DE ISLAM
1) Ontstaan
Islam betekent gehoorzaamheid of onderwerping aan de wil van Allah. Zijn volgelingen
worden moslims of islamieten genoemd, ”zij die zich overgeven”.
De islam ontstond vanaf de eerste openbaring van Gods woord aan Mohammed in 611.
Mohammed werd in Mekka in het huidige Saoedi-Arabië geboren in 571 na Christus. Toen
Mohammed veertig jaar was, kwam de engel Gabriël de boodschap van Allah, de enige en
absolute, overbrengen. Mohammed werd Allah’s profeet, de rest van zijn verdere leven kreeg
hij openbaringen van God. In het begin ervoer Mohammed veel weerstand van de toenmalige
leiders in Mekka, en daarom trok hij naar Medina in 622. In 630 keerde hij terug. Hij had
inmiddels veel volgelingen bekeerd tot een machtige, hechte religieuze en politieke
gemeenschap.
2) Naam van de god
Allah
3) Leven na de dood
Moslims geloven in het laatste oordeel, gevolgd door hemel of hel. De hele mensheid zal tot
leven worden gewekt en veroordeeld worden door god.
4) Stichter of profeet
Mohammed (zie 1) Ontstaan)
5) Godsdienstbeoefening
Er zijn 5 zuilen of plichten die de moslim worden opgedragen:
1) de geloofsbelijdenis : ‘Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet’
2) het gebed: 5 maal per dag (bij zonsopgang, rond 12 uur ’s middags, halverwege de middag,
na zonsondergang en ’s avonds) moeten de moslims bidden met het gezicht naar Mekka. Zij
moeten verzen uit de Koran, het heilige boek, in het Arabisch opzeggen. Daarin prijzen zij
Allah en vragen hem om raad. Voor het gebed moeten de aanhangers zich ritueel reinigen en
hun schoenen uitdoen. Bij het gebed horen ook rituele bewegingen: staan, knielen, buigen…
Men gebruikt ook gebedssnoeren en een proper gebedsmatje.
3) liefdadigheid: de moslims moeten 2,5 % van hun inkomen aan de armen geven.
4) de vasten of ramadan: de moslims mogen overdag niet eten of drinken. Tussen
zonsondergang en zonsopgang mag dat wel.
5) de pelgrimstocht naar Mekka: de islamieten moeten (als zij het zich kunnen veroorloven)
minstens eenmaal in hun leven op bedevaart naar Mekka gaan, en daar de verschillende
heiligdommen bezoeken o.a. de Kaäba (zie punt 7).

De geloofsopvattingen
De moslims geloven in:
Allah
Engelen
Heilige schriften
Profeten o.a. Adam, Abraham, Mozes, David en Jezus
De dag des oordeels en het leven na de dood
Voorbestemming: Allah heeft de hand in alles. De moslims moeten gehoorzamen aan
Allah. Dat is belangrijker dan hun eigen leven.
6) Heilige boeken
Koran
De Koran werd geschreven in het Arabisch en iedere moslim moet Arabisch kennen om de
Koran te kunnen verstaan en op te zeggen. Dit is oud Arabisch, de taal heeft zich geëvolueerd
tot het modern Arabisch (vgl. Middeleeuws Nederlands en hedendaags Nederlands). In de
Koran staat het woord van God, zoals dat geopenbaard werd aan Mohammed. Het heilige
boek gaat over Allah (Allah is enig en machtig), over het Laatste Oordeel en er staan ook
richtlijnen in voor het dagelijkse leven. Over de Koran is er geen discussie mogelijk. Deze
richtlijnen gelden voor religieuze maar ook voor sociale gedragingen, zowel voor het individu
als voor de gemeenschap. Enkele voorbeelden: allereerst zijn er de zuilen of plichten (zie punt
5) die een moslim moet volbrengen. Daarnaast zijn er voorschriften voor het huwelijk, het
nalatenschap of voor eten en drinken. Zo mogen moslims enkel vlees zonder bloed eten dat op
een speciale manier bereid is en waarbij de naam van Allah wordt uitgesproken. Varkensvlees
is uit den boze want de volgelingen van Allah vinden varkensvlees onrein. Alcoholische
dranken zijn ook verboden. Ook de kleding is voorgeschreven. Men moet sober gekleed zijn.
In de Hadith, een boek waarin het leven en uitspraken van Mohammed staan beschreven, staat
dat vrouwen hun hoofd met een sluier moeten bedekken, alsook hun armen en hun benen (het
sluieren van vrouwen heeft een historische en klimatologische oorsprong. Deze gewoonte
staat binnen de Arabische gemeenschap ter discussie). Alles wat het gezin bedreigt, zoals een
buitenechtelijke relatie, moet vermeden worden. Mannen en vrouwen mogen ook niet vrijelijk
met elkaar omgaan. Veel van de uitspraken in de Hadith zijn bevestigd door wijze mannen.
Over die bevestigde uitspraken is geen discussie mogelijk. Een aantal andere uitspraken zijn
niet bevestigd. Daarover is wel discussie mogelijk.
Een derde bron van wijsheid voor de Islam is de Soenna. De Soenna bevatten de handelingen
van de Profeet en zijn leven, opgeschreven door volgelingen. Het is aangeraden om de Soenna
te volgen voor zover het mogelijk is.
7) Heiligste plaats
De moskee is een belangrijke plaats voor gezamenlijk gebed en als ontmoetingscentrum. Het
is ook het centrum voor onderwijs en voor sociaal werk. Op het buitenplein van de moskee is
er stromend water waarmee de islamieten zichzelf ritueel reinigen. De binnenruimte ligt vol
tapijten en kleedjes en heeft enkel een preekstoel en een lezenaar. Een moskee herken je aan
zijn koepelvormige toren en aan zijn minaret, een toren waarop de muëzzin (omroeper) 5
maal per dag oproept tot gebed.
De heiligste plaats van de islamieten is de moskee in Mekka. Deze moskee is gebouwd rond
de Kaäba, een kubusvormig gebouw van grijze steen. Daarin zit de Zwarte steen gemetseld, in
de oostelijke hoek. Deze steen zou uit de hemel gevallen zijn als teken van het eerste verbond

tussen God en de mensheid. Deze moskee is het bedevaartsoord die elke moslim tenminste 1
maal in zijn leven moet bezoeken.
Het graf van de profeet in Medina
De Rotskoepelmoskee in Jeruzalem. Dit gebouw is achthoekig en heeft een vergulde koepel.
Het is de plaats waar Mohammed de hemel bezocht. Het is eveneens de heiligste plaats van
christenen en joden.
8) Priesters
De islam heeft geen priesters. Een islamitisch voorganger wordt imam genoemd. In de
Arabische landen is de imam theoloog van opleiding. Daar wordt hij als een soort ambtenaar
door de staat betaald.
9) Belangrijke dagen
Het einde van de ramadan of suikerfeest: dit feest dat in islamitische landen drie dagen duurt,
beëindigt de vastenperiode. Het begint op de eerste dag van de tiende maand. De moslims
zeggen speciale gebeden. Ze geven voedsel aan de armen. Ze eten feestelijke maaltijden en
geven elkaar geschenken. Ze tonen hun dankbaarheid aan Allah voor zijn zegeningen en zijn
hulp. Er worden veel soorten zoete koek en gebak bereid. Iedereen is op zijn best gekleed (de
kleding moet, wanneer men zich dat kan veroorloven, nieuw en in ieder geval proper zijn) en
na het ochtendgebed gaat men op bezoek om elkaar het beste te wensen. Men gaat ook naar
de moskee, waar het speciale feestgebed, het Saluut-ul-Ied, wordt opgezegd. (Marokkaanse
vrouwen laten vaak ter gelegenheid van het feest hennatekeningen op hun armen en benen
aanbrengen. Henna is een kleurstof die gemaakt wordt van de gedroogde bladeren van de
hennaplant. Men gelooft dat henna tegen kwade invloeden beschermt.)
Het Offerfeest is het belangrijkste feest van de islam. Er wordt herdacht dat Ibrahim
(Abraham) zijn zoon Ismaël aan God wilde offeren. In een droom kreeg Ibrahim tot drie keer
toe van Allah de opdracht zijn zoon te offeren. Toen hij dit daadwerkelijk wilde doen, riep
Allah hem een halt toe. Ibrahim had laten zien dat zijn liefde voor Allah zo groot was dat hij
zelfs zijn zoon wilde offeren. De engel Gabriël stuurde een ram om dat te offeren. Ismaël en
zijn vader Ibrahim worden als de stamvaders van de Arabieren gezien. Dit verhaal staat ook in
het Oude Testament van de christelijke bijbel, maar daar is het Izaäk die geofferd wordt.
Het offerfeest duurt drie dagen. Het principe erachter is delen met de anderen, goed doen en
overgave aan God. Op de eerste dag wordt een schaap, dat ritueel is geslacht, geofferd. Er zijn
speciale plaatsen waar moslims hun offerdieren kunnen slachten.
Geboortedag van Mohammed: op deze dag vieren moslims de geboorte van de profeet,
omstreeks het jaar 570 van de christelijke jaartelling. Om de mensen op de goede weg te
helpen stuurde Allah boodschappers en profeten. De laatste en belangrijkste profeet was
Mohammed. Hij bracht de boodschap niet aan één volk, maar aan alle volkeren. Met speciaal
eten vieren de moslims de belofte van een nieuw leven. Er zijn vruchten, zoetigheid en zoete
drankjes. Eten staat symbool voor gastvrijheid. (Het Turkse Kandilli, de Turkse benaming
voor dit feest, verwijst naar kandelaar. Op bijzondere feestdagen worden in de moskee
namelijk ’s avonds alle lichten aangestoken en de koran gelezen. Turken eten in deze verlichte
nacht vaak een kom griesmeel met honing. Volgens overleveringen was dit het
lievelingsgerecht van Mohammed.)

Ontvangenis van Mohammed: Turken herdenken in deze nacht de ontvangenis van de profeet
Mohammed. Ze vasten en staan er in de moskee bij stil dat de moeder van Mohammed in
deze nacht in verwachting geraakte van de grote profeet. Het wordt ook wel ‘de nacht van
wonderen’ genoemd.
Herdenking hemelreis Mohammed: herdenking van de nachtelijke hemelreis van de profeet
Mohammed, van Mekka naar Jeruzalem en vandaar naar de hemel op het gevleugelde paard
Burak. In de moskee wordt deze gebeurtenis in de ‘gezegende nacht’ herdacht. Volgens het
verhaal lag Mohammed te rusten in de moskee, toen de engel Gabriël, hem kwam halen.
Buiten stond een wit rijdier voor hem klaar dat hem naar Jeruzalem bracht. Daar bad hij met
andere profeten, waarna hij via een metafysische ladder naar de zeven hemelen klom.
Berat Kandilli (islam/Turks) of Nisfu Sjaaban (Marokkaans en Midden-Oosten): dit feest
wordt gevierd in de veertiende nacht van de achtste islamitische maand (het midden van de
maand Sjaaban). Dan wordt herdacht dat Mohammed de gebedsrichting van Jeruzalem naar
Mekka verplaatste. Deze verplaatsing betekent een scheiding met de andere monotheïstische
godsdiensten.
Vastentijd of Ramadan: de negende maand van het moslimjaar, ramadan, is de vastenmaand.
De periode van vasten begint op het tijdstip waarop men de nieuwe maan kan zien. Het
Arabische woord voor vasten is sawm, dat ‘onthouding’, ‘onbeweeglijkheid’ of ‘beteugelen’
betekent. Moslims mogen tijdens de Ramadan tussen de eerste morgenschemering en
zonsondergang niet roken, eten, drinken of seksuele omgang hebben. Kinderen, zwangere
vrouwen, zogende en ongestelde vrouwen, zieken en reizigers zijn ervan vrijgesteld, maar zij
moeten het vasten later wel inhalen. Kinderen hoeven dat niet. Het vasten is voor moslims erg
belangrijk. In de koran staat namelijk: ‘Gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, opdat u
zich beschermt tegen het kwaad’. Het vasten is meer dan niet eten en niet drinken. Je moet
ook je best doen niet te liegen, te twisten of te lasteren. Wanneer je bovendien de Ramadan
met volledige overtuiging en oprechtheid biddend en vastend doorbrengt, mag je erop hopen
dat je zonden je vergeven worden. Omdat de religieuze telling van de moslims op een
maankalender is gebaseerd, valt de Ramadan steeds op een ander tijdstip (het begin schuift
ieder jaar 11 dagen terug op). Wanneer de vastenmaand midden in de zomer valt, is bij ons en
de ons omringende landen de dag erg lang en dus het vasten heel zwaar. En de nacht, waarin
je wel mag eten en drinken, is erg kort.
Ontvangenis van de eerste goddelijke boodschap door Mohammed: in deze nacht ontving de
profeet Mohammed voor het eerst de goddelijke boodschap van de engel Gabriël. Zo begon
de openbaring van de koran. Deze gebeurtenis wordt gevierd in de 27ste nacht van de
vastenmaand Ramadan en wordt ook wel ‘de nacht van de goddelijke bestemming’ genoemd.
Islamieten geloven dat tijdens de laatste 10 dagen van de vastenmaand de poorten van de
hemel openstaan. Er wordt dan ook veel uit de koran gelezen. De koran zelf zegt dat deze
periode spiritueler is dan duizenden maanden en dat een gebed in deze periode telt voor vele
gebeden gedurende andere tijdstippen.

