
Hoofdstuk 4 
 
De Islam kent 3 belangrijke geloofspunten 
 

1. Overgave aan Allah. 
mensen moeten zich overgeven aan god, moslims doen dit door meerdere 
malen per dag te bidden. Onderdeel van het gebed is: “er is geen God dan 
Allah en Mohammed is zijn profeet.” 

2. Er is één God. 
Christendom, Jodendom en Islam zijn monotheïstische godsdiensten. 
Men gaat er vanuit dat er maar één god is. 

3. Mohammed is de profeet. 
Koran is voor Moslims heilig boek. In de Koran komen meer profeten voor 
zoals Adam, Mozes en Jezus. Jezus is bijzonder persoon voor moslims. 
Islam erkent jodendom en christendom als de volkeren van het boek. Ze 
bevestigen alle drie verhalen uit oude testament. 
 

Stromingen binnen Islam. 
In Islam zijn verschillende groepen. 

● Soennieten 
● Sjiieten 
● Alevieten  
● Soefi’s 

Soennieten en Sjiieten. 
Na dood Mohammed vonden aanhangers (soennieten) dat goede vriend Aboe Bakr 
hem moest opvolgen. namm soennieten wijst erop dat men zich wil houden aan het 
voorbeeld (soenna) van Mohammed. Soennieten vormen 90% van alle moslims. Ze 
kennen geen vaststaande gezagsstructuur en sterke godsdienstige leiders ook 
hebben ze beperkt aantal religieuze feestdagen. 
Na dood Mohammed had andere groep - sjiieten - de overtuiging dat Ali, zoon van 
Mohammed, hem moest opvolgen. Reden: men geloofde dat Ali geestelijk 
verwantschap had met Mohammed. Sjiieten hebben krachtige organisatie. 
Ayatollahs: sjiietische leiders die aangeven hoe Mohammed in bepaalde situatie 
zou hebben gehandeld. 
 



Islamfundamentalisme 
Onder soennieten zijn er fundamentalistische, conservatieve stromingen. Zoals de 
wahabisme. Deze stroming houdt zich streng aan letter van de Koran. 
officiële grondwet in Saoedi-Arabië: sharia. 
Islamfundamentalisme: richting binnen Islam die sterk hecht aan letterlijke naleving 
van datgene wat in koran staat. 
Andere stroming binnen Islam is politieke Islam: men accepteert niet dat er 
scheiding is tussen godsdienst en staat. 
Jihadisten: mensen die met militaire middelen strijden om invloed om isam in 
bepaalde gebieden te vergroten. 
Innerlijke Jihad: het ongeloof bij jezelf. 
Jihad: strijd voor geloof. 
 

Geschiedenis van de islam. 
Islam ontstaat als godsdienstige groepering naar aanleiding van optreden profeet 
Mohammed (570-632) in 6e en 7e eeuw. 
In 622 veroverd Mohammed met zijn volgelingen Mekka, waarna alle inwoners van 
de stad overgaan tot geloof van de Islam. 
Na dood Mohammed in 632 wordt hij opgevolgd door kaliefen (plaatsvervangers) 
Tussen 8e en 14e eeuw beleeft islam een gouden periode met enorme bloei op 
geestelijk en wetenschappelijk gebied. In deze periode ontstaan ook 2 nieuwe 
stromingen in islam: soefisme en alevitisme. 
In periode tussen 1300 en 20e eeuw is er het immense Ottomaanse rijk, met 
huidige Turkije als centrum. 

Islamitische antwoorden op levensvragen. 

De 5 Zuilen: 
1. De geloofsbelijdenis (de Sjahada) 

“Er is geen andere God dan Allah en Mohammed is zijn profeet.” 
2. Het rituele gebed (de Salaat) 

Rituele gebed heet de Salaat. Gebed duurt 5 tot 10 minuten lang en wordt 
voorafgegaan door rituele wassing. schoenen worden uitgedaan en tijdens 
gebed richten we ons knielend naar Mekka. 
 

 



3. De armenbelasting (de Zakaat) 
rechtvaardigheid is belangrijk. rechtvaardig handelen wil zeggen: eerlijk zijn 
en wat over hebben voor je medemens, vooral voor de armen. In koran staat 
dat iedere moslim verplicht is een gedeelte van zijn/haar inkomsten af te 
staan aan armen. Deze plicht wordt Zakaat genoemd. Zakaat betekent: 
zuiveren van bezit. De bedoeling van Allah is dat je niet gehecht raakt aan je 
bezit.\ 

4. De vastenmaand (de Ramadan) 
Niet eten en drinken tussen zonsop- en ondergang. 
Sommige groepen zijn vrijgesteld van de plicht tot vasten: reizigers, zieken, 
kleine kinderen, bejaarden, zwangere en menstruerende vrouwen. 
Dus iedereen voor wie vasten schadelijk kan zijn voor de gezondheid. 

5. De bedevaart (de Hadj) 
Bedevaart is in Mekka, als je daar bent geweest ben je gereinigd en begin je 
met een schone lei. Als je overlijdt ga je direct naar het paradijs. 
 

Een dag uit de Ramadan 
1. vasten is heel fijn want je doet het niet alleen 
2. vasten is goed want je leert jezelf te beheersen. 
3. tijdens ramadan doe je boeten voor de fouten die je gemaakt hebt. 
4. iedereen is gelijk in ramadan 
5. ramadan laat je voelen dat er meer is in het leven dan alleen eten en drinken, zoals 

saamhorigheid en gezelligheid. 
 

Islam over de mens 
Mensen hebben een geest (nafs) en een ziel (roeh). De ziel is van Allah afkomstig en is 
rechter over het leven en de dood. hij heeft de schepping gemaakt en is ook rechtvaardig. 
 

Visie op Lijden  
God straft de mens voor zijn zonden. 
God straft niet alleen maar stelt de mens ook op proef omdat hij wil onderzoeken wie 
standvastig is en wie oprecht is. 
Lijden is loutering: het zuivert, zorgt voor reiniging. Het zorgt voor een stukje vergeving van 
de fouten en zonden die je maakt in het leven 
 

1. god straft mens voor fouten en zonden. 
2. leven is een soort test 
3. lijden is een soort van zuivering 

 



Islamitische uitingsvormen 
Mohammed is opgevoed door zijn oom Aboe Talib. 
Van 595 tot 619 is Mohammed getrouwd geweest met zijn Chadieja. 
Soms trekt hij zich terug in een grot van een berg, daar denkt hij na over het leven. 
Op een dag verschijnt daar een engel Gabriël, boodschapper van Allah. 
Gabriël vraagt hem het geloof in één god te verkondigen aan mensen. 
In 613 begint Mohammed te prediken: hij spreekt over eerlijk delen en de zorg van armen. 

Mohammed: er kan maar één god zijn. 
Mekka is bedevaartsoord want er staat een heiligdom: de Ka’ba. Het bevat beelden van 
goden van verschillende stammen. vandaar dat verschillende groepen mensen diverse 
goden aanbidden (polytheïsme) bij de Ka’ba. Mohammed is hier niet gelukkig mee. Het 
aanbidden van verschillende goden ziet hij als afgoderij. 
In het begin verkondigde hij meerdere volgelingen: zij vrouw, zijn vriend Aboe Bakr, zijn 
minderjarige neef Ali, koopman Oethman en een aantal families. Na verloop van tijd neemt 
zijn aanhang toe. 

Hidjra: beslissende wending in het leven. 
in 622 wijkt Mohammed af met zijn volgelingen naar Medina. Dit wordt de Hidjra genoemd 
en dit jaar wordt tevens het begin van de Islamitische jaartelling. Begrip Hidjra staat voor 
beslissende wending in het leven: definitieve keuze voor de boodschap van Mohammed. 
Uiteindelijk wordt Mekka door Mohammed en zijn aanhangers in 629 veroverd. Inwoners van 
Mekka worden allemaal Moslim en Mekka wordt het centrum van de islam. 
In 632 sterft Mohammed in de armen van zijn vrouw Aïsha. Hij wordt opgevolgd door zijn 
vriend Aboe Bakr, de schoonvader van Mohammed. 
 

De Koran 
De koran is het heilige boek van de islam. 
Moslims zien Koran als het woord van Allah. Boek bevat een aantal passages uit het oude 
Testament. De 114 stukken in de Koran worden soera’s genoemd. Iedere soera bestaat uit 
een aantal versen. De soera’s staan in volgorde van lengte gerangschikt. 
Volgelingen van Mohammed leerde teksten uit hun hoofd en schreven stukken ervan op 
perkament, hout en bod. Andere gedeelten zijn later na de dood van Mohammed 
opgeschreven. Zo ontstond er een compleet werk wat de koran wordt genoemd. 
Aboe Bakr gaf de opdracht dat alle koranverzen die door Mohammed als profeet vertelt zijn 
te verzamelen. Later werden deze teksten gebundeld in een logische volgorde onder kalief 
Oethmaan. 
 
 
 
 



Rituele reinheid van het lichaam 
 
Onder alle religieuze activiteiten hoort een moslim rein te zijn. 
Rituele reinheid gaat verloren door contact met onreine zaken zoals: 
 

- dierlijke en menselijke uitwerpselen en alle lichaams afscheidingen. na 
geslachtsgemeenschap horen beide partners zich te wassen. 

- varkens en honden 
- alcoholistische dranken 
- bloed van mensen/dieren. Onjuist als de mens het bloed van een wond weglekt 
- vlees van niet-ritueel geslachte dieren. 

 
Besnijdenis symboliseert de toetreding tot de moslimgemeenschap (de Oemma) 
 

kleding 
uitgangspunt is dat de schaamstreek (awra) bedekt dient te zijn. de schaamstreek van de 
man ligt tussen de navel en de knieën. schaamstreel van de vrouw is veel groter: het hele 
lichaam behalve het gezicht en de handen. In koran staat beschreven dat de vrouw 
hoofdhaar en boezem dient te bedekken. 
Het is niet beleefd het andere geslacht in de ogen aan te kijken. 
 

Voedselvoorschriften 
Allah zorgt voor alles wat mensen nodig hebben om te leven. 
Tijdens belangrijke feesten hoor je je voedsel te delen met anderen: met armen, gasten en 
je familie. 
Uiteraard eet je geen varkensvlees. Het vlees dat je wel eet moet Halal zijn: rein. 
Het vlees moet ritueel geslacht zijn: als het vet en bloed moet eruit zijn. 

Islamitische feesten 
Heel belangrijks feest is offerfeest. je gaat ‘s morgens naar de Moskee om te bidden. daarna 
wordt er een schaap geslacht. Dat gebeurt op speciale manier want het vlees moet rein zijn. 
Tijdens het offerfeest denk je terug aan het verhaal dat Allah Abraham op de proef stelde. 
Je laat zien dat je nog steeds je leven in dienst stelt van Allah. 
 
 
 
 
 
 


