hij
aan, waarbij hij ten slotte naar het Martelarenboek verwijst dat hij "na de Bijbel en Catechismus het voortreffelijkste" boek noemt "dat de wereld heeft"'41.
Maar in het bijzonder hebben de Christenslaven te zien
op Christus, de overste Leidsman van het geloof, Die
zoveel geleden heeft en Die Zich in de standvastigheid
van Zijn volk verheugt en alleen maar goed en geen
kwaad heeft teweeggebracht. Voor de ware Christenen
ligt in Christus alle vreugde en troost in leven en sterven begrepen; daarom achten zij Hem boven alle
aardse eer, goederen en vrijheid en zijn er geen voor-

Johannes Hus te Kolzstanz
verbrand (1415). Van zijn
opmerkelijke standvastigheid en van die van zijn
vriend Hiëronymus van
Praag hebben zelfs roonzse
schrijvers getuigd.
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waarden te zwaar om Hem te gewinnen.
Hierbij moeten de Christenslaven bedenken dat zoals
het een eer voor Christus is standvastige dienstknechten te hebben, het een bijzondere eer is voor zichzelf
zich in het geloof mannelijk te gedragen. Bovendien
hebben zij in de doop beloofd onder Gods genadig
veldteken met verzaking van het eigen ik dapper tegen
de duivel, de wereld en het eigen vlees te strijden. Het
is onder de mensen al een schandelijke zaak indien
men een gedane eed of belofte verbreekt, des te gruwelijker is het om dit tegenover Christus te doen. Door
zijn afval verliest men ook alles wat men voor het
Christendom geleden en gedaan heeft, en God laat de
afvallige dan vervolgens meestal van kwaad tot erger
vervallen zodat men ten langen leste atheïst wordt.
En ten slotte hebben de afvalligen vanwege Gods
rechtvaardige oordeel niets anders te verwachten dan
een verschrikkelijk wroegende en knagende consciëntie óf in dit leven zoals bij Franciscus Spira het
geval wasI5),óf in de dood óf na de dood in het eeuwige
vuur. Terwijl de standvastige martelaren wisten dat de
blijdschap en vreugde van een goede, door geen verloochening of leugen bezoedelde consciëntie onuitsprekelijk is. Daarom heeft de martelaar Guido de Brès
het bij zijn sterven uitgeroepen: "0, hoe kostelijke
zaak is een goede consciëntie!". Ter aanmoediging
wijst ds. Oomius dan op het volgende:
"Alle pijnbankroeden en tormenten van Duc d'Alba
(van wie Prins Willem, onsterfelijker memorie, in
zijn onwaardeerlijke [niet hoog genoeg te waarderen; PHoptH] 'Apologie' met recht zegt in zijn boezem heimelijk gedragen te hebben een mohanzmedaans hart) bedacht; alle wilde paarden, gloeiende
tangen, heet lood gegoten in de allerteerste en
nauwstgevoelende delen van het lichaam; alle onbarmhartige, barbaarse en onmenselijke wreed-

heden die bedacht kunnen worden of aangedaan
van de Turken, zijn maar beten van een vlo en enkel
gekkernijen vergeleken bij die tormenten van een
boze en ontwaakte consciëntie; veel bitterder zijn ze
als de dood; en om die te ontgaan hebben alle maf-telaren die veracht"I6).
De genade van Christus verdooft en doet de mens alle
pijn en smart vergeten.
Vervolgens roept ds. Oomius ten besluite de matrozen
met de volgende woorden tot standvastigheid op:
"Wel lieve matrozen, zoudt gij dan uw Zaligmaker
gaan verloochenen om een weinig vrijheid, eer en
goed welke gij met rust van uw ziel niet zult kunnen
genieten? (...) alzo mede alle de gemakkelijkheden
die u van de Turken in uw slavernij zouden mogen
worden opgeschaft [opgedist, verleend; PHoptH])
niet machtig zijn te verhinderen dat niet de womz
van uw consciëntie zlw ziel gedurig zou knagen, en
gij zoudt altijd oorzaak hebben om tot uw lwade
consciëntie te zeggen hetgeen eens Achab tegen Elia
[zei]: 'Hebt gij mij gevonden, o, mijn vijand?"'").

De middelen ter betrachting
Vervolgens worden door ds. Oomius vijf middelen die
vóór of tijdens de slavernij betracht dienen te worden
om in de boze dag staande te Ininnen blijven, kort
behandeld.
Ten eerste moeten alle matrozen proberen goed geworteld en opgebouwd te zijn in Christus en bevestigd te
zijn in het geloof. Helaas ontbreekt het veelal hieraan
en wordt eerder het tegendeel gevonden.
Ten tweede dienen zij een onveranderlijk voornemen
des harten te hebben om bij de Heere te blijven, waar-

toe Bamabas de Christenen te Antiochië vermaande
(Handelingen 11:23), en wat de martelaren beoefend
hebben, waarom zij veelal voor hardnekkige en
onbuigzame mensen uitgescholden en gelasterd zijn.
Verder dienen zij hun hart op Christus en het Evangelie
te stellen en moeten zij die zo beminnen zoals David in
Psalm 119 daarvan getuigt ten aanzien van God en Zijn
Wet. En zoals de naald van een kompas, hoezeer een
schip in een storm ook heen en weer geslingerd wordt,
zich altijd weer naar het noorden wendt, zo moeten zij
hun harten in alle benauwdheden tot Christus wenden
en Hem aanhangen door een vast en standvastig geloof.

Ds. Oomius doet vijf middelen aan de hand om als Christen
in slaverrzij staande te blijven.

In de vierde plaats moeten zij de Godzaligheid en
vroomheid betrachten, want deze zijn het schip en de
ark waarin het geloof bewaard wordt. Iedereen kan
immers ontdekken dat de meesten eerst Turken of nog
erger in hun levenswandel worden en daarna Turken in
de leer.
Ten laatste moeten zij God vurig bidden om Zijn hulp
en bijstand bij de voortduring, daar wij zonder God
immers niets vermogen (Joh. 15:5). Dit hebben ook die
martelaren steeds bedacht die in hun uiterste baden:
'Verlaat mij niet, mijn God, opdat ik U niet verlate'.

maak edof uit gewoonte. Deze mensen zijn de echte
slaven en worden door de Zaligmaker dienstknechten
van de zonde genoemd (Joh. 8:34). Deze slaafachtige
dienstbaarheid aan de zonde komt in twee dingen
openbaar: enerzijds in een bepaalde intorning van de
vrijheid van de mens om het goede te doen, waarbij de
zondaar zich als een gevangene in de boeien en ketenen
van zijn verdorvenheid bevindt en de satan de ene nauwer aan zich bindt en strenger behandelt dan de ander.
En anderzijds in een bevolen worden tot alle zonden en
kwaad zoals een ezel door zijn drijver of een knecht
door een hoofdman bevolen wordt.
Helaas wordt echter door de Christenslaven over de
lichamelijke slavernij wel veel geklaagd en alles
gedaan om daaruit verlost te worden, maar de geestelijke slavernij wordt zelden betreurd en er wordt bijna
geen bekommering over de geestelijke dienstbaarheid
gevonden. En dat, terwijl dit laatste veel erger is dan
het eerste, omdat er vele meesters zijn (menigerlei
begeerlijkheden en wellusten) en de heerschappij van
een geen rust vergunnende tirannieke aard is en de
bevelen goddeloos zijn. Bovendien kan men zijn heer
niet ontlopen daar deze in hem woont en hij hem overal meedraagt. Deze werpt hem dan na al zijn zwoegen
uiteindelijk in de hel. Daarom moest de grootste
bekommering van alle Christenslaven daarover gaan
om niet zozeer uit de lichamelijke als wel uit de geestelijke slavernij te geraken. Immers, men is dubbel ellendig indien men in de geestelijke slavernij blijft, en men
heeft een vaste troost in de lichamelijke slavernij
indien men van de geestelijke ontslagen is.
In de tweede plaats hebben de Christenslaven zich
zoveel als mogelijk met de godsdienstige plichten
bezig te houden, zoals gebeden, geestelijke meditaties,
onderzoekingen van het geweten en verootmoedigingen over de zonden, in het bijzonder over die waarom
de Heere hen in slavesnij gebracht heeft. Daarbij is het
dure plicht zich vroegtijdig in de Schrift te oefenen
zodat wanneer in de slavernij de Bijbel ontbreekt, zij
rijkelijk in hen wonen mag. Ja, hoe goed is het dan
wanneer enige belangrijke hoofdstukken, Psalmen of
Brieven, uit het hoofd gekend worden.

Plichten ten opzichte van zichzelf

De plichten ten opzichte van de medechristenen en
patronen

Ds. Oomius behandelt vervolgens de plichten van de
Christenslaven ten opzichte van zichzelf.
De Christenslaven dienen allereerst te proberen bevrijd
te zijn uit de banden van de geestelijke slavernij van de
zonde. Er is een lichamelijke en geestelijke slavernij;
de laatste is die van de satan, van het vlees en van de
zonde die op zich weer een gewillige is of een tegen
iemands wil. De gedwongen slavernij is voor de ware
Christenen een last waaronder zij zuchten tot God om
ervan verlost te worden. Zij die op gewillige wijze aan
de geestelijke slavernij onderworpen zijn, zijn er het
ergst aan toe. Zij zondigen met opzet, met lust en ver-

Ten opzichte van hun medechristenen en hun patronen
of heren hebben de Christenslaven in het bijzonder
twee dingen in de praktijk te brengen. Allereerst dienen
zij onder elkaar vreedzaam en vriendelijk te zijn en
elkaars lasten te dragen opdat de mohammedanen
rede11 hebben tegen elkaar te zeggen: 'ziet hoe lief zij
elkaar hebben'. Zo komen zij in eer en aanzien bij hen.
In de tweede plaats zou het goed zijn indien zij bij
gelegenheid bijeen zouden komen, al ware het maar
met zijn drieën of vieren, om in heilige oefeningen
elkaar te versterken en het verbond met de Heere te
vernieuwen.

Ten opzichte van hun patronen moeten zij hen eren en
hun onderdanig zijn, ja hen zoeken te behagen in alle
dingen die niet met hun consciëntie strijden. Hierbij
dienen de harde heren, ja zelfs hun onrechtvaardige
slagen met geduld verdragen te worden opdat zij volgens 1 Petrus 2:20 genade bij God zouden vinden:
Waizt wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt
en daarover geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt als gij weldoet en daarover lijdt, dat is genade
bij God. Op deze wijze wordt niet alleen de leer van
God onze Zaligmaker verheerlijkt, maar zullen de
Christenslaven ook zoals Jozef bij Potifar genade vinden in de ogen van hun heren.

Mensenroof en deportatie van gevangenen door Turkse soldaten,
naar een anonieme houtsnede uit 1543. Christenslavenmoeten hrrrz
mohamnzednanse heren trachten te behagen iiz alle dingen die niet
met hun consciëntie strijden.

Troostredenen
Ds. Oomius wil kort nog enige algemene troostgronden noemen die de Christenslaven in hun situatie hebben te bedenken. Allereerst dat het de wil en het welbehagen van hun almachtige God is dat zij in deze bittere omstandigheden geraakt zijn en dat zij duizendmaal erger verdiend hebben. God heeft hun dat ook tot
hun bestwil aangedaan om hen te verootmoedigen en
om hen te verzoeken, opdat Hij hen ten laatste weldeed
(Deut. 8:16). Het kan bijvoorbeeld wel zijn dat Hij hun
tegenwoordige slavernij als een middel gebruikt om
hen te bewaren voor kwaad dat hun tijdelijke en geestelijke staat meer schade zou toebrengen. En wellicht zal
God uiteindelijk eens hun gevangenis wenden en hen
terugbrengen indien zij zich maar bekeren, want het ontbreekt de Heere niet aan de middelen noch aan de
macht. In alle gevallen is echter zeker dat indien zij de
Heere niet verlaten, de Heere hen in hun dienstbaarheid
niet zal verlaten, waarbij ze ten slotte te bedenken hebben dat de gehele aarde het vaderland van een Christen
is.

Achtste afdeling: over het vrijkopen van de Christenslaven
De achtste afdeling begint ds. Oomius met de opmerking dat de verlossing van de Christenslaven .door de

scholastieke18)leraren tot een van de zeven werken van
de barmhartigheid gerekend wordt. Deze werken zijn:
een hongerige te voeden, de dorstigen te laven, de
naakten te kleden, de vreemdelingen te herbergen, de
zieken te bezoeken, de gevangenen te verlossen en de
doden te begraven.
Dit werk wordt in Gods Woord op menige plaats aanbevolen zoals in het bijzonder in Hebreeën 13 vers 3:
Gedenkt de gevangenen, alsof gij medegevangen
waart; en degenen die kwalijk behandeld worden, alsof
gij ook zelven in het liclzaam h a l i j k behandeld waart.
De apostel verstaat hier onder de gevangenen niet
alleen de belijders en martelaars die vanwege het
geloof vervolgd worden, maar ook de Godzalige en
vrome Christenen zoals koopvaarders, vissers, schippers en soldaten die in gevangenschap geraken en weggevoerd worden. En hij roept in het bijzonder tot een
gedenken op omdat de gevangenen voor ons onzichtbaar zijn in tegenstelling tot bedelaars en wij daardoor
geneigd zijn hen te vergeten. Men mag zich daarvan
niet gemakkelijk afmaken, aangezien de apostel wil dat
wij ons in hun toestand inleven alsof wij zelf gevangen
zijn. Men moet handelen zoals een Nehemia die ten
aanzien van zijn landgenoten rouw bedreef en wiens
aangezicht treurig was aan het hof van Arthahsasta en
zoals Christus Zelf zegt vervolgd te worden in de plaats
van Zijn volk wanneer Hij zegt: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? (Hand. 9:4). Men moet vurig voor hen
bidden en hun troostbrieven schrijven.
Maar het gedenken houdt ook daden in om te trachten
met alle mogelijke middelen hen uit hun slavernij vrij
te kopen en te verlossen. Dat hebben de Christenen uit
de na-apostolische tijd ook zeer ter harte genomen
zoals een Augustinus en een Ambrosius die de gouden
en zilveren vaten van de tempel verkochten om er
Christenslaven mee vrij te kopen. Ja, hele concilies
hebben het tot hun plicht gerekend zich nadrukkelijk

De kerkvader Arlgzrstinus
heeft zich terdege om het
lot van Christenslaven
bekommerd. Hij trachtte
hen vrij te kopen.

om het heil van weggevoerde slaven te bekommeren en
in de oude kerk werden er vaak voor hen collectes
gehouden.
DS. oornius moet echter vaststellen dat hier veel reden
tot Hagen is want men heeft bij al zijn rijkdom hiervoor bijna niets over en indien men wat geeft, heeft het
soms niet meer waarde dan de twee penningen van de
m e weduwe uit Lukas 21, terwijl het voorgewende
argument van de achteruitgang van zaken in schril
,,trast
staat met de rijkdom en overdaad waarin met
zich baadt.

Overige redenen

tijd van 1647 tot 1661, waaruit blijkt hoezeer de kerk,
meestal via de overheid, zich voor de Turkse Christenslaven heeft ingezet. Tevens blijkt hiesuit hoe de overheid zich deze'zaken ter harte heeft genomen.
Ten slotte dient iedere Christen zich van zijn plichten
ten aanzien van de Christenslaven bewust te zijn. In het
bijzonder wel die kooplieden wier schepen naar de
gebieden varen waar de Turken heersen. Zij hebben
hun schepen goed te bewapenen daar zij de oorzaak
zijn dat zoveel matrozen ellendig worden weggevoerd
omdat zij alleen op eigen voordeel letten. Indien deze
kooplieden geen behoorlijke middelen ter beschikking
stellen om de Christenslaven uit het diensthuis der
Turken uit te leiden zoals zij ze er ook ingeleid hebben,
hoe zullen ze dit ooit voor God kunnen verantwoorden? Iedere koopman heeft zich hier in zijn geweten af
te vragen of hij niet schuldig staat. Als iedere koopman
en elke Christen zich naar zijn vermogen van zijn
plicht zou kwijten, hoeveel honderden slaven zouden
niet vrijgekocht kunnen worden. Maar als zij hun harten en handen voor hen toesluiten, dan zal God voor
hen verkwikking en verlossing uit een andere plaats
doen ontstaan, maar gij en uws vaders huis zult omkomen (Esther 4: 14).

De redenen die verder kunnen worden aangevoerd ter
aansporing van de Christenen om aan de slaven te
gedenken, kunnen worden ontleend aan God, aan de
ellende van de slaven zelf en aan onszelf.
Wie zijn oren voor het geschrei van de slaven toestopt,
heeft ten aanzien van God niet anders te verwachten
dan dat Hij hem niet zal horen ten dage als hem bange
zal zijn.
Ten aanzien van de slaven zelf hebben wij hun ellendige toestand naar lichaam en ziel voor ogen te stellen.
Naar het lichaam missen zij de vrijheid in een land dat
hun vaderland niet is en zijn zij soms aan harde dienstbaarheid onderworpen; naar de ziel ontbreekt hun de
vlijbeid om God te eren in Zijn huis en Zijn Woord te
horen en het gebmik van de sacramenten wat het voornaamste voedsel en steunsel van de ziel is. Bovendien
zijn zij voortdurend in gevaar van de ware religie af te
villen.
Ten aanzien van onszelf zijn wij allereerst tot hulp verplicht omdat wij leden van hetzelfde lichaai zijn:
indien één lid lijdt, ZO lijden al de leden mede (1 Ko&the 12:26). Verder zijn wij eigenlijk allen dezelfde slavernij onderworpen want het is alleen Gods barmhartigheid wanneer ons nog bespaard blijft wat anderen is
overkomen. In de derde plaats zijn wij allen vanwege
onze wederspannigheid tegenover God de slavernij
waardig. Ook kunnen onze zonden wel de oorzaak van
hun slavernij zijn zoals vele Israëlieten gedood zijn om
de zonde van één Achan. Omdat onze zonden mede de
oorzaak van hun ellende zijn, is het alleszins billijk dat
wij niet alleen onze zonden, maar ook hun wonden
bewenen en dat wij hun alles brengen wat maar enigszins tot hun verlichting en verlossing kan bijdragen.

Met de wens dat de ene Christen de andere tot jaloersheid in deze zaak zou mogen verwekken en dat zijn
woorden over de gehele aarde, maar in het bijzonder
in het beminde vaderland zouden mogen worden gehoord, besluit ds. Oomius zijn boek.

plicht van de kerk, overheden en alle Christenen

Ten besluite

Allereerst heeft de kerk aan de armen te gedenken en
zeker wel aan de gevangenen onder de Turken daar
deze niet alleen m,
maar ook ellendig zijn. Dit heeft
onze kerk, aldus ds. Oomiils, dan ook in navolging van
de ~ u d ekerk steeds en bij elke gelegenheid gedaan.
Ten bewijze citeert hlj vers~heideneartk31en uit de
notulen van enkele #Noord-Hollandsesynoden ui4 <de

Nu we aan het einde gekomen zijn van deze samenvatting van het uitvoerige boek van ds. Oomius willen we
in een laatste artikel de visie van de behandelde oudvaders op het mohammedanisme samenvatten en daarbij enkele kanttekeningen naar het heden toe maken.
Ter afsluiting van dit artikel geven we hier nog een
citaat waarin we ds. Oomius nogmaals leren kennen als

Een vermoedelijk
portret van ds. S.
Oomius. De kerk in
ons Zand heefr zich
steeds en bij elke
gelegenheid ingezet
voor de gevangenen
onder de Tzwkeiz,
aldus Oonzius.
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ober cm$beminbeBaberIánbt/ machuytgaen ,en tat
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Het einde van ds. Oomius' 'Muhammedisdom'.

een echte Nadere Reformator die de zonden bii de
naam durfde te noemen als het gaat over de lauwheid
van zijn (rijke) tijdgenoten om de gevangen Christenslaven vrij te kopen:
"En diegenen welken God [het] goed dezer wereld
gegeven heeft, stoppen als een dove adder hun oren
en sluiten hun harten. (...) Geld is er genoeg in het
land te vinden om brasserijen, grote banketten en
zulke slenzprnaaltijden [overdadige drink- en smulmaaltijden; PHoptH] aan te richten die bij duizenden kosten en dat ten gevalle [ter wille; PHoptH]
alleen van een deel wereldse kinderen die men door
zo'n middel gaarne zou willen te vriend houden;
doch begint men eens aan die rijkemans en lekkerfretters [rijkaards en smulpapen; PHoptH], schoon
nog zo beweeglijk, voor te stellen de ellende van de
Christenslaven en verzoekt men maar voor dezelven
de kruimkerzs die van hun zo prachtig toegediste
tafels vallen, men klopt bijna altijd voor een dovemans deur; (...) 0, aan diegenen die zo versmolten
zijn, die zo gedzirig moeten dragen de hitte des
daags en de koude des nachts, geen weldadigheid te
bewijzen wat is dat anders dan te verlaten de vreze
des Almachtigen (Job 6:14)"19).

Drs. P H. op 't Hof
Noten:
1) S. Oomius, Het Geopende en Wederleyde Mzthammedisdonz of
Turckdont, 1663 (voortaan Het Muhanzmedisdom). Het boek
telt in totaal 991 bladzijden. Het hoofddeel is niet doorlopend
genummerd omdat met het begin van de vijfde afdeling de
paginering weer begint met pagina 1. Het eerste hoofddeel met
566 pagina's wordt in het vervolg weergegeven met een
Romeinse I en het tweede met een Romeinse II. In totaal omvat
het hoofddeel 879 pagina's, de inleiding 75 pagina's en het
register 37.
2) Zie voor de vorige zeven artikelen: het decembernummer van

2002 (nr. 5, p. 184-191), het februarinummer van 2003 (nr. 1,
p. 37-44), het julinummer van 2003 (nr. 3, p. 130-137), het
oktobernummer van 2003 (nr. 4, p. 168-177), het decembernummer van 2003 (nr. 5, p. 213 -221), het februarinummer van
2004 (nr. 1, p. 34-43) en het oktobernummer van 2004 (nr. 4,
p. 170-180).
3) Met dank aan dr. C.A. de Niet die mij bij het vertalen van dit
scholastieke begrip behulpzaam is geweest.
4) Maimonides was een bekend Joods geleerde en kenner van de
talmoed die leefde van 1135 tot 1204.
5) Het Mukamazedisdom, p. 11, 165
6) Het Mz~hammedisdom,p. 11, 167
7) Het Muhammedisdom, p. D, 168. De door ds. Oomius aangehaalde koranteksten zijn te vinden in soera 5:90-91 en soera
2:219. We maken hier gebmik van de bewerkte koranvertaling
van prof. dr. J.H. Kramers: De Koran, uit het Arabisch vertaald
door prof. dr. J.H. Kramers en bewerkt door drs. Asad Jaber en
dr. Johannes J.G. Jansen, AmsterdandAntwerpen, 1997". Deze
vertaling heeft een zeer goed register en een informatieve inleiding, waarvan wij dankbaar gebruikgemaakt hebben. In de
inleiding wordt vermeld dat men zich in Europa eerst in het
algemeen bediende van een in 1834 in Leipzig door Gustav
Flugel verzorgde tekstuitgave van de koran. Deze werd echter
in 1924 verdrongen door een uitgave van een Egyptische Koninklijke Commissie. De telling van de verzen van deze laatste
uitgave wordt de Egyptische genoemd en is tegenwoordig de
gangbare. Kramers vertaling gaat ook uit van deze Egyptische
telling, maar geeft tussen haakjes ook de afwijkende, oude
telling van de uitgave van Gustav Flugel. Ds. Oomius heeft van
allerhande gebrekkige uitgaven en vooral (tussen)vertalingen
gebruik moeten maken. Dit is de verklaring voor het feit dat hij
slechts een enkele maal een koranplaats geeft, die dan weer
behoorlijk kan afwijken van de plaats in de vertaling van
Kramers.
8) Het Muhamïnedisdom, p. 11, 168
9) Het Muhanzmedisdonz, p. 11, 170
10) Het Muhanzmedisdom, p. 11, 177
11) Robertus Bellarminus was een Italiaanse Jezuïet, kardinaal en
een bekende en voorname verdediger van de roomse religie. Hij
leefde van 1542 tot 1621.
12) Quintus Septimius Florens Tertullianus was een bekend kerkvader en verdediger van het Christendom vóór Augustinus. Hij
leefde ongeveer van 160 tot 220.
13) Het Muhammedisdom, p. 11,233
14) Het Muhamnzedisdom, p. 11, 241
15) Franciscus Spira was een Italiaanse advocaat uit de zestiende
eeuw die na zijn aanvankelijke overgang tot de Reformatie
onder de dwang van rome weer tot de roomse kerk terugkeerde. Spoedig werd hij daarna ziek en stierf met een open consciëntie in de grootste wanhoop. Sindsdien wordt hij menigmaal als waarschuwend en afschrikwekkend voorbeeld van een
geloofsafvallige met wie het zeer droevig is afgelopen, aangehaald. Er is zelfs sprake van een tweede Spira in de literatuur.
Zie hierover: L.F. Groenendijk, "Uit de geschiedenis van het
exempel, met speciale aandacht voor De Tweede Spira", in:
Docunzentatieblad Nadere Reformatie, 1989, p. 88-97.
16) Het Muhanzmedisdom, p. II,252-253
17) Het Muhamnzedisdom, p. 11, 254
18) Scholastiek is oorspronkelijk de wetenschappelijkeleer en methode van middeleeuwse wijsgeren en Godgeleerden die sterk
aansloot aan de leer van Aristoteles.
19) Het Muhanzmedisdom, p. 11, 292-293

Inleiding
Inmiddels beslaat deze serie1)over de visie van enige
oudvaders aangaande het mohammedanisme al enkele
jaren. In een laatste artikel zal naar belofte2)ter afronding en opfrissing een samenvattende terugblik op de
visie van de behandelde drie oudvaders gegeven worden. We zijn begonnen met een disputatie van prof. G.
Voetius (1589-1676) aan de hand van een vertaling3),
vervolgens is aan de hand van een proefschrift van de
Zuid-Afrikaanse professor J.W. Hofmeyf) aandacht besteed aan prof. J. Hoombeeck (1617-1666) en ten slotte is het werk van dr. S. Oomjus (1630-1706) Het Geopende en Wederleyde Muhnmmedisdom of Turckdom5)

uitvoerig samengevat. Wanneer we nu trachten tot een
algemeen beeld te komen, kunnen we stellen dat we
daarmee de visie van onze Gereformeerde vaderen
hebben aangeduid. Ongetwijfeld is het de grote Voetius
geweest die met zijn disputatie van 25 maart 1648 de
basis voor deze visie heeft gelegd, hoewel prof. Hoombeeck met het betreffende hoofdstuk in zijn hoofdwerk
Summa Controversiarum Religionis uit 16536)ook het
zijne daartoe zal hebben bijgedragen. De disputatie van
Voetius is in hetzelfde jaar al uitgegeven7)en later door
hem bewerkt en opgenomen in het tweede deel van zijn
Disputationes Selectae uit 16558).Het valt bij nadere
kennisneming direct op dat het werk van dr. Oomius de
vervulling van een in deze disputatie uitgesproken

wens van Voetius is9),namelijk van de wens dat iemand
eens ter bevestiging van de waarheid een vergelijkende
studie zou maken naar de overeenkomsten van het
mohammedanisme met Jodendom, pausdom, ketters
Christendom en heidendom. Vanwege opzet, argumentatie en doelstelling - ds. Oomius volgt met dezelfde
Bijbelse doelstelling de opzet en argumentatie van
Voetius vaak tot in detail - is het onmiskenbaar dat
Oomius in zijn bijna 1000 pagina's tellende werk deze
taak op zich heeft willen nemen. En het kan niet ontkend worden dat hij zich zeer grondig en gezien de
gebrekkige informatie en kennis over het mohammedanisme in zijn tijd verbazingwekkend zuiver van deze
taak heeft ge1wetenl0).
De invloed van Voetius op Oomius hoeft niet te verbazen aangezien de student Oomius waarschijnlijk in de
jaren 1649 tot 1652 aan de voeten van Voetius heeft
gezeten en in Utrecht zijn studie heeft afgemaakt.
Vanaf 1649 stond Oomius namelijk behalve in Leiden
ook officieel in Utrecht als student ingeschreven wat
zou kunnen betekenen dat hij de disputatie van 25
maart 1648 zelf heeft bijgewoond. Waarschijnlijk is het
niet, maar in elk geval heeft hij de uitgegeven versie

De titelpagina van 'Het Geopende en Wederleyde Muhamntedisdom
of fi~rckdom'(1663)van ds. Oomiw dat bijna IOOOpaginak omvat!

gelend, hetzij die van 1648 hetzij die van 1655. Maar
ook heeft Oomius in Utrecht de colleges van prof.
Hoornbeeck gevolgd"), die tien jaar lang met Voetius in
Utrecht in grote eensgezindheid heeft samengewerkt.
In zijn hoofdwerk uit 1653 heeft Hoornbeeck ongelovigen, ketters en scheurmakers beschreven en bestreden, en is ook een hoofdstuk over het mohammedanisme te vinden. Colleges over het mohammedanisme
heeft Oomius bij hem dus wellicht gevolgd en in ieder
geval zijn werk gekend. Duidelijk zal bij deze samenvattende terugblik worden dat Voetius, Hoornbeeck en
Oomius eensluidend over het mohammedanisme
gedacht hebben.

Theologische beoordeling
Allereerst kan geconstateerd worden dat de drie behandelde oudvaders alle drie het mohammedanisme als
een krasse vorm van afval van het ware geloof (apostasie) beschouwen, dat wil zeggen als een sterke vorm
van verbastering van het Christendom door vermenging met Joodse, ketterse en heidense elementen. Alle
drie behandelen in hun werken bijna precies dezelfde
hoofdverschillen, terwijl bij de zogenaamde 'godsdienstige gebruiken' voor een groot deel eveneens
dezelfde dingen te lezen zijn. Prof. Voetius geeft behalve een compacte behandeling van het mohammedanisme tevens een overzicht en kritische beoordeling
van de toenmalig bekende literatuur over het mohammedanisme, waardoor een en ander minder overzichtelijk overkomt. Aan het eind van zijn werkje maalt hij
echter een helder onderscheid voor zijn studenten tussen negen meer algemene of principiële en vijf bijzondere of minder principiële geschillen. De principiële
waren: de opvatting van het heil in welke religie dan
ook, de Goddelijkheid van de koran, het gezag en de
heiligheid van Mohammed, de Goddelijkheid en zuiverheid van de Schrift, de Drie-eenheid, de persoon en
de werken van Christus, Zijn ware kruisdood, de
genoegdoening door reinigingsbaden en die over het
hemelse geluk dat uit enkel lichamelijke genietingen
zou bestaan. De vijf minder principiële verschillen gaan
over de besnijdenis, over de onthouding van wijn, varkensvlees en het verstikte, over het bijgelovig vasten,
over het monniks- en pelgrimswezen. Ter aanvulling
noemt hij dan ook nog onder andere verschillen die
over de schepping en de verschillende schepselen, over
de eed, de polygamie en echtscheiding gaan. Behalve
het eerste punt (over de opvatting van het heil in welke
religie dan ook), waaraan prof. Hoornbeeck en ds.
Oomius slechts beperkte aandacht schenken, komen bij
prof. Hoornbeeck en ds. Oomius deze 'principiële'
hoofdverschillen in dezelfde volgorde terug. Prof.
Hoornbeeck beklemtoont daarbij dat bij een behandeling van de mohammedaanse leer twee vragen van
groot belang zijn, namelijk of Mohammed een ware of
een valse profeet geweest is en of de koran aanvaard of
verworpen moet worden. Bij ds. Oomius vinden wij

dan in zijn omvangrijke werk in uitgewerkte vorm wat
bij Voetius en Hoombeeck (soms in de knop) behandeld wordt.
Aangezien wij bij Hoombeeck uitgegaan zijn van de
summiere samenvatting van prof. Hofmeyr, willen we
in het vervolg de behandeling van ds. Oomius, die wij
geheel tot onze beschikking hebben en die het uitvoerigst is, als uitgangspunt nemen. In dit afsluitende artikel beperken wij ons tot de hoofdverschillen en verwijzen we de geïnteresseerde lezer voor de zogenaamde 'godsdienstige gebruiken' naar de eerder verschenen artikelen12).Aan de bespreking van de hoofdverschillen willen we nog vier onderwerpen vanwege
belang, actualiteit en onbekendheid toevoegen, namelijk het hoofddoel van de behandeling van de verschillen (de bekering van de mohammedanen), hoe wij de
mohammedanen in het gesprek te benaderen hebben,
de onderbouwing van de afkeuring van de kruistochten
waarop ds. Oomius tamelijk uitvoerig ingaat, en zijn
uitweiding over de westerse en oosterse antichrist.

de opvatting dat Christenen en Joden de naam van
Mohammed uit de heilige boeken verwijderd zouden
hebben, en zij tonen daarbij de dwaasheid van de
mohammedaanse uitleg van verschillende Schriftplaatsen aan. Doordat de mohammedanen de gehele Heilige
Schrift niet als het zuivere Woord van God beschouwen, miskennen zij het Evangelie van Christus en verwerpen zij Hem daarmee. Inconsequent is het vervolgens dat Mohammed de heilige boeken niet resoluut
verwerpt, maar ze vervolgens in zijn koran toch zijn
volgelingen aanprijst. Dit is een van de tegenstrijdigheden die er in de koran,in zulk een grote hoeveelheid
te vinden zijn. Mohammed heeft veel uit de Bijbel
overgenomen om zo zijn eigen woorden meer gezag te
geven en zijn woord als Gods Woord des te beter
ingang te doen vinden. Het mohammedaanse verwijt
van tegenstrijdigheden in de Heilige Schrift wordt
vooral door Hoornbeeck en Oomius bestreden, waarbij
de zogenaamde door de mohammedanen aangehaalde
tegenstrijdigheden in de Schrift door elke "gemiddelde
theoloog" (Voetius) kunnen worden weerlegd.

Het geschil aangaande de visie op Mohammed

Pro$ Gisbertus Voetius (1589-1676)en pro$ Johannes Hoornbeeck
(1617-1666). Van beiden was ds. Oomius een leerling, ook inzake
het moharnmedunisme.

Het geschil aangaande de Heilige Schrift
Volgens de mohammedanen zijn zowel het Oude als
het Nieuwe Testament door Joden en Christenen vervalst en is daarvoor in de plaats de koran als enig richtsnoer voor leer en leven door God via Mohammed hun
gegeven. Daartegenover stellen onze oudvaders vast
dat Mohammed wel e d e l e zaken uit de Heilige Schrift
heeft overgenomen, maar dat hij veel daaruit wat niet
met zijn ideeën overeenkwam, verwierp. Zo zijn vele
Bijbelse verhalen door hem zeer verminkt en bedorven
met onzinnige verhalen in de koran terechtgekomen.
Zowel Hoornbeeck als Oomius weerlegt vervolgens
met een leur van redenen overtuigend het verwijt van
vervalsingen. Oomius noemt dit verwijt een list van de
duivel, die dit ook de papisten-en socinianen heeft wijsgemaakt. Beiden ontkrachten daabij tevens uitvoerig

Mohammed zou volgens de mohammedanen de laatste
en voornaamste der drie profeten (Mozes, Christus en
Mohammed) zijn. Hij zou als laatste profeet de wil van
God volmaakt hebben uitgelegd en daarmee Mozes en
Christus aangevuld en verbeterd hebben. Hij zou de
zondeloze gezant en bode van God geweest zijn.
Hoombeeck en Oomius noemen hem echter zonder
meer een bedrieger, terwijl ze alle drie erop wijzen dat
Mohammed maanziek of manisch bezeten is geweest,
wat hij zelf min of meer toegeeft in de koran (soera
81:22) waar hij zegt wegens deze ziekte een slechte
naam te hebben. Dit verklaart ook waarom de koran zo
verward is en zo veel tegenstrijdigheden kent. Maar
zeker is hij geen ware profeet geweest omdat zijn leven
zeer liederlijk en oneerbaar is geweest. Hij heeft in
ontucht en hoererij geleefd en vele vrouwen gehad
onder het mom dat God hem dat bevolen had. Oomius
wijst er verder nog op dat hij in tegenstelling tot
Christus nergens een bewijs van zijn profeetschap
heeft gegeven. Deze heeft Zijn roeping in werken en
woorden (Lukas 24: 19) bewezen en God de Vader Zelf
heeft van Hem getuigenis gegeven (Johannes 5). De
woorden en daden van Mohammed daarentegen getuigen alleen maar van oorlogen en verschrikkelijke verwoestingen, terwijl hij zei geen wonderen te kunnen
verrichten omdat God die alleen kon doen en hij die
niet ter bevestiging van de waarheid nodig had.
Bovendien kan hij geen groot profeet geweest zijn
omdat volgens Gods Woord (Lukas 16:16) na Johannes
de Dooper en na de komst van de Grote Profeet Christus geen dergelijk profeet meer komen zou. Vervolgens
heeft hij vele dingen geleerd die tegen de leer der
apostelen en profeten indruisen en daarbij nooit toekomende dingen voorspeld wat profeten eigen is. De

De woorden en daden
van Mohammed getuigen
alleen maar van oorlogen en verschrikkelijke
velwoestingen.

zogenaamde wonderen die sommige aanhangers later
van hem verhalen, zijn onmiskenbaar fabeltjes omdat
ze in tegenstelling tot die van de Zaligmaker niet in het
openbaar, maar altijd heimelijk zonder geloofwaardige
getuigen gebeurd zijn en ze alleen maar dienden om
mensen te behagen ten aanzien van beuzelarijen, terwijl Christus wonderen verrichtte ter bevestiging van
Zijn Woord ten aanzien van gewichtige zaken ten
goede van anderen voor de ziel of het lichaam.

Wet geschil aangaande de visie op de koran
Volgens de mohammedanen kan alleen in de koran, die
door God aan Mohammed gegeven zou zijn, gevonden
worden wat in de Heilige Schrift waar en vervalst is.
Daarom is voor de mohammedaan in de plaats van de
Heilige Schrift de koran als enig richtsnoer voor leer en
leven gegeven. Groot is daarom de eerbied die de
mohammedanen voor de koran in de dagelijkse praktijk van het leven aan de dag leggen, waarin ze tot een
beschamend voorbeeld voor menig Christen ten aanzien van de Bijbel gesteld kunnen worden. Mohammed
heeft echter gewild dat de mensen de koran niet in hun
moedertaal zouden lezen opdat de verstandige vanwege de beuzelachtige en verwarde taal niet tot beter
inzicht zou komen (Oomius). De koran kan ook volgens de mohammedanen niet op behoorlijke wijze
in een andere taal overgezet worden. Zij spannen zich
daarom niet in om de koran te begrijpen, maar leren
deze alleen dom uit het hoofd. Vanwege hun onwetendheid is het daarom volgens Oomius de mohammedaan ook verboden over de leer met andersdenkenden te discussiëren. Zelfs de meeste priesters begrijpen
het Arabisch niet dat zij in de moskeeën voorlezen.
Gingen prof. Hoornbeeck en ds. Oomius uitvoerig in
op het mohammedaanse verwijt van vervalsing van de
Heilige Schrift door Joden en Christenen, dan doen zij
dit weer ten aanzien van de vraag of de koran een
Goddelijk boek is. Alle driestellen ze zonder meer dat
de koran geen Goddelijk boek kan zijn. Voetius noemt

dan drie hoofdredenen die zowel door Hoornbeeck als
vooral door Oomius in den brede worden uitgewerkt en
bewezen: namelijk de vele tegenstrijdigheden, de onjuiste, belachelijke passages en de passages die strijden
met elk natuurlijk fatsoen. Oomius wijst er ook op dat
Mohammed met zijn boek en leer niets anders heeft
willen doen dan zijn zeer goddeloze daden rechtvaardigen zodat zijn boek ook niet anders dan goddeloos kan zijn. De grote wanorde van tijd (bijvoorbeeld
Maria de moeder van Christus en de zuster van Aäron;
Haman een tijdgenoot van Mozes; Mozes een tijdgenoot van Elia en Jozua) en de ongestructureerdheid van
inhoud getuigen ook allerminst van een Goddelijk
geschrift en auteur in tegenstelling tot de boeken van
Mozes die een duidelijke orde van tijd en historie kennen, en tot de profetische boeken die minstens een orde
van onderwerp kennen.
Duidelijk is dat Mohammed zelf noch het Oude noch
het Nieuwe Testament gelezen heeft, maar verhalen uit
de Bijbel en de Joodse talmoed aan elkaar gefantaseerd
heeft. Met vele voorbeelden bewijst Oomius dat de
koran een samenraapsel is van dwalingen, fabels en
Godslasteringen van Joden, ketters en epicuristen.
Weer wijzen alle drie de oudvaders erop dat op deze
wijze Mohammed tot zijn valse leringen gekomen is
van de verdienstelijkheid van de goede werken en de
erkenning van de vrije wil en dat hij ter rechtvaardiging
van zijn eigen goddeloos leven polygamie, overspel en
sodomie niet duidelijk heeft afgekeurd, maar eerder
toegelaten.
Ten slotte wijst Oomius er nog op dat Mohammed een
aantal dingen herroepen heeft in tegenstelling tot de
door de Heilige Geest geleide schrijvers en dat de
koran een verzameling van vele stukjes en beetjes is
met vele gebreken en beschadigingen, zodat er geen
geschrift denkbaar is dat gemakkelijker door vriend en
vijand bedorven heeft kunnen worden dan de koran
(Voetius). Bovendien is de leer van de koran nooit door
enig wonder bevestigd, terwijl die van Mozes en
Christus met vele wonderen is bevestigd.

Zelfs de meeste priesters begrijpen het Arabisch niet dat zij uit
de koran in de moskeeën voorlezen, laat staan de leken.

Het geschil aangaande de Godheid (Drie-eenheid)
en Christus
De mohammedanen geloven terecht dat er maar één
God is, wat ze van de Christenen geleerd hebben. Ze
verwijten echter de Christenen drie goden te dienen.
De redenen die ze daarvoor aanvoeren, namelijk dat
God eenvoudig is en geen vrouw gehad heeft en dat de
wereld dan vanwege onderlinge tweedracht tussen de
drie goden al lang ten onder zou zijn gegaan, zijn zo
weinig steekhoudend dat het niet zinvol is daarbij lang
stil te staan. Volgens Oomius ziet iedereen die maar
een weinig van Gods Woord weet, onmiddellijk in dat
dit een gemeen en dwaas verwijt is. Zonder meer stelt
Oomius dat de god van de mohammedanen niet de God
van de Christenen is, maar een afgod, terwijl Voetius
zegt dat mede ook vanwege de onredelijkheid van hun
godsdienst geen mohammedaan God kan behagen en
dus behouden kan worden.
Wat Christus betreft geloven de mohammedanen ook
enige ware dingen die echter door vele onwaarachtige
dingen bedorven zijn. Zij geloven wel dat Christus uit
de maagd Maria geboren is, maar verstaan onder Maria
de zuster van Mozes en Aäron. Christus wordt uitsluitend als mens en profeet gezien, voor Wie Mohammed
in de plaats zou zijn gekomen. Als heilig persoon zou
Hij weliswaar vele wonderen verricht hebben, maar Hij
zou niet de Zoon van God zijn, maar slechts een apostel van God Die niet wezenlijk van de andere apostelen
en profeten verschilde. Zij miskennen dus gelijk Arius
Zijn ware Godheid, ja zij achten het een godslastering
te zeggen dat Hij Gods Zoon is. Zij ontkennen daarom
ook Zijn lijden, kruisdood en opstanding. In Zijn plaats
zou een van zijn discipelen (volgens sornmigen Judas
of Simon van Cyréne) gestorven zijn, waarbij de ogen
van de Joden door God verblind zouden zijn gehouden.
Kort en bondig stelt ds. Oomius met een toespeling op
1 Johannes 2:23 ("Een iegelijk die den Zoon loochent,
heeft ook den Vader niet"): "Hebben dan de mohammedanen en Christenen één God? Weg met deze ongehoorde leer! Die de Zoon niet heeft, heeft ook de Vader
niet".

Het geschil aangaande de schepping, het laatste
oordeel, paradijs en hel
Terecht geloven de mohammedanen dat God alles
geschapen heeft en maken zij onderscheid tussen God
als de Schepper en de schepselen. Toch heeft Mohammed vele onzinnige dingen ten aanzien van de schepping met de waarheid vermengd. Oomius geeft daarvan
een aantal voorbeelden. Bovendien zou God de duivel
bevolen hebben om Adam te aanbidden. Dit is echter
een godslastering omdat God immers niet wil dat mensen worden aangebeden. Mohammed heeft terecht een
bijzonder en een algemeen oordeel geleerd. Het bijzondere oordeel stellen zij zich echter grotendeels direct
na de dood op een zeer dwaze concrete wijze in het

De god die de mohammedanen in 1zz1iz moskeeën aanroepen, is geen
God, maar een afgod. Bovendien miskennen zij de Godheid van de
Zoon.

graf voor. In het algemene oordeel op de jongste dag
zullen de boeken met de kwade en de goede werken
geopend worden en in een weegschaal gelegd worden.
Wanneer het boek met de kwade werken zwaarder is,
zal de persoon naar de hel verwezen worden, waarin
behalve de grootste smarten en pijnen een zeer bittere
drank en een zeer onaangename spijze genuttigd zullen
worden.
Wat het paradijs betreft heeft de vleselijke en wellustige Mohammed zijn mensen als beloning na dit leven
een paradijs vol met vleselijle vermakelijkheden en
wellustigheden voorgeschoteld. Behalve de heerlijkste
spijzen en dranken zullen daar een menigte van reine
maagden voor vleselijk gebruik voortdurend aanwezig
zijn. Het oordeel van alle drie de oudvaders is hierover
helder: hier worden eigen genoegdoeningen en eigen
verdiensten in de plaats van Christus' genoegdoening
als rechtvaardiging voor God gesteld en bestaat de
gelukzaligheid in het paradijs uit vermaak en vleselijke
wellust als beloning op vermeende deugd en vroomheid.

Bekering
Alle drie de oudvaders wijzen er ook op dat de behandeling van de geschillen met de mohammedanen gericht moet zijn op hun bekering. Daarom gaan zij ook

in op de middelen die daartoe moeten worden aangewend en op de zaken die hun bekering in de weg staan.
Onder de belemmeringen vallen de onenigheid in het
Christendom, allerlei afgoderij zoals met name de
roomse beeldendienst en de mis, het lage zedelijle peil
van vele Christenen en de onnodige onrechtvaardigheden tegenover de mohammedanen zoals de kruistochten. Tot de juiste middelen behoren in het bijzonder het
gebed, de reformatie der zeden, de bestudering van de
Schrift, een goed wetenschappelijk apparaat waartoe
behalve goede bibliotheken vooral ook een goede kennis van het Arabisch en een goede vertaling van de
koran behoren. Het is vooral Oomius die uitvoerig op
deze dingen ingaat en dan in het bijzonder degenen die
daartoe de gelegenheid en macht hebben zoals de
Christelijke vorsten en overheden, aanspreekt en vermaant om het hun mogelijke daaraan bij te dragen.
Tevens dienen zij alles in het werk te stellen om de
Christenslaven vrij te lopen en hun lot zoveel als
mogelijk te verzachten.

getoond kan worden dat de koran het Woord van God
niet is. Bij de weerlegging moet gebruikgemaakt worden van argumenten die ontleend zijn aan de rede en
het natuurlijke licht en waar mogelijk aangevuld met
directe argumenten uit hun eigen boeken en schrijvers.
Verder kunnen in het bijzonder de pijlen gericht worden op de persoon van Mohammed, zoals op zijn zogenaamde profetische roeping, zijn zogenaamde wonderen en zijn zedeloze leven. Ter ondersteuning in de discussie over de koran en de Bijbel kunnen volgende
argumenten dienstbaar zijn: wat de koran (en de soenna) betreft is er geen geschrift denkbaar dat zo gemakkelijk door vriend of vijand bedorven heeft kunnen
worden, Mohammed en zijn opvolgers hebben naar de
Bijbel verwezen om zo gezag te verkrijgen en Mohammed heeft veel namen en zaken uit de Bijbel overgenomen om zo te doen voorkomen alsof zijn uitspraken het
Woord van God zijn. Het is onmiskenbaar dat prof.
Hoornbeeck deze benadering min of meer ook heeft
gehanteerd en dat ds. Oomius deze heeft overgenomen.
Het was immers prof. Hoornbeeck die beklemtoonde
dat bij de behandeling van de mohammedaanse leer
twee vragen van groot belang waren, namelijk of Mohammed een ware of valse profeet is geweest en of de
koran aanvaard of verworpen moet worden. Daarom
gaat zowel hij als ds. Oomius ook (zeer) uitvoerig in op
het leven van Mohammed, op de beschuldiging dat de
Bijbel door Joden en Christenen vervalst is, en op de
vraag of de koran een Goddelijk boek is.

Kruistochten

Christelijke overheidspersonen dienen alles in het werk te stellen
om de door mohanzmedanen in slavernij of in gevangenis gehouden
Christenen vrij te kopen en hun lot zoveel als mogelijk te verzachten.

Hoewel er in de Heilige Schrift geen beloften voor de
mohammedanen te vinden zijn zoals dat voor de Joden
wel het geval is, moet men voor deze misleide mensen
alle betamelijke middelen tot hun bekering aanwenden,
daar ook van hun totale verharding in het ongeloof in
Gods Woord geen verzekering te vinden is.

Praktische benadering
Tot een van de vier bijzondere middelen die tot de bekering van de mohammedanen (genezing van het
kwaad) kunnen dienen, rekent Voetius de juiste manier
om met de mohammedaan in levende lijve of in geschrifte in gesprek te gaan. Het beste kan men beginnen over de koran en die afzetten tegen de Bijbel,
waarbij op logische gronden gezien de vele tegenstrjjdigheden en belachelijke en schandelijke passages aan-

De kruistochten komen onder het kopje 'het vermijden
van de kwade middelen' aan de orde. Tot deze middelen rekent Oomius allereerst het roemen en prijzen van
een onberispelijlc goed leven van de mohammedanen
zoals dat in zijn tijd nog al eens gedaan werd. In de
tweede plaats dient een te vertrouwelijke omgang met
hen gemeden te worden en is ten derde gewetensdwang
een onbijbels middel (2 Kor. 10:3). Vervolgens weidt
hij uit over de kruistochten die de roomse kerk als 'heilige oorlogen' tegen mohammedaanse landen propageerde. De roomse kerlc achtte deze ten onrechte vanwege het algemene Goddelijke recht of vanwege de
wet der vergelding geoorloofd omdat Christus vroeger
daar gepredikt werd en Mohammed de Christenen
onderworpen en verdreven heeft. Het oogmerk van de
Christelijke vorsten en gewone Christenen was het om
het heilige land te bevrijden en het graf van Christus te
bezoeken. Maar de bedoeling van menig paus was het
om onder het deksel van het Christendom zijn machtsgebied uit te breiden en rijkdommen te verzamelen. Zij
hebben de vorsten tot een oorlog aangezet om tijdens
hun afwezigheid des te gemakkelijker te kunnen roven
en alles naar hun hand te zetten. Aflaten, jubeljaren,
annaten werden afgekondigd om geld te verzamelen
voor de oorlog tegen de Turken, maar het geld werd
veelal alleen ter eigen verrijking gebruikt. De kruis-

De door rome opgezette kruistochten, die zeer gewelddadig waren,
werden door ds. Oomizu zonder meer als een 'kwaad middel'
ofgekeurd.

tochten moeten dus afgekeurd worden omdat deze
alleen vanwege de religie door het pausdom zijn begonnen om het heilige land weer in bezit te krijgen ter
bevordering van de bijgelovigheid.
Bovendien mag men met geweld ongelovigen niet tot
het Christelijke geloof dwingen en dienden ze in de
praktijk veelal alleen tot verrijking van het pausdom.
Dit wil echter niet zeggen dat alle oorlogen tegen de
mohammedanen ongeoorloofd zijn. Met Luther, Voetius en Hoornbeeck is Oomius het eens dat bij offensieve aanvallen van de Turken een oorlog tegen hen ter
verdediging van het Christendom gerechtvaardigd is.
Ja, ds. Oomius acht deze dan een dure plicht. Van oudsher hebben de Turken zich zeer schuldig gemaakt aan
offensieve oorlogen die helaas vanwege de lauwheid
en onderlinge tweedracht onder de Christelijke vorsten
door hen te traag bestreden zijn.

De westerse en oosterse antichrist
In het begin van de eerste afdeling, waar het over de
persoon van Mohammed ging, heeft ds. Oomius een
uitstapje gemaakt en acht overeenkomsten genoemd
tussen de roomse paus als de westerse antichrist en
Mohammed als de oosterse antichrist. Hij vermeldt dan
ook dat vele Gereformeerden van Mohammed als de
oosterse antichrist gesproken hebben. In de disputatie
van Voetius troffen we een opmerking aan die ook in
deze richting wijst13).We willen deze onderscheiding
met de treffende overeenkomsten hier nog eens in het
kort weergeven, aangezien dit over het algemeen weinig bekend is. Allereerst is er-de overeenkomst van tijd

daar beiden, de bisschop van Rome en Mohammed,
rond 600 zich tot het hoofd van hun godsdienst hebben
opgeworpen. Beiden hebben om de mensen voor zich
in te nemen met verzonnen wonderen en bedriegerijen
hun macht vergroot. De paus onder andere door zich op
de autoriteit van Christus en Petrus te beroepen en de
Schrift te verdraaien. In de derde plaats zijn zij in allerhande goddeloosheid en onzedelijkheid aan elkaar
gelijk. Vervolgens beroepen zij zich op hun bijzondere
successie: Mohammed op die van Abraham en de paus
op die van Petrus en bewijzen ze hun religie met
dezelfde redenen en kentekenen. In de zesde plaats vertonen beiden een schijnijver van godzaligheid en hebben beiden zich dingen laten toeschrijven die alleen
van Christus gezegd kunnen en mogen worden. Ten
slotte komen ze wonderlijk overeen in hun verkeerde
leeropvattingen. Deze betreffen in de eerste plaats de
Heilige Schrift, waarvan ze beweren dat die bedorven
is. Beiden hebben de Schrift namelijk met menselijke
tradities vermengd waarbij ze onderscheiden tussen het
beschreven en onbeschreven woord (koran en soenna).
Christus beveelt de Schriften te onderzoeken, maar de
paus verbiedt dit de leek en Mohammed wilde niet dat
de mensen de koran in hun moedertaal zouden lezen.
De paus houdt zijn volgelingen zoet met een ingewikkeld geloof, terwijl Mohammed met het oog op de
onsamenhangendheid van zijn religie verboden heeft
daarover te disputeren. In de tweede plaats wijken beiden af in de leer aangaande Christus. In de derde plaats
heeft Christus twee sacramenten ingesteld, maar beiden verwerpen deze omdat de paus er zeven heeft ingesteld en Mohammed zowel de een als de ander verwierp. Ten vierde was Christus afkerig van alle uitwendige pracht en praal, maar de paus en Mohammed
met zijn kaliefen zijn daarvan zeer ver afgeweken. Ten
vijfde heeft Christus geleerd dat Zijn Koninkrijk niet
van deze wereld is en moet Zijn Koninkrijk niet met de
mond van het zwaard, maar met het zwaard van de
mond verbreid worden. De paus echter heeft zich
wereldlijke macht aangematigd en die gebruikt, terwijl
Mohammed zijn rijk aan het zwaard te danken heeft en
het zwaard symbool van zijn religie is.
In de zesde plaats heeft Christus bevolen de vergeving
der zonden in Zijn bloed te zoeken, maar de paus zoekt
die ook in het doen van goede werken als aalmoezen,
vasten en pelgrimages, wat Mohammed ook de zijnen
bevolen heeft. Ten zevende heeft Christus in Zijn
Woord geleerd dat de rechtvaardiging te danken is aan
de zuivere genade en verdiensten van Christus door het
ware geloof, maar de paus en de mohammedanen leren
de verdienstelijkheid van de werken. Ten achtste heeft
Christus aan Zijn kerk sommigen tot apostelen, en
sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten,
en sommigen tot herders en leraars (Efeze 4:11) gegeven, maar de paus heeft daar apart uitgedoste monniken aan toegevoegd, terwijl de mohammedanen ook
monniken kennen die in gestrengheid des levens niet
voor de roomse onderdoen. Ten slotte heeft Christus in
een voor het gewone volk bekende taal alle heilige din-

gen verricht, maar de paus wilde dat alles in het Latijn
zou gebeuren, terwijl de mohammedanen in het
Arabisch hun koran declameren, een taal die eenvoudige Turken en Perzen niet verstaan.

Ten besluite
Aan het einde van deze samenvattende terugblik kan
zonder meer duidelijk zijn dat de drie behandelde oudvaders eensluidend over het mohammedanisme gedacht en geschreven hebben. Het is ds. Oomius geweest die met gebmik van vooral het werk van Voetius
en Hoornbeeck een uitvoerige uitwerking en onderbouwing van een en ander heeft gegeven. Daarmee
deed hij als oud-leerling van Voetius een wens van hem
in vervulling gaan om een vergelijkende studie te
maken die enerzijds de dwaasheden en innerlijke
tegenstrijdigheden van het mohammedanisme aan het
licht zou brengen en daarbij anderzijds de vermenging
met Joodse, heidense en ketterse elementen zou aantonen. De theologische beoordeling is daarom volledig
negatief. Wij willen ter afsluiting het oordeel van
Oomius en Voetius hier nog eens aanhalen.
Wat de samenstelling van de leer van het mohammedanisme betreft concludeert dr. Oomius:
"Kortelijk gelijk het mohammedanisme is sanzengesteld uit allerhande oude ketterijen, alzo is ook het
pausdom samengelapt van enige stukjes gehaald uit
de oude ketterijen. Het is een behangsel vol dwalingen en een kleed aan hetwelk een ieder ketterij haar
stukje genaaid heeft. Het heidendom en Jodendom
heeft er ook het hare toegedaan"14).
Wat de leer zelf betreft concludeert prof. Voetius:
"Wij daarentegen zeggen dat deze religie louter ongeloof is, dat tegengesteld is aan het ware geloof;
louter bijgeloof en een uiterlijk masker van werkheiligheid, dat het tegengestelde is van vroomheid;
louter een slaafse eredienst, die huichelachtig,
schimmig en dom is, en die in strijd is met de ware
religie; louter onrecht, dat tegengesteld is aan de
rechtvaardigheid jegens de naaste; kort en goed:
een zuiver atheïsme ofwel epicureïsme, ook al heeft
Mohammed een goede indruk willen maken met zijn
vasten en riten, alsof deze wezenlijk zouden zijn
voor de religie, en vooral met zijn zogenaamde
beloningen in het paradijs en de strafJen in de

Drs. E H. op 't Hof

Noten:
1) De serie bestaat inmiddels uit acht afleveringen die achtereenvolgens te vinden zijn In: het decembernummer van 2002 (nr.
5, p. 184-191), het februarinummer van 2003 (w 1, p. 37-44),

het julinummer van 2003 (nr. 3, p. 130-137), het oktobemummer van 2003 (nr. 4, p. 168-177), het decembernummer van
2003 (nr. 5, p. 213 -221), het februarinummer van 2004 (nr. 1,
p. 34-43), het oktobemummer van 2004 (nr. 4, p. 170-180) en
het julinummer van 2005 (nr. 3, p. 134-143).
2) Zie aflevering 1: In het Spoor, december 2002, p. 185
3) Dr. J. van Amersfoort en dr. W.J. van Asselt, Liever Turks dan
Paaps? De visies van Johannes Coccejus, Gisbertus Voetins en
Adrianus Relandus op de islam, 1997 (voortaan Liever Turks).
De inleiding op Voetius' disputatie is te vinden op de pagina's
19-23, de Nederlandse vertaling op de pagina's 59-100 en de
Latijnse tekst als bijlage 2 op de bladzijden 140-155.
4) Dr. J.W. Hofmeyr, Johannes Hoombeeck as polemikus, 1975.
Het hoofdstuk over het mohammedanisme bevindt zich op de
pagina's 83-93.
5) S. Oomius, Het Geopende en Wederleyde Mz~lzammedisdomof
Turckdom, 1663 (voortaan Het Mziliammedisdorn). Het boek
telt in totaal 991 bladzijden. Het hoofddeel is niet doorlopend
genummerd omdat met het begin van de vijfde afdeling de
paginering weer begint met pagina 1. Het eerste hoofddeel met
566 pagina's wordt in het vervolg weergegeven met een
Romeinse I en het tweede met een Romeinse 11.Wij sluiten ons
wat dit betreft bij J. van den Berg aan (zie noot 10). In totaal
omvat het hoofddeel 879 pagina's, de inleiding 75 pagina's en
het register 37.
6) J. Hoornbeeck, Summa C o n t ~ ~ v e r s i a ~Religionis;
z~m
Cum Injîdelibus, Haereticis, Schismaticis: 1d est, Gentilibus, Judaeis,
Mzrhamniedanis; Papistis, Anabaptistis, Enthiwiastis et Libertinis, Socinianis; Remoizstrantibz~s,Liitlzeranis, Brownistis,
Graecis, 1653. Het hoofdstuk over het mohammedanisme
bevindt zich op de pagina's 75-210.
7) Hoewel deze uitgave in de literatuur onbekend is, concludeer ik
dit op grond van een viertal opmerkingen die te vinden zijn op
de bladzijden 73,84,91 en 98 van Liever Tilrks (zie noot 3). De
vertaling van de disputatie gaat uit van de uitgave van 1655 (zie
verder noot 8).
8) Gisbertus Voetius, Selectanlm disputationum pars prima,
Ultraj. 1648; pars secunda, 1655; pars tertia, 1659; N,1667;
V, 1669. De betreffende disputatie bevindt zich in deel 2 @ars
secunda, 1655), p. 659-683.
9) Liever Turks, p. 79
10) Zie hierover drs. J. van den Berg, die behalve kerkgeschiedenis
ook islamologie gestudeerd heeft en die in zijn doctoraalscriptie hierop wijst. Van den Berg noemt slechts drie onjuistheden.
J. van den Berg, Het Geopende en Wederleyde Muhanzmedisdom of Turckdom. Beschrijving van een werk van Simon Oomius (1630-1706), 1998. Dit is een niet gepubliceerde doctoraalscriptie die geschreven is aan de Theologische Universiteit te
Kampen. Zie voor de juistheid van de door ds. Oomius gegeven
informatie de pagina's 40-42!
11) Zie pagina 46 van W. van Gent, 'De zwanenzang van Oomius',
in: Docunzentatieblad Nadere Reformatie, 1977, p. 42-66. Dit
is oorspronkelijk een gedeelte uit een groter werk van Oomius,
namelijk Cierlijke kroon en krans des grijsen en goeden ouderdoms uit 1707. Dit gedeelte schreef Oomius naar aanleiding
van zijn 54-jarige ambtsbediening en bevat veel biografische
gegevens. De heer W. van Gent heeft het taalkundig aangepast
en als artikel in het Documentatieblad laten afdrukken.
12) Zie noot 1
13) Liever Turks,p. 75. Hier staat te lezen: "Op deze wijze kan men
spreken van een synchroniteit tussen de geboorte ofwel het
optreden van de antichrist in het Westen, en het ontstaan van
het mohammedanisme". Uit de woorden "antichrist in het Westen" kan minstens afgeleid worden dat Voetius deze opvatting
kende, zo niet deelde.
14) Het Muhammedisdom, p. I , 32. Het citaat is voor de leesbaarheid herspeld.
15) Liever Turks, p. 77

