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Wat is de Islam?

Islam is een Arabisch woord dat vrede 
en overgave betekent. Een praktiserende 
Moslim streeft ernaar om in oprechte 
overgave tot God te leven om daarmee 
vrede in dit en het komende leven te 
bereiken. ‘Mohammedanisme’ is een 
verkeerde benaming en doet geen recht 
aan de geest van de Islam.

De Islam is de laatste van de drie 
Abrahamitische religies, voorafgegaan 
door het Jodendom en het Christendom. 
Daarmee is de Islam een religie die is 
gebaseerd op openbaring, geloof in Eén 
God en goddelijke leiding aan de profeten.

 De Islam kent profeten zoals Abraham, 
Mozes, Salomo en Jezus en is daarmee 
geen nieuw geloof. Maar het is wel het 
definitieve hoogtepunt en de vervulling 
van dezelfde fundamentele waarheid die 
door God via al Zijn profeten aan elk volk 
werd geopenbaard. (Koran, 3:84).

Een man, genaamd Mohammed, bracht 
rond het jaar 610 na Christus regelmatig 
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tijd door in de grot Hira, even buiten 
Mekka. Dan trok hij zich terug uit de 
drukte van de handelsstad Mekka om de 
mysteries van het leven te overdenken. 
Mohammed stond bekend als ‘de 
betrouwbare’ onder zijn vrienden en 
familie, omdat hij altijd oprecht en eerlijk 
was in zijn omgang met anderen.

 Het was tegen het einde van de maand 
Ramadan, tijdens de nacht die nu bekend 
is en gevierd wordt als de Nacht van Qadr, 
dat de openbaring van de Koran begon, 
via de aartsengel Gabriël aan de profeet 
Mohammed. Hij bleef deze openbaringen 
gedurende drieëntwintig jaar ontvangen. 
De verzen werden gememoriseerd en 
opgeschreven en vormen het boek dat 
moslims vandaag de dag nog steeds 
lezen.

Naast de Koran beschikken moslims over 
de overleveringen en de praktijk uit het 
leven van de profeet (de Soennah). Deze 
omvat zaken als de manier van bidden en 
reinigen, de details over hoe de bedevaart 
uit te voeren en vele andere praktijken 
die het geloof in één God uitdrukken.  
Daarnaast zijn er vele getuigenissen uit 
de tijd van de Profeet, over zijn daden en 
uitspraken overgeleverd en geregistreerd. 
Deze staan bekend als de hadith en 
dienen als een gids voor het leven.



Wat geloven moslims?

1. Eén God: Moslims geloven in de Ene, 
Unieke, Onvergelijkbare, Barmhartige 
God, de Enige Schepper, Onderhouder en 
Verzorger van het universum. Moslims 
geven de voorkeur aan het gebruik van 
het Arabische woord voor God, ‘Allah’, 
omdat het geen meervoud, vrouwelijk 
of verkleinwoord kent dat kan worden 
geassocieerd met goden, godinnen of 
semi-goden.

2. De Engelen: Moslims geloven dat 
Allah de engelen zo heeft geschapen dat 
zij geen zonden kunnen begaan en geen 
geslachtelijke verschillen kennen.

3. De Profeten: Moslims zijn overtuigd dat 
Allah boodschappers en profeten heeft 
gezonden naar alle volken. Zij accepteren 
de Bijbelse profeten die zijn genoemd 
in de Koran, zoals Adam, Ismaël, Isaac, 
Mozes, David, en Jezus (vrede zij met hen 
allen). Alle profeten waren mensen zoals 
wij, verkozen als een voorbeeld voor 
de mensheid. Zij waren mensen, maar 
begingen geen grote zonden. Moslims 
accepteren en respecteren Jezus als een 
profeet en geloven dat hij uit een maagd 
is geboren. Zijn naam wordt in de Koran 
vijfentwintig keer genoemd.





4. De Boeken: Het is een fundament 
van de Islam om te geloven in de Heilige 
Boeken van Allah – de boeken die vóór 
de Koran werden geopenbaard, en de 
Koran zelf, dat het laatste Woord van 
Allah is.  De Koran is via de aartsengel 
Gabriël geopenbaard aan de laatste 
profeet, Mohammed (vrede zij met 
hem). Het bevestigt en vervolmaakt alle 
eerdere openbaringen die via Allah’s 
boodschappers aan de mensheid werden 
gezonden. De Koran is in veel opzichten 
een wonder: de betekenissen zijn in onze 
tijd nog steeds van toepassing en de 
verzen van de Koran spreken de moderne 
wetenschap niet tegen.  

5. Bestemming of goddelijk beschikking: 
Een moslim gelooft in goddelijke 

8-9



beschikking die betrekking heeft op 
de uiteindelijke macht van Allah. 
Het betekent dat Allah de Alwetende, 
Almachtig en Altijd-aanwezig is. Hij heeft 
de kennis en macht om zijn plannen uit 
te voeren. Allah staat niet onverschillig 
tegenover deze wereld; Hij is de Wijze, 
Rechtvaardige en Liefdevolle. Alles wat 
Hij doet bevat wijsheid, hoewel we het 
soms niet volledig begrijpen.

6. Opstanding: In het volgende vers 
wordt de betekenis uitgelegd van geloven 
in de beginselen van religie, waaronder 
de Laatste Dag:

‘Het is geen oprechtheid je gezicht 
naar het Oosten of Westen te 
richten, maar werkelijk oprecht 
is hij die in Allah, de Laatste 



Dag, de Engelen, het Boek en de 
Profeten gelooft, en die van zijn 
bezit weggeeft uit liefde voor Hem, 
aan verwanten, de wezen, de 
armen, de reiziger, aan hen die om 
liefdadigheid vragen en voor het 
vrijkopen van slaven; en wie het 
gebed onderhouden en de Zakaat 
betalen; en zich aan hun afspraken 
houden wanneer zij die maken, zij 
die standvastig zijn in tijden van 
armoede, tegenspoed en gevaar. Zij 
zijn het die waarheidsgetrouw zijn 
en zij zijn de godbewusten.’ (2:177).    

Wat zijn de vijf zuilen van de 
Islam?

1. Sjahadah (Getuigenis)

De Islam is bij wijze van spreken 
gebaseerd op vijf zuilen. De eerste is de 
verklaring van geloof, de sjahadah, een 
eenvoudige formule die alle gelovigen 
uitspreken: 

Er is geen god dan Allah en Mohammed 
is de dienaar en boodschapper van Allah. 

Deze woorden dienen met oprechte 
overtuiging en zonder dwang te 
worden uitgesproken. De betekenis 





van de getuigenis is dat het dienen en 
gehoorzamen van God een natuurlijk 
doel van het leven is. Dit kan enkel 
worden bereikt door het volgen van het 
voorbeeld van de profeet Mohammed, 
de boodschapper voor alle mensen tot 
de Dag des Oordeels. Iedereen die de 
sjahadah uitspreekt is een Moslim zelfs 
als hij/zij geen andere plichten naleeft.

2. Salah (De vijf Dagelijkse Gebeden)

Dagelijkse gebeden worden vijf keer per 
dag verricht als een plicht tegenover 
Allah. Zij versterken en verlevendigen 
het geloof in Allah en inspireren de 
mens tot een hogere moraal. Ze zuiveren 
het hart en voorkomen verleiding tot 
slechte daden en het kwade. Mannen 
wordt aangeraden om hun vijf dagelijkse 
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gebeden gezamenlijk uit te voeren in de 
moskee. Vrouwen zijn vrij om te bidden 
op een plek die voor hen gemakkelijk 
bereikbaar is.

3. Sawm (Vasten)

Gedurende de vastenmaand Ramadan 
nemen Moslims niet alleen afstand van 
eten, drinken en geslachtsgemeenschap 
van de dageraad tot zonsondergang; 
zij nemen ook afstand van slechte 
bedoelingen en verlangens. Dit leert 
hen liefde, oprechtheid, toewijding 
en godbewustzijn. Het ontwikkelt 
een gezond sociaal geweten, geduld, 
onbaatzuchtigheid en wilskracht. Het 
helpt ook de rijken om de moeilijkheden 
van degenen die honger lijden te 
begrijpen.

4. Zakat (Zuivering van rijkdom)

Islamitische aanbidding is niet 
beperkt tot enkel het spirituele; ook 
materiële verplichtingen worden 
gezien als aanbidding. Het betalen 
van Zakat geldt voor mensen die het 
zich kunnen veroorloven. Zakat is de 
jaarlijkse betaling van 2,5% van iemands 
vermogen dat een jaar lang in bezit is, 
als religieuze plicht en als zuivering van 
iemands rijkdom. Het bedrag moet direct 
worden besteed aan de armen van de 
gemeenschap. Moslims zijn verplicht 
om de armen, wezen en de behoeftigen 
te helpen door hen te voorzien van ten 





minste een vast bedrag aan geld om hun 
leven te vergemakkelijken in een poging 
om hen van ongelijkheid te bevrijden. 
De Islam moedigt moslims altijd aan 
om hun materieel geluk te delen met de 
minderbedeelden. Als het gaat om delen 
is het minimum het geven van Zakat.

5. Hadj (Bedevaart naar Mekka)

Deze plicht dien je een keer in je leven 
te verrichten als je het jezelf financieel 
en fysiek kan veroorloven. De afgelopen 
1400 jaar vindt jaarlijks het islamitische 
wonder van echte broederschap plaats, 
als moslims zich verzamelen voor de 
bedevaart, de Hadj in de heilige stad 
Mekka. Het is de stad waar de Kaaba 
zich bevindt, dat symbool staat voor 
het Huis van Allah. De Kaaba is een 
oud kubusvormig gebouw, daterend uit 
de tijd van Abraham. Het is het enige 
bedevaartsoord en het oriëntatiepunt 
voor de vijf dagelijkse gebeden van de 
moslims. Elk jaar tijdens de Hadj lopen 
ruim twee miljoen moslims in witte 
kledij de ommegangen (tawaf) rondom 
de Kaaba.

Dit zijn de rituele verplichtingen van de 
Islam, die op oprechte mensen elk een 
innerlijk spiritueel effect hebben. Daarom 
zijn geloof en oprechtheid essentiële 
onderdelen van deze handelingen. 
Moslims verrichten ook persoonlijke 
gebeden, beter bekend als dua.



Verlossing in de Islam

In de Islam is ieder mens zondeloos 
geboren: er is geen erfzonde. Ieder mens 
is individueel verantwoordelijk voor 
zijn eigen handelingen, niemand zal 
de lasten dragen van een ander. (Koran, 
6:164). Allah heeft een aanleg in mensen 
geschapen die hen van nature tot de 
Islam doet neigen. Het is daarom onze 
verantwoordelijkheid om de leiding van 
Allah te verlangen en ons hart zuiver te 
houden van corruptie. Allah is de Rechter 
van allen, niemand heeft het recht om 
verlossing te verlenen of een straf op te 
leggen, behalve Hij.
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Moskee

Een moskee is in zijn meest simpele 
vorm gewoon een schone ruimte om de 
gebeden in te verrichten. Moskeeën over 
de hele wereld hebben verschillende 
architectonische vormen gekregen die 
de lokale culturen weerspiegelen. Ze 
variëren van vrijstaande paviljoenen in 
China en gebedsruimten met uitgebreide 
binnenplaatsen in India tot gebouwen 
met massieve koepels in Turkije en glas 
en staalconstructies in de Verenigde 
Staten.

Als je een moskee binnenloopt kun je 
verrast worden door de indrukwekkende 



architectuur en de kalligrafische decoratie 
op basis van het Arabische schrift. Of door 
het licht en de ruimtelijkheid van zo’n plek, 
waar moslims zich eeuwenlang hebben 
verzameld voor de vijf dagelijkse gebeden 
en andere erediensten. Het vrijdaggebed, 
optioneel voor vrouwen en verplicht voor 
mannen, is een gebed dat wekelijks en 
gezamenlijk in de moskee wordt uitgevoerd 
en wordt begeleid door een preek (khutbah) 
van een imam. Hij licht sociale kwesties 
toe en leidt mensen ook naar een beter 
leven. De imam reciteert bijvoorbeeld het 
volgende vers uit de Koran aan het eind 
van elke preek: 

“Allah gebiedt rechtvaardigheid, 
weldoen aan anderen en sociale 
verbondenheid; en verbiedt 
onzedelijkheid, het kwaad en rebellie. 
Hij geeft u dit advies opdat u ervan 
moge leren.” (Koran, 16: 90).

In de koranuitleg wordt vermeld dat 
hiermee drie graden van goed doen worden 
bedoeld:

- ‘Adl (rechtvaardigheid) is eigenlijk: ‘goed 
met goed beantwoorden’ of ‘voor wat hoort 
wat’;

- Ihsân (werkelijke goedheid) betekent: 
‘goed doen, zonder dat men iets 
t e r u g ve r wa c h t ’ ; 

- Itâ’i zil-qurbâ (delen als met verwanten) 
betekent: ‘goed doen zonder dat men zelfs 
maar denkt dat men goed doet’. 

In de Islam is het niet nodig om in een 
moskee te bidden, omdat God niet is 
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beperkt tot een gebouw, zoals profeet 
Mohammed zei: “De hele aarde is een 
moskee.” Maar de traditionele moskee 
bestaat uit een gebouw met een koepel 
en een minaret van waaruit de oproep tot 
gebed klinkt. Er is geen altaar, enkel een 
simpele ruimte om samen te bidden. En 
vaak is er een gebedsnis (mihrab) om de 
richting van Mekka aan te geven, waarin de 
gelovigen het gebed verrichten.

Gebed en de oproep tot het gebed

De vijf dagelijkse gebeden die door 
Moslims worden uitgevoerd staan 
centraal in de praktijk van de Islam. Na 



het uitvoeren van de rituele wassing - 
een fysieke voorbereiding waarin delen 
van het lichaam als het gezicht, armen 
en voeten worden gewassen - begint 
het gebed. Dat bestaat uit specifieke 
bewegingen en recitaties uit de Koran 
in de oorspronkelijke Arabische taal. 
Een cyclus in het gebed wordt een rakah 
genoemd en elk gebed wordt een aantal 
rakahs verricht, afhankelijk van het 
moment van de dag.

Het gebed is een lichamelijke, mentale 
en geestelijke daad van gedenken en 
overgave te midden van het drukke 
dagelijkse leven. Het is een paar minuten 
afzien van de dagelijkse zorgen zodat 
andere activiteiten worden bezield 
met een gevoel van vrede en een doel. 
Tijdens het gezamenlijke gebed staan 
moslims naast elkaar op één lijn, 
schouder aan schouder. Dit symboliseert 
de gelijkwaardigheid van alle gelovigen. 

De gebedstijden worden berekend op 
basis van de beweging van de zon: 
bijvoorbeeld, de middag-gebedstijd 
begint wanneer de zon net zijn lokale 
hoogtepunt is gepasseerd. Zo verschillen 
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de gebedstijden 
per seizoen en per 
locatie. Er is in feite 
geen moment op 
aarde dat er niet 
gebeden wordt. 
Om mensen te 
herinneren aan 
de gebedstijden 
wordt de oproep tot 
het gebed (azan) 
gereciteerd in het 
Arabisch via de 
minaretten. Dit 
wordt gedaan door 
de  muazzin die 



wordt gekozen voor die taak op basis van 
zijn vaardigheid in het reciteren en een 
goed karakter. De allereerste muazzin 
was Bilal, een Ethiopische zwarte 
moslim, bekend om zijn mooie stem.  

Vertaling van de Gebedsoproep

Allah is de Grootste, Allah is de Grootste.  
Allah is de Grootste, Allah is de Grootste.

Ik getuig dat er geen god is dan Allah.  
Ik getuig dat er geen god is dan Allah. 

Ik getuig dat Mohammed de 
Boodschapper van Allah is.

Ik getuig dat Mohammed de 
Boodschapper van Allah is. 

Kom naar het gebed! Kom naar het gebed! 
Kom naar de redding! Kom naar de redding!

Allah is de Grootste, Allah is de Grootste.

Er is geen God dan Allah.

De tijden en cycli van de gebedstijden 
zijn gebaseerd op de ritmes van de 
natuurlijke wereld, zij bieden een 
kader voor het leven, een basis voor de 
momenten in het leven die ons af en toe 
uit de dimensie van tijd en ruimte tillen 
en ons in staat stellen om dicht bij het 
Goddelijke Wezen te komen.
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