
Mogen Moslims kerstmis vieren?! 

 
 
‘Vieren jullie ook kerst thuis?!’ 

Deze vraag wordt ieder jaar veel gesteld.  
De meeste moslims hebben hierop meteen een antwoord klaar liggen:                                                                     
‘NEE, wij vieren geen kerst, het is immers iets voor christenen’. 
Zulke gebruikelijke antwoorden zijn te oppervlakkig en horen niet bij een verstandige moslim. 
 
Men moet beseffen dat hij op het moment van deze vraagstelling, een gouden gelegenheid 
krijgt om meer te vertellen over de Islam. 
                                                                                        
Het volgende verhaal geeft een duidelijk antwoord: 
 
Op een dag trof de Profeet Mohammed de joden in Medina vastend aan. Uit belangstelling 
vroeg hij de joden waarom zij vastten. De joden antwoordden hem dat zij vastten ter ere van de 
dag dat Allah voor Moesa en de Israëlieten een weg door de zee had geopend waardoor ze 
bevrijd werden van de onderdrukking van de Farao. Gelijk raadde Profeet Mohammed de 
moslims aan om die dag ook te vasten uit dankbaarheid jegens Allah. Deze dag staat in de 
Islam bekend als de dag van Asjoera (de 10e dag van Moharam).  
 
Met deze gedragswijze van de Profeet Mohammed en de achterliggende gedacht van kerstmis 
als een herdenken aan de geboorte van Jezus, kan men de bovenstaande vraag beantwoorden 
met  “JA” omdat de Islam vindt dat de Profeet Isa (Jezus) een bijzonder mens is: bijzonder in 
zijn geboorte, bijzonder in zijn leven en bijzonder in zijn dood. 
 
Nu, is de vraag dan:  

“Op welke manier kan een moslim kerst vieren?”  

Men vindt het antwoord in de praktische levenswijze van Profeet Mohammed, de ‘Soennah’*       
 
Vanuit de‘Soennah’ vastte Profeet Mohammed elke maandag uit dankbaarheid aan Allah want: 

“Het is de dag waarop ik geboren ben en de dag waarop ik mijn eerste openbaring kreeg” 

 
Kerst zou op dezelfde manier gevierd kunnen worden. Indien men gemotiveerd is dan zou het 
vasten ter ere nagedachtenis aan Allah’s wonder ‘Isa’ gepast zijn.  
 
Zo, zou een moslim eigenlijk de kerst kunnen vieren! 
 
 
 
 
 
 

*  De ‘Soennah’ horen wij in leven te houden door de context van Profeet Mohammed praktische   
   levenswijze aan te passen aan veranderende omstandigheden in plaats en tijd.  
 


