
1

Geloof in de buurt
Jonge burgers onderzoeken religie in hun buurt

Algemene informatie over religies



VERANTWOORDING FOTO’S
Alexander van Campen: pg. 9 (boven), 13, 19 (boven), 23, 25, 26, 27, 28 (boven), 32 (boven), 33 (boven), 34, 45, 51, 52. 
Dreamstime: pg. 43 (links).
Edukans: pg. 3.
Kwintessens: 38, 39 (boven), 40, 42, 48 (onder).
Thinkstock: pg. 4, 5, 6, 7, 8, 9 (onder), 10, 11, 14, 17, 18, 19 (2x onder), 20, 21, 28 (onder), 29, 30, 32 (onder), 33 (onder), 35, 39 (onder), 43 (rechts), 46, 48  
(boven), 49, 50

© 2014 Kwintessens
www.kwintessens.nl

Geloof in de buurt is een samenwerkingsproject van Kwintessens en Arkade, 
advies en begeleiding bij identiteit en levensbeschouwing.
www.arkade.nl 

Projectgroep Geloof in de buurt
Jessica Bouva
Saskia Duijs
Joke Jongejan
Marita Nijenhuis
Debby Ras
Cora Vlaming
Jeroen van Waveren (projectleider)

Auteurs
Jessica Bouva
Debby Ras
Jeroen van Waveren

Redactie
Ulla Berger
Marita Nijenhuis

Uitgever
Cora Vlaming

Vormgeving
De Grafische Keuken, www.degrafischekeuken.nl
Sabine van Winsen

ISBN 978 90 5788 432 0
Bestelnummer 609.7
NUR 840

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



HINDOEÏSME



4Geloof in de buurt, Deel 1

Hindoeïsme

Ontstaan en ontwikkeling 
Het woord hindoe is afkomstig van de naam van de rivier de Indus in India. De Ariërs (een volk dat verbonden was met 
het land Perzië, nu Iran) vielen ca. 1500 voor Chr. Noordwest-India binnen. De mensen die zij daar aantroffen noemden 
zij Hindoe, waarschijnlijk door de klank die ook zit in de naam van de rivier de Indus. De wortels van het hindoeïsme zijn 
te vinden in deze beschaving die dateert van 3000 voor Chr. 
Het hindoeïsme kent geen stichter zoals het christendom, jodendom, boeddhisme of de islam.

Eigenlijk is ‘hindoeïsme’ een door het westen bedacht begrip. Hindoes zelf noemen hun geloof sanatan dharma, dat 
‘eeuwige leer’ of ‘eeuwige wet’ betekent.

Ontwikkeling 
De Ariërs aanbaden natuurgoden en namen de moedergodin van de bewoners van de 
Indusvallei over. In de periode van ca. 1500-600 voor Chr. maakten de Ariërs lofzangen 
die mondeling overgeleverd werden. Dit werden de vroegste hindoegeschriften, de 
Veda’s genoemd. Deze Arische periode heet daarom het Vedische tijdperk. 
In de periode van ca. 600 voor – 200 na Chr. ontwikkelden zich uit het hindoeïsme 
andere godsdiensten (zoals het boeddhisme) die invloed hadden op de Vedische religie. 
Er kwamen gedetailleerde gedragsregels voor het leven van alledag. In deze periode 
ontstonden ook twee beroemde epische geschriften: de Mahabarata en Ramayana. 

In de periode van 300 – 1200 na Chr. ontwikkelden de gebruiken zich zoals we die nu 
kennen in het hindoeïsme. Dit betekent echter niet dat het hindoeïsme sinds die tijd 
geen veranderingen meer heeft gekend. 

Leer en beleving 
Het hindoeïsme is een complexe levensbeschouwing. Er bestaan veel geloofs-
overtuigingen en cultuuruitingen naast elkaar. Oude tradities, rituelen, gewoonten, 
theorieën en gedachten blijven voortbestaan naast de nieuwe. Ondanks en misschien 
dankzij al die verschillen ben en blijf je hindoe. Het is behalve een godsdienst vooral 
een manier van leven. 
Voor alle hindoes geldt het geloof dat de schepping en het heelal zijn ontstaan uit een 
vormloze oerziel of oerbron, de Brahman.  

Afbeelding uit Ramayana
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Hindoeïsme

Het hindoeïsme erkent dus één oorsprong (Brahman). Alles is in wezen deel van 
deze Brahman. Ook een mens kan gezien worden als een godheid. Mensen, 
dieren, planten en dingen hebben in wezen alle bestanddelen of kwaliteiten 
van Brahman, maar in mindere mate. Het stukje godheid dat een ieder in zich 
draagt heet Atman (ziel). De verschillende goden in het hindoeïsme zijn allemaal 
verschijningsvormen of verschillende aspecten van Brahman.

Heilige geschriften 
Er zijn verschillende heilige boeken. De belangrijkste zijn de Veda’s, ongeveer 
3000 jaar oud. Veda betekent ‘heilig weten’. De boeken zijn geschreven in het 
Sanskriet, de klassieke Indiase taal. Ze zijn over vier onderwerpen te verdelen: de 
samenleving, de wetenschappen, de geneeskunde (Ayurveda), en de religieuze 
handelingen. In de Upanishaden wordt er uitleg gegeven over de Veda’s.  
Het hindoeïsme kent twee grote klassieke literaire werken: de Mahabharata en 
de Ramayana. Deze heldendichten gaan over Krishna, Rama en Sita: goden en 
helden in oude tijden. 

Het thema van deze boeken is onder meer het opgaan van de mens in de goddelijke 
geest. De bekende Bhagavad-Gita is een onderdeel van de Mahabharata.

Het Sanskriet wordt niet meer gesproken, maar wel in het voortgezet onderwijs 
onderwezen zoals het Latijn in Europa. 
 
Reïncarnatieleer 
Het hindoeïsme gaat ervan uit dat de mens na de dood opnieuw geboren 
wordt: de reïncarnatieleer. Dit staat in verband met de karmaleer: men handelt, 
verricht daden met als hoogste doel God te bereiken. Het einddoel van de 
hindoe is terug te keren tot Brahman, om verlost te worden uit de kringloop van 
de wedergeboorten en daarmee één te worden met Brahman. Alle daden die 
een mens verricht zijn verbonden in een cirkel van oorzaak en gevolg. In welk 
lichaam je ziel verder leeft in een volgend leven hangt af van hoe je geleefd 
hebt. Goede daden hebben een gunstiger wedergeboorte tot gevolg. 

Rama en Sita

Sanskriet tekst uit de Bhagavad Gita
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Hindoeïsme

Een aantal goddelijke verschijningsvormen 
Hindoes bidden niet tot Brahman maar tot de honderden goden en godinnen die verschillende aspecten van Brahman 
laten zien. Sommige hindoes aanbidden meerdere goden. Op weg naar volwassenheid komt er een moment in het leven 
van een hindoe dat er een god wordt gekozen waarbij hij of zij speciaal hoort.
De belangrijkste drie hindoegoden zijn:
•	 Brahma: de schepper van de aarde, de architect van het heelal. 
•	 Vishnu: de beschermer. Hij houdt alles in stand en verschijnt regelmatig als redder in de wereld. 
•	 Shiva: de verwoester. Hij vernietigt aan het einde van de wereldperiode alles. Hierdoor wordt er nieuw leven mogelijk 

gemaakt.

Deze goden kunnen vele verschillende verschijningen, incarnaties, 
aannemen. De echtgenotes van de mannelijke goden zijn even belangrijk, 
zij vertegenwoordigen aspecten zoals wijsheid, geluk, schoonheid, kunst 
enzovoort. 

Van tijd tot tijd komen de goden op de aarde om orde op zaken te stellen 
als er veel onrecht en chaos heerst. Dit noemt men de vleeswording, of 
incarnatie van de goden in de gedaante van mensen of dieren of een 
combinatie daarvan.

Puja 
De puja (spreek uit: poedja) is het dagelijkse ritueel voor de goden: de 
godenbeeldjes worden bijvoorbeeld gewassen, ze krijgen bloemen en fruit, 
er wordt wierook gebrand. Op deze manier worden de goden verzorgd en 
verwend. De beelden van de goden staan op een altaar. Hindoes hebben 
thuis een huisaltaartje, in de tempel is een altaar aanwezig en in India vind 
je ook op straat altaartjes. Zo kan een hindoe op elk moment puja doen. In 
de tempel zijn het de brahmanen, priesters, die de puja doen. Thuis doen 
hindoes het zelf. 

De god Krishna die door sommige hindoes wordt beschouwd als een incarnatie van 
Vishnu. Krishna is de hoofdpersoon in de Mahabharata en in de Bhagavad Gita.
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Hindoeïsme

Puja doen bestaat uit een aantal stappen: allereerst wordt de godheid 
aangeroepen. Wanneer puja thuis wordt gedaan, vraagt het hoofd van de 
familie de godheid voor wie puja gedaan wordt uit de hemel af te dalen en 
aanwezig te zijn. Vervolgens worden er verschillende zaken aan de goden 
aangeboden zoals een troon, water om zich te wassen en om te drinken, 
brandende wierook, kleding, rijst, kruiden, bloemen of fruit. Vervolgens 
wordt er gebeden door onder andere heilige teksten op te zeggen. De puja 
wordt afgesloten door de geschenken voor de godheid nogmaals aan de 
godheid te tonen en door afscheid te nemen van de godheid.  
Het doel van puja is contact te hebben met de goden, om deze materiële 
wereld te verbinden met de niet-materiële wereld. Puja is ook een manier 
om de goden liefde, eerbied en dankbaarheid te tonen. 

Het kastenstelsel 
Het kastenstelsel (ontstaan in het Vedische tijdperk) is een verdeling van de 
hindoemaatschappij in vier groepen van hoog naar laag: 
–    de priesters en geleerden (Brahmanen) 
–    de edelen en soldaten 
–    de landbouwers en handelaars 
–    de burgers en arbeiders. 
Buiten dit stelsel zijn de mensen die het vuile werk doen, de ‘paria’s’ of 
de ‘onaanraakbaren’. Officieel is het kastenstelsel nu afgeschaft, maar in 
India wordt zij in de praktijk nog wel in stand gehouden, vooral op het 
platteland. Buiten India speelt het kastenstelsel geen belangrijke rol.

Verschillende stromingen 
Er zijn tal van stromingen binnen het hindoeïsme. In Nederland zijn er in 
grote lijnen twee te onderscheiden: de Arya Samaj en de Sanatan Dharm. 
Verschillend zijn de manier in uitoefening van de religie en het omgaan 
met het kastenstelsel.  
Ongeveer 80 % van de Surinaamse hindoes is aanhanger van de orthodoxe 
richting Sanatan Dharm, waarin godenbeelden een belangrijke rol spelen. 

Pujaritueel
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Hindoeïsme

Ongeveer 20 % is aanhanger van de richting Arya Samaj. Deze richting wijst godenbeelden in de eredienst af en het 
priesterschap is niet voorbehouden aan een bepaalde kaste.  
Naast de twee grote stromingen zijn er ook nieuwe religieuze bewegingen die voortvloeien uit het hindoeïsme. Hare 
Krishna is daar een voorbeeld van.

Gebouw 
Het gebouw waar hindoes samenkomen heet een mandir of tempel. Het eerste wat opvalt als je binnenkomt is de 
aanwezigheid van vele godenbeelden. Dat is vooral zo in een mandir van de Sanatan Dharm, omdat bij de Arya Samaj 
godenbeelden in de tempel worden afgewezen. 

De mandirs dragen vaak de naam 
van één van de goden. In de tempel 
zijn daarvan verschillende gedaanten 
te zien. De religieuze diensten die 
gehouden worden zijn openbaar. 
Er is geen verplichting om – op 
bepaalde dagen – de mandir te 
bezoeken. Toch neemt de tempel een 
belangrijke plaats in in het leven van 
de hindoes. Naast de ontmoeting 
met andere gelovigen vinden er 
plechtigheden en feesten plaats 
met een sociaal karakter zoals het 
huwelijk. 

Hindoetempel in Singapore, Azië



9 Geloof in de buurt, Deel 1

Hindoeïsme

De voorganger heet pandit. Hij verzorgt de diensten in de tempel en 
komt regelmatig bij hindoes thuis op bezoek om over zaken te praten 
als geboorte, huwelijk of overlijden. 
Een goeroe of swami heeft een nog hoger aanzien omdat hij op 
geestelijk gebied de weg wijst. Er worden geregeld gastswami’s 
uitgenodigd. Zo krijgt een ieder de kans om verschillende wijsheden die 
het hindoeïsme in zich heeft tot zich te nemen.

Feesten 
De belangrijkste feesten die in Nederland gevierd worden zijn Divali 
en Holi. In Suriname is Holi een nationale feestdag die ook door niet-
hindoes wordt gevierd.

Divali 
Tijdens Divali – het lichtfeest – spelen de diya’s (lichtjes gemaakt van 
boterolie) een belangrijke rol. Het feest valt in oktober of november, 
afhankelijk van de maanstand. Het centrale thema van het feest is 
de overwinning van het goede op het kwade, van het licht op de 
duisternis, van warmte op kou en reinheid op onreinheid. Ook andere 
religies kennen dit soort lichtfeesten: Kerstmis in het christendom en 
Chanoeka in het jodendom. 
Op deze dag wordt herdacht dat de god Rama de demon Ravana 
overwon. Toen hij terugkwam in zijn geboortestad werd er feest 
gevierd en verlichtte men de hele stad.  
Ook wordt Divali gevierd om de godin Lakshmi te eren. Volgens de 
mythologie gaat de godin met Divali langs alle huizen om voorspoed en 
welvaart te brengen. De huizen die niet verlicht en rein zijn, gaat ze voorbij.  
Daarom worden voor Divali de huizen schoongemaakt, trekt iedereen 
schone kleren aan en wordt er alleen vegetarisch voedsel en geen 
alcohol genuttigd. Soms gaat men met Divali naar de tempel. De 
bedoeling van het feest is dat men niet alleen het uiterlijk mooi en 
schoon maakt, maar vooral het innerlijk. 

Hindoetempel in Amsterdam

Divali (of Diwali) is een lichtfeest
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Vrienden vieren Holi
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Holi 
Holi valt omstreeks februari/maart en is één van de belangrijkste feesten voor hindoes. Met dit feest begint het nieuwe 
jaar en de lente en wordt de overwinning van het goede op het kwade gevierd. Traditioneel wordt er een brandstapel 
opgericht die wordt aangestoken door een priester. Het kwade wordt symbolisch verbrand en verbannen. De volgende 
dag wordt er thuis feestgevierd. Er wordt uitgebreid gegeten en gemusiceerd. Ook besprenkelt men elkaar met 
gekleurde vloeistof en met parfum en bestrooit men elkaar met gekleurd poeder. Dit als teken dat de grauwe winter 
voorbij is en de kleurrijke lente is aangebroken. Ook is Holi een verzoeningsfeest: ruzies worden bijgelegd. Tijdens Holi 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen arm en rijk, jong of oud. Men benadrukt dat iedereen gelijkwaardig is. Dit doet 
denken aan Carnaval, waarbij door gek doen en verkleden ook de verschillen tussen mensen wegvallen.

Extra: Het verhaal van Prahalaad 
Met Holi wordt de overwinning van het goede op het kwade gevierd. 
Het verhaal dat hierbij wordt verteld gaat over koning Harnakas en zijn 
zoon Prahalaad. Harnakas had van God het erewoord gekregen dat 
hij overdag noch ’s nachts gedood kon worden, door dier noch mens. 
Omdat de koning dacht dat hij onsterfelijk was, verklaarde hij zichzelf 
tot god en gebood hij iedereen in zijn rijk hem te aanbidden. Zijn zoon 
Prahalaad was ervan overtuigd dat zijn vader een mens was en geen 
god en weigerde hem te aanbidden. Harnakas probeerde zijn zoon eerst 
door gevlei en later door hem hardhandig aan te pakken op andere 
gedachten te brengen, maar het hielp niet. Daarom besloot hij zijn zoon 
te doden. Hij liet Prahalaad in zee gooien, maar de prins verdronk niet. 
Soldaten probeerden hem met wapens te doden, maar ook dat lukte 
niet. Hij werd levend begraven maar na een paar weken werd Prahalaad 
springlevend opgegraven. De zus van de koning, de heks Holika, dacht dat 
zij onbrandbaar was. Ze liet een brandstapel aanrichten en nam Prahalaad 
op schoot. De volgende morgen werd Prahalaad levend op de brandstapel 
aangetroffen. Het goede kon door het kwade niet worden verslagen. En 
Harnakas, die dacht dat hij onsterfelijk was? Hij werd door Vishnu (die 
half dier en half mens was geworden) in de deuropening (niet binnen en 
niet buiten) in de schemering (overdag noch nacht) gedood. 

De populaire olifantsgod Ganesh
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Het hindoeïsme kent vele feesten. Zo zijn er speciale feesten om bepaalde goden te gedenken. In sommige streken in 
India wordt bijvoorbeeld de geboorte van de god Ganesh uitgebreid gevierd. Andere feesten stellen de familie centraal. 
Met Pitra Paksj worden overleden familieleden herdacht en tijdens Raksha Bandhan wordt de relatie tussen broers en 
zussen gevierd. 
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Boeddhisme

Ontstaan en ontwikkeling       
Het boeddhisme is één van de grote levensbeschouwingen die 
twee en een half duizend jaar geleden is ontstaan in India. 
Daarna vond er een snelle verspreiding plaats. ‘Boeddhisme’ is een 
westerse term, gebruikt als een hanteerbaar begrip voor de vele 
boeddhistische stromingen die in Azië ontstonden.

Over de stichter van het boeddhisme, Siddharta Gautama ofwel 
Boeddha, is bekend dat hij ± 560 voor Chr. werd geboren in 
Noordoost-India uit een vorstenfamilie. Zijn moeder overleed bij 
de geboorte. Hij trouwde, kreeg een zoon en leefde in luxe aan 
het hof, tot zijn ogen opengingen voor het leed in de wereld. Hij 
verliet zijn gezin en ging op zoek naar de ware wijsheid die hij ten 
slotte vond na lange meditatie onder een bodhiboom (een soort 
vijgenboom). Daarop volgde een periode van onderwijs dat hij gaf 
aan monniken die zich bij hem hadden aangesloten. In 480 voor 
Chr. stierf hij. Boeddha, dat de ‘Verlichte’ betekent, is de titel die 
Siddharta later pas gekregen heeft. 
Er zijn verschillende traditionele verhalen en legenden over de 
geboorte en het leven van Siddharta. 

De leer en beleving
Heilige geschriften 
De Boeddha heeft 45 jaar rondgetrokken en onderricht gegeven. Tot 
400 jaar na zijn dood werd de boeddha-leer mondeling overgeleverd 
door monniken en nonnen. Later toen er verschillende stromingen 
ontstonden, werden interpretaties op schrift vastgelegd.  
In de Theravada-traditie werd de leer in het Pali, een klassieke 
Indische taal, opgeschreven: de Tripitaka. Het is het belangrijkste boek 
van de Theravada’s. Het betekent: ‘De drie manden van de wet’. Het 
bevat onder andere de leer van de Boeddha en de uitleg hiervan. 
Tevens zijn hierin de regels voor monniken en nonnen opgetekend. 

Boeddhabeeld

Boeddhabeeld in tempel
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Naast de Theravada-geschriften bestaan de Mahayana-geschriften: heel veel culturen voelden zich aangesproken door 
de leer. Schrijvers gaven de woorden van de Boeddha weer in hun eigen taal en traditie. Zo zijn er geschriften uit 
China, Tibet en Japan. De Mahayana-geschriften zijn de neerslag van al deze stromingen samen en worden binnen het 
Mahayana veelal gebruikt als aanvulling op, niet als vervanging van de Tripitaka.
Dit geeft aan dat aanpassingen altijd mogelijk waren en nog zijn. De boeddhistische leer houdt steeds opnieuw rekening 
met veranderingen in tijd, situatie en cultuur. 

De leer
De Boeddha, zijn leer (dharma) en zijn gemeenschap (sangha) worden samen de Drie Juwelen genoemd. 
De kern van de boeddhistische leer wordt gevormd door ‘De vier nobele waarheden’. Het doel van deze waarheden 
is om inzicht te geven in een concreet menselijk probleem. Het leven bestaat uit allerlei vormen van lijden: verdriet, 
woede, pijn, haat, jaloezie, enzovoort. Onder lijden wordt niet alleen het grote lijden verstaan maar ook de pijntjes van 
alle dag: een burenruzie, je mist de trein, je wilt naar het strand en het gaat regenen of je eigen negatieve gevoelens die 
je soms niet kunt plaatsen.  
Dit lijden hoort bij het leven en de oorzaak hiervan ligt vaak in de mens zelf. Dit wil niet zeggen dat het boeddhisme 
geen geluk kent. Het geluk dat mensen ervaren heeft te maken met de wijze waarop je met het lijden omgaat. De mens 
kan zich van het lijden bevrijden. Door de vier nobele waarheden krijg je inzicht in je eigen handelen en in wie je bent. 
De vier waarheden zoals ze hier geformuleerd staan doen zwaar aan, maar de kunst is om met dit zware gegeven het 
lijden lichter te maken.

De vier nobele waarheden:

1.  Het leven is lijden  
‘Lijden’ (dukkha) is de kern van het menselijk bestaan. Het is een universele diepere psychologische toestand van 
ontevredenheid en angst die inherent is aan iedere ervaring in het aardse bestaan. Deze gevoelens ontstaan volgens 
boeddhisten vooral door de vergankelijkheid van het aardse. Alles, ook plezierige ervaringen, zijn van voorbijgaande 
aard. Daarbij geven de ervaringen van plezier en genot ook weer de angst om ze kwijt te raken. 

2.  Het lijden wordt veroorzaakt door begeerte, verlangen of hunkering  
Mensen begeren of hechten zich aan dingen die niet blijvend zijn: hunkering naar zintuiglijke ervaringen; vergaren 
van materiële zaken; verlangen om het leven in een bepaalde vorm voort te zetten.  
Al deze vormen van hechting aan het vergankelijke veroorzaken het lijden.
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3.  Verlossing van het lijden door het overwinnen van begeerte 
Door middel van onder meer bezinning, oefeningen en meditatie kan men tot de verlossing van het lijden komen: 
nirvana. Dit is een toestand waarin je het lijden hebt losgelaten. Deze toestand is bereikbaar voor iedereen die leeft: 
iedereen heeft datgene wat de Boeddha heeft bereikt potentieel in zich. 

4.  Begeerte en onwetendheid kunnen beëindigd worden door ‘Het Achtvoudige Pad’. 
Door ‘Het Achtvoudige Pad’ te gaan, ontwikkelt de boeddhist inzicht in (de vergankelijkheid van) het bestaan. Het 
geeft de wijsheid die leidt tot het kunnen loslaten van het verlangen, het hunkeren. De boeddhist bewandelt ‘Het 
Achtvoudige Pad’ door te streven naar:
1. de juiste inzichten, visie: overeenkomstig de vier waarheden
2. de juiste bedoelingen, intentie: geen bezitsdrang, wreedheid of boosheid
3. de juiste woorden: de waarheid spreken, geen leugens, roddels, laster of ruwe taal 
4. het juiste handelen: niet doden van en geen geweld tegen mensen of dieren, niet stelen, niet genieten ten koste 

van anderen, niet kwetsen 
5. de juiste levenswijze, het juiste levensonderhoud: een eerlijk en heilzaam beroep uitoefenen
6. de juiste inspanning: de inzet om het heilzame te bevorderen 
7. de juiste aandacht: alert zijn voor het hier en nu
8. de juiste concentratie: gericht zijn op het hier en nu, of op een goed voorbeeld

Het opheffen van het lijden betekende voor de Boeddha bevrijding uit de kringloop van steeds geboren worden en 
sterven. De wedergeboorte wordt bepaald door de handelingen die in het vorige leven zijn verricht (karma). 

Dharma 
Met ‘dharma’ wordt het juiste handelen, op de juiste tijd, op de juiste manier en om de juiste redenen bedoeld. Het 
begrip dharma komt voor bij alle religies die hun oorsprong hebben in India, zoals ook het hindoeïsme.

Verschillende stromingen 
Het Theravada-boeddhisme gaat zoveel mogelijk uit van de oorspronkelijke woorden van de Boeddha, opgeschreven in 
het Pali. Het is de oudste vorm, en wordt daarom ook wel ‘De leer van de Ouden’ genoemd. Heel belangrijk is de sangha, 
de gemeenschap van monniken. Zij vooral streven ernaar een verlicht ofwel een bevrijd persoon te worden.

 

Boeddhisme
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De leken-boeddhist wordt geholpen door de sangha met het 
praktiseren van boeddhistische waarden in zijn leven, en in ruil 
helpt de leken-boeddhist de sangha weer door onder andere voor 
voedsel en kleding te zorgen. 
Het Theravada-boeddhisme wordt ook wel het zuidelijk 
boeddhisme genoemd omdat deze richting vooral in landen als 
India, Sri Lanka, Birma, Laos, Cambodja, Thailand en Indonesië te 
vinden is en van hieruit naar Nederland is gekomen. 

Na verloop van tijd, ongeveer in de tweede eeuw voor onze 
jaartelling, ontwikkelde zich een nieuwe richting, het Mahayana-
boeddhisme. Deze richting vond dat verlichting voor iedereen 
bereikbaar was, niet alleen voor de selecte groep van monniken en 
nonnen.  

Thaise tempel

Tempel met Boeddhabeeld in Thailand

Boeddhisme



18Geloof in de buurt, Deel 1

Er leiden meer wegen naar verlichting. Niet alleen door de leer van 
de Boeddha maar ook met behulp van verschillende boeddhistische 
voorbeeldpersonen, moet iedereen in staat zijn verlichting of 
bevrijding te bereiken.  
Vanaf toen werd ook gebruik gemaakt van het Sanskriet, een taal 
die voor de gewone mensen van die tijd begrijpelijk was, in plaats 
van het toen verouderde Pali.

De bekendste stromingen in Nederland zijn:

•	 	Zenboeddhisme 
Zen is een Japanse vorm van boeddhisme, voortgekomen uit 
het Mahayana. Het woord zen betekent meditatie. Je leert 
hoe je helder van geest, direct en ongekleurd, naar je eigen 
ervaringen kunt kijken. Het leidt tot een intuïtief begrijpen van 
wie, wat en hoe je bent.  
Binnen de zen-traditie zijn leraren die aansporen om bewust 
naar jezelf te kijken. 

•	 	Tibetaans boeddhisme 
Vanaf de vierde eeuw verspreidde het boeddhisme zich van 
India naar Tibet. Het sloot goed aan op de oorspronkelijke 
religie. Er ontwikkelden zich verschillende tradities. De 
belangrijkste lama (dit is de geestelijke vader die de 
kennisoverdracht verzorgt) binnen deze orde, de Dalai Lama,  
is zowel religieus als politiek leider. 

Boeddhistische monniken 

Vrouw in meditatiehouding

Boeddhisme
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Het Tibetaans boeddhisme heeft in het westen meer bekendheid 
gekregen doordat China in 1950 Tibet heeft bezet en tot op 
heden de Tibetaanse traditie onderdrukt. Veel Tibetanen, onder 
wie de Dalai Lama, leven sindsdien in ballingschap in Noord-India, 
Amerika en Europa.

Gebouw 
Boeddhisten komen naar een tempel om samen of alleen te 
offeren, Boeddha eerbied te betuigen of te mediteren. Iedere 
traditie heeft zijn eigen vorm van diensten en meditatie.

Bij binnenkomst in de meditatieruimte doe je altijd je schoenen uit, 
ook bezoekers doen dit uit beleefdheid. Boeddhisten maken altijd 
buigingen voor een Boeddhabeeld, ofwel de Boeddha in jezelf, 
de wijsheid om de juiste manieren te vinden om tot verlichting te 
komen.

Foto van de Dalai Lama op de cover van een van zijn boeken

Boeddhistische tempel op de Zeedijk in Amsterdam Boeddhistische monnik

Boeddhisme
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De ruimtes worden ook veel gebruikt voor cursussen en studie. Lama’s, monniken/nonnen, geestelijk leiders en westerse 
leraren geven vaak lezingen en begeleiden retraites (dit is een periode van afzondering waarin veel gemediteerd wordt). 
Afhankelijk van de traditie vinden er ook diensten plaats met betrekking tot geboorte, inauguratie, huwelijk, dood en 
dergelijke. Verschillende feesten worden er gevierd. 
In Nederland zal je niet veel kloosters of tempels aantreffen zoals je die in boeddhistische landen ziet. Wel zijn er veel 
centra die in een bestaand gebouw een ruimte hebben omgevormd tot een tempel, meditatieruimte en/of studieruimte. 

Het boeddhisme kent geen duidelijke hiërarchie binnen een organisatie. Afhankelijk van de traditie is er een 
‘voorganger’ of beter gezegd een geestelijk leider of leraar aanwezig bij wie om geestelijke raad kan worden gevraagd.
 

Feesten 
Iedere stroming heeft zijn eigen tradities en feesten die in de landen van 
herkomst gevierd worden. Bijvoorbeeld:

Het feest van de drijvende kaarsen (Loy Krathong): 
Kaarsen drijven in schaaltjes op de rivier. Het ongeluk drijft weg. Van bladeren 
worden schaaltjes gemaakt die drijven op het water. Op elk blad wordt een 
brandende kaars gezet. Ze worden in de rivier gelegd en drijven met de stroom 
mee. Zo kunnen ook de volgelingen van het licht, de boeddhisten, in het land 
van de waarheid komen. 

Het feest van de Tand: 
Op Sri Lanka wordt ieder jaar een optocht gehouden met kistjes waarin een 
tand van Boeddha zou zitten. Er doen meer dan 100 olifanten mee. De grootste 
olifant draagt dan op zijn rug een kleine tempel (een pagode). Daarin ligt de kist 
met de tand. Dit heilige voorwerp mag niemand zien. Er wordt op deze dag ook 
veel vuurwerk afgestoken. 

Bijzondere dagen die iedere boeddhist kent en viert zijn de dagen die verbonden 
zijn met belangrijke gebeurtenissen uit het leven van de Boeddha: de geboorte, 
het ontwaken (ofwel de verlichting) en de sterfdag van de Boeddha. Deze 
feesten worden in alle stromingen op eigen wijze gevierd. 

Oog van Boeddha

Boeddhisme
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Schildering over Boeddha op tempelmuur

Boeddhisme
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Bij deze vieringen worden meestal teksten gereciteerd, geschenken aangeboden aan de monniken of het boeddhistische 
centrum, een uiteenzetting van de leer gegeven, meditatie beoefend en, heel belangrijk in de boeddhistische cultuur, 
een gemeenschappelijke maaltijd genuttigd. 

Boeddhisme
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Ontstaan en ontwikkeling 

De aartsvaders 
Het joodse geloof is een van de oudste religies ter wereld. Het jodendom gaat uit van het bestaan van één God: JHWH. 
De naam van God is zo heilig dat deze niet mag worden uitgesproken. JHWH kun je vertalen met: ‘Ik ben die ik ben’ of: 
‘Ik zal er zijn zoals ik er(bij) zal zijn’ of: ‘Ik ben er voor jou’. Voor ‘JHWH’ worden namen gebruikt als: God, Heer, Vader, 
Adonai (de Heer). 
Abraham wordt als stamvader beschouwd. Hij leefde in een wereld waarin veel goden werden vereerd. Abraham werd 
ca. 2000 voor Chr. in Mesopotamië geboren. Dat ligt tussen de Eufraat en de Tigris, in het huidige Irak. Abraham is zowel 
voor joden als christenen een belangrijk persoon. Samen met zijn zoon Isaak en zijn kleinzoon Jakob worden zij de 
aartsvaders genoemd. In de Koran is Abraham Ibrahim en ook voor moslims is hij belangrijk. 
Binnen het jodendom is Abraham degene aan wie God zich heeft geopenbaard om te laten zien wat Hij voor heeft met 
het Joodse volk. God gaf Abraham de opdracht samen met zijn vrouw Sara zijn land te verlaten. God zou hem een groot 
en talrijk nageslacht schenken met een eigen land. God sloot dus een verbond met Abraham. Als teken van dit verbond 
met God worden tot op de dag van vandaag jongens op de achtste dag na de geboorte besneden. 
Herhaaldelijk is het verbond, of het vertrouwen van Abraham in God, op de proef gesteld. Zoals in een van de bekende 
Bijbelverhalen waarin Abraham de opdracht krijgt zijn zoon Isaak te offeren. God spaarde het leven van Isaak want 
Abraham had zijn gehoorzaamheid aan Hem bewezen. Om God te bedanken liet Abraham als vervanging een ram 
slachten. Dit verhaal komt ook in de Koran voor, maar daar is het Ibrahims andere zoon, Ismaël, die geofferd moet 
worden.

Mozes
Net als Abraham is ook Mozes of Mosje in het jodendom maar ook in het christendom en in de islam (Moesa) een 
belangrijk figuur. Hij werd geboren in Egypte waar het Joodse volk tot slaven was gemaakt.  
De farao, de koning van Egypte, gaf uit angst voor overheersing door de Joden de opdracht alle Joodse jongetjes onder 
de twee jaar te laten doden. Mozes wist hieraan te ontkomen doordat zijn zus Mirjam hem verstopte in een mandje 
tussen het riet op de rivier de Nijl. Hij werd gevonden door de dochter van de farao. Zij nam hem mee en hij groeide 
op als een Egyptische prins aan het hof. Toch bleef Mozes zich verbonden voelen met het Joodse volk. De overlevering 
vertelt dat Mozes geroepen werd door God om het Joodse volk uit Egypte te leiden naar het door God beloofde land. 
Deze reis van veertig jaar door de woestijn wordt ‘de Uittocht’ genoemd, de Exodus. Tijdens de omzwervingen in de 
woestijn ontvangt Mozes de tien geboden, de tien leefregels om samen goed te leven. Het binnengaan van het beloofde 
land is niet zonder slag of stoot verlopen. Uiteindelijk is het ze gelukt om zich te vestigen. Het land werd verdeeld over 

Jodendom
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twaalf stammen en hun leiders waren in het begin een soort rechters. Dit ging een hele tijd goed totdat de behoefte 
ontstond aan een koning. 

Extra: Koningen
De eerste koning werd Saul. Saul werd opgevolgd door David. Onder koning David kwamen de twaalf stammen die 
samen het Joodse volk vormden tot een koninkrijk, met Jeruzalem als hoofdstad. Koning Salomo, de zoon van David, 
bouwde er zijn beroemde tempel. 

In het jaar 164 voor Chr. werd de Tempel door vijanden verwoest. De later herbouwde tempel werd in het jaar 70 na Chr. 
opnieuw verwoest, nu door de Romeinen, die het land bezetten. Nog steeds vinden wij in Jeruzalem resten van deze 
tempel, met als belangrijkste overblijfsel de Klaagmuur.
 

Het Joodse volk kende tijden van grote bloei 
maar ook tragische perioden van overheersing 
door andere volkeren waaronder de Romeinen. 
Tijdens de Babylonische overheersing werden 
de Joden als bannelingen weggevoerd en 
raakten zij verspreid over de hele wereld. 
In deze periode van ballingschap zijn veel 
verhalen op papier gezet om het geloof in God 
en het Verbond niet te vergeten, bijvoorbeeld 
het verhaal van de schepping. 
Ook in de twintigste eeuw werden de Joden 
slachtoffer van vervolgingen. De nazi’s 
vermoordden tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in een paar jaar tijd op brute wijze zes miljoen 
Joden. 

Davidster

Jodendom
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Het Auschwitz-monument in het Wertheimpark in Amsterdam, gemaakt door de kunstenaar Jan Wolkers

Jodendom
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Extra: Joden in Nederland 
In Nederland vormen de Joden de ‘oudste’ minderheidsgroep. De eerste Joden vestigden zich hier rond 1300. Vanaf 
eind 16e eeuw is er in Nederland een sterke toename te zien. Het stadsbestuur van Amsterdam was in die tijd namelijk 
bijzonder tolerant ten opzichte van andersdenkenden. Ook speelde daarbij eigenbelang een rol (instroom van kapitaal 
en internationale handelscontacten). 

In die tijd vestigden zich dan ook met name in 
Amsterdam Sefardische Joden, naar hun land van 
herkomst ook wel Spaans-Portugese Joden genoemd. Zij 
waren op de vlucht voor georganiseerde antisemitische 
acties. De Portugees-Israëlitische synagoge aan het 
Waterlooplein in Amsterdam dateert uit deze tijd. 

In de loop van de 17e eeuw vestigden zich hier ook de 
uit Oost-Europa afkomstige Asjkenazische Joden, ook wel 
Hoogduitse Joden genoemd. Hun komst was het gevolg 
van de antisemitische acties daar. Een deel vestigde 
zich ook in Amsterdam, een ander deel in de provincie 
buiten de grote steden. Sinds 1671 hadden zij de grote 
synagoge aan het Waterlooplein, die het begin vormde 
van een complex van vier synagogen, die tot de Tweede 
Wereldoorlog elk met een eigen gemeente hebben 
gefunctioneerd. Sinds 1987 is hier het Joods Historisch 
Museum gevestigd.

Leer en beleving

De Thora als basis 
Religieuze joden baseren hun leven op de Thora. In de 
Thora wordt duidelijk wat het verbond tussen God en de 
mensen inhoudt. Thora kan worden vertaald met ‘wet’ of 
‘richtingwijzer’. 

Schaal met opschrift

De Portugees-Israëlitische synagoge in Amsterdam

Jodendom
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De Thora bestaat uit de vijf boeken van Mozes. Zij bevatten de 
heilsgeschiedenis vanaf de schepping tot en met de dood van Mozes. 
De Thora verhaalt van de bevrijdende kracht van God. 
In de Thora staan ook vele godsdienstige voorschriften en opdrachten. 
Een aantal voorschriften heeft te maken met de manier waarop 
mensen met elkaar en met God omgaan. Aandacht en zorg voor elkaar 
staan in hoog aanzien. 
In veel synagogen wordt de hele Thora binnen één jaar voorgelezen, 
elk jaar opnieuw. 

De Tien Geboden 
De belangrijkste leefregels die deel uitmaken van de Thora zijn de ‘Tien 
Geboden’. Dit zijn de ‘woorden’ die Mozes heeft ontvangen op de berg 
Sinaï tijdens de 40-jarige woestijntocht op weg naar het beloofde land. 
Deze tien woorden stonden in twee stenen tafelen gebeiteld. Er staat 
kort samengevat in dat mensen God lief moeten hebben boven alles en 
hun naasten als zichzelf. 
De Tien Geboden zijn een belangrijke basis voor hoe een jood zijn 
leven inricht. Ook andere religies zoals het christendom (waar de Tien 
Geboden ook heel belangrijk zijn) en de islam kennen regels om goed 
samen te leven.  
Volgens de joodse wet is een jongen op zijn 13e jaar ‘bar mitswa’ (zoon 
der wet) en een meisje op haar 12e jaar ‘bat mitswa’ (dochter der wet). 
Zij zijn vanaf dat moment religieus volwassen. Jongens (en in liberale 
synagogen ook meisjes) mogen tijdens de bar-mitswa-viering in de 
synagoge voor het eerst uit de Thora lezen.

Thorarollen

Thorarollen mogen niet met de hand worden  
aangeraakt, er wordt een aanwijsstokje met een  
handje eraan gebruikt, een zgn. jad.

Jodendom
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Wie is er Jood? 
De vrouw bepaalt in principe het Jood-zijn van een kind: een ieder 
die uit een Joodse moeder geboren is, is automatisch een kind van 
het Joodse volk en blijft dit. Joodse kinderen krijgen gewoonlijk twee 
namen: een gewone voornaam en een naam die herinnert aan iemand 
uit de joodse traditie. Joodse jongetjes worden besneden, net als 
moslims.

De spijswetten
Veel joodse gezinnen houden zich aan de regels van het koosjer eten 
(het kasjroet). ‘Koosjer’ betekent ‘geoorloofd’. Deze regels gaan over 
welk voedsel wel of niet gegeten mag worden en het scheiden van 
vlees en melkproducten. Joden eten net als moslims geen varkensvlees. 

Het gebed
Religieuze joden kennen drie vaste tijden voor gebed. Er is een 
ochtend-, een middag- en een avondgebed. Bij het bidden houden 
joden het hoofd bedekt. Ook als ze uit de heilige schriften lezen 
of een maaltijd gebruiken, dragen veel joden iets op het hoofd. Er 
zijn orthodoxe joden die altijd een hoofddeksel (‘keppeltje’ voor de 
mannen) dragen.

Bidden gebeurt meestal staande. Minder belangrijke gebeden mogen 
ook zittend worden gebeden. Het lichaam wordt heen en weer 
bewogen. Niet alleen de lippen doen met bidden mee, maar het gehele 
lijf. Ook moslims bidden met hun hele lichaam. Veel joden bidden met 
het gezicht naar Jeruzalem, zoals moslims met het gezicht naar Mekka 
bidden. Het meest gebruikte joodse gebedenboek heet de Siddoer en is 
geschreven in het Hebreeuws.

Bar mitswa

Orthodoxe jongen in gebed bij de Klaagmuur in Jeruzalem
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Verschillende stromingen
Grofweg zijn er twee stromingen te onderscheiden: de orthodoxe en de liberale joden. 
De orthodoxen nemen de voorschriften van de wetten vaak letterlijk. Liberalen vinden dat er regels zijn in de Thora die 
naar de huidige tijd vertaald moeten worden. 
Binnen de stromingen kennen we ook weer verschillende richtingen. Deze komen tot uitdrukking in de verschillende 
synagogen. Ook naar herkomst zijn er verschillen. Er zijn ook seculiere Joden, die wel de cultuur maar niet het geloof 
aanhangen.

De orthodoxe stroming  
In een orthodoxe synagoge zitten de mannen en de vrouwen apart. De mannen zitten in het middengedeelte. 
De vrouwen zitten achteraan, soms zelfs achter een gordijn of een scherm. In sommige synagogen is een speciale 
bovengalerij voor de vrouwen.  
De vrouw geeft heel praktisch de betekenis van de godsdienst door aan haar kinderen en richt het leven thuis in volgens 
godsdienstige regels, wetten en inspiratie.
De orthodoxen gebruiken altijd het oud-Hebreeuws als liturgische taal. Tijdens feesten en de sabbat worden er geen 
muziekinstrumenten gebruikt.  
In een orthodoxe synagoge zijn zeker 10 mannen boven de 13 jaar nodig om een dienst te kunnen vieren. Een aantal 
orthodoxe mannen draagt pijpenkrullen en baarden. Dit heeft te maken met hun uitleg van bepaalde wetten voor het 
knippen van haar.

De liberale stroming 
In de synagogen van de liberale gemeenten zitten de mannen en de 
vrouwen door elkaar. Een vrouw mag de eredienst leiden, de gebeden 
opzeggen en rabbijn worden. Progressieve joden gebruiken in hun 
eredienst in Nederland meestal twee talen: het oud-Hebreeuws en het 
Nederlands. Ook worden op de sabbat en tijdens godsdienstige feesten 
de diensten muzikaal begeleid bijvoorbeeld door een orgel. Ook zingt 
er vaak een koor dat uit mannen en vrouwen bestaat. Bij een bat 
mitswa-viering mogen de meisjes ook uit de Thora lezen.

Bat mitswa
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Het gebouw
De synagoge is de plaats waar de gemeente bijeenkomt. Een synagoge is niet alleen een huis voor viering en gebed, 
maar ook een plaats van ontmoeting. Vaak worden er in de bijruimten allerlei cursussen gegeven over joodse 
onderwerpen. Een synagoge wordt ook wel ‘sjoel’ genoemd, ontleend aan het Duitse woord ‘Schule’.  
Nadat de tempel in Jeruzalem in het jaar 70 voor de tweede keer verwoest werd, is deze nooit weer herbouwd. De 
synagoge werd de belangrijkste plek van samenkomst.  
Rond belangrijke levensmomenten, feesten en bijzondere dagen komt men ook nu nog in de synagoge samen om God 
te eren en te danken of om het leven te vieren.  
Een synagoge is aan de buitenkant niet altijd te herkennen. Soms staat er op de gevel een toepasselijke spreuk in 
Hebreeuwse letters, een Hebreeuwse inscriptie met jaartalaanduiding of zijn er joodse symbolen in de ramen verwerkt 
zoals een davidster, de stenen tafelen of een kandelaar. 
Er is veel verschil in grootte, vorm en bouwstijl. Sommige synagogen zijn niet groter dan een huiskamer, andere zijn 
groot en indrukwekkend. 

Interieur van de Portugese synagoge aan het Waterlooplein in 
Amsterdam
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Feesten
De vele feest- en gedenkdagen spelen een belangrijke rol. 

Sabbat (Sjabat): Het joodse leven wordt geheel bepaald door het 
wekelijkse ritme van de sabbat. Sabbat is de joodse rustdag en 
begint vrijdagavond bij zonsondergang en eindigt op zaterdag bij 
zonsondergang. De sabbat is een dag om te denken aan de Schepper, 
de schepping en de bevrijding uit Egypte. Op de sabbat wordt niet 
gewerkt en mag je zelf niet scheppend bezig zijn. Het accent van de 
sabbatviering ligt op de rust, vooral beleefd in de huiselijke kring.
Joods nieuwjaar (Rosj Hasjana): Iedereen wenst elkaar een goed en 
zoet nieuw jaar. Er wordt in de synagoge op de ramshoorn (sjofar) 
geblazen om het geweten wakker te maken. Om het nieuwe jaar goed 
te beginnen worden tien dagen van berouw gehouden. In een 
ingetogen sfeer wordt om vergeving gebeden voor wat men verkeerd 
heeft gedaan en worden onderlinge relaties indien nodig hersteld. Het 
verhaal dat bij dit feest hoort, is het verhaal van het offer van Abraham. 
De joden kennen een eigen jaartelling. Hun jaartelling begint in het 
jaar 3761 voor Christus.  
Grote Verzoendag (Jom Kippoer): Dit is een plechtig feest op de tiende 
dag van het jaar. De joden zijn dan vaak de gehele dag in de synagoge. 
Zij bidden en vasten dan 25 uur achter elkaar. Een maaltijd aan het 
einde van de dag breekt het vasten. 
Loofhuttenfeest (Soekot): Voor dit feest worden in de tuin of op het 
balkon tijdelijke ‘hutten’ gebouwd waarin gedurende acht dagen wordt 
gegeten. Het dak is gemaakt van takken die zo zijn neergelegd dat je 
de lucht kunt zien. Dit gebruik verwijst naar de kwetsbare bewoning 
tijdens de 40-jarige woestijntocht. 
De achterliggende gedachte van Soekot is als volgt: besef je kwets-
baarheid, beschouw je bezit en je oogst niet als iets vanzelfsprekends, 
weet aan Wie je alles te danken hebt en van Wie je afhankelijk bent.
 

Gedeelte van gedekte sabbatstafel

Thorarollen
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Vreugde der wet (Simchat Thora): Als de Thora in één jaar tijd helemaal 
gelezen is, is er feest. Er wordt in de synagoge met de Thorarollen 
vrolijk en uitbundig gedanst. Kinderen krijgen na afloop snoep en 
ander lekkers.
Lichtenfeest (Chanoeka): Dit is een achtdaags feest ter herinnering aan 
het wonder van de olie in de tempel. De joden herdenken dit feit door 
elke avond een extra kaars aan te steken in een achtarmige kandelaar 
(chanoekia). Er worden veel spelletjes gespeeld en de kinderen krijgen 
cadeaus. 
Lotenfeest (Poerim): Dit feest wordt uitbundig in de synagoge gevierd 
met veel kinderen. Het is gebaseerd op het Bijbelverhaal over Ester, 
een Joodse vrouw die haar volk redt van de vijand. De vijand is 
verpersoonlijkt in Haman die het hele volk wil vermoorden. Wanneer 
de naam van deze man klinkt, wordt er enorm veel lawaai gemaakt met 
ratels en door te stampen op de grond. Kinderen mogen verkleed in de 
synagoge komen.  
Joods paasfeest (Pesach): Dit is een belangrijk feest, dat acht dagen 
duurt. Met dit feest wordt de bevrijding gevierd van de slavernij in 
Egypte. Pesach begint met de sedermaaltijd. Op tafel staat speciaal 
voor deze gelegenheid een grote schaal met daarop een aantal kleine 
schaaltjes of uitsparingen. 

Het eten op de schaaltjes wordt in een speciale volgorde gegeten en 
besproken. Ieder gerecht heeft een symbolische waarde en verwijst naar 
de gebeurtenissen tijdens de slavernij in Egypte en later in de woestijn 
en tijdens de intocht in het beloofde land. Een van de belangrijkste 
onderdelen van Pesach is het eten van het ongerezen brood, de matze.  

Chanoekia 

Sederschotel 
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Matzes zijn ongerezen, ongezuurd brood, Joods Historisch Museum

Jodendom
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Ontstaan en ontwikkeling 
 
Het christendom is ongeveer 2000 jaar geleden ontstaan rond de figuur van Jezus. Hij leefde in Palestina, het huidige 
Israël. Dit land kende door de eeuwen heen veel overheersers. Vanaf ongeveer 190 voor het begin van onze jaartelling 
kwam het gebied waarin de Joden woonden onder het gezag van de Romeinen. Tijdens deze overheersingen verloor het 
Joodse volk nooit de hoop op een herstel van hun zelfstandigheid en op een betere tijd. Door profeten was voorspeld 
dat er een Verlosser, een Messias, zou komen die het volk zou bevrijden en zou zorgen voor rechtvaardigheid in de 
wereld.

Jezus was een Jood die leefde volgens de joodse wetten (hij at bijvoorbeeld geen varkensvlees en was besneden, een 
overeenkomst met moslims) maar hij durfde deze wetten ook te bekritiseren. Dit deed hij door verhalen te vertellen 
waarin hij de mensen een spiegel voorhield. Door zelf daden te stellen liet hij zien waar het volgens hem in de verhalen 
om ging. Volgens Jezus namen de religieuze leiders de godsdienstige wetten en voorschriften te letterlijk. Jezus 
beschouwde God als liefhebbend en vergevingsgezind en kwam op voor de zwakken in de samenleving. Dit werd hem 
door sommige joodse geestelijke leiders niet in dank afgenomen. Zij zorgden ervoor dat Jezus gearresteerd werd door 
de Romeinen die toen de baas waren en hij werd door hen gekruisigd. Dit was volgens Romeins recht de gebruikelijke 
dood voor misdadigers. 
 
Al tijdens zijn leven waren er mensen die geloofden in wat Jezus vertelde en deed. Hij kreeg een kleine groep 
aanhangers om zich heen die hem beschouwden als hun leraar. Dit waren mensen van zijn eigen volk, Joden. Deze 
volgelingen vonden zijn boodschap zo belangrijk dat zij na zijn dood overal van en over Jezus wilden vertellen. Zij 
geloofden dat hij de langverwachte Messias was. Achteraf gezien waren deze Joden de eerste christenen. De boodschap 
van Jezus bleef levend. Door de verspreiding van het christendom in een steeds groter gebied buiten Palestina, én 
door het verstrijken van de tijd verdwenen steeds meer de oorspronkelijk joodse elementen. Ook brachten nieuwe 
volgelingen hun eigen invloed mee. 

In de 7e en 8e eeuw kwamen Engelse monniken, onder wie Willibrord en Bonifatius, de toenmalige bewoners van 
het huidige Nederland bekeren tot het christendom. Elementen van de toen bestaande (natuur)religies werden 
ingepast in het nieuwe geloof. Zo konden de paaseieren (lente, nieuw leven) en de kerstboom (licht in de duisternis) 
gehandhaafd blijven. In Nederland kon het christendom uitgroeien tot de meest beleden godsdienst. Na de ontdekking 
en kolonisatie van de rest van de wereld verbreidde het christendom zich ook naar andere continenten. Vanaf het 
midden van de 19e eeuw begonnen de christelijke kerken actief missie en zending te bedrijven over de hele wereld. 

Christendom
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De verschillende culturen en nationaliteiten brachten eigen tradities, rituelen en symbolen in bij het tot uitdrukking 
brengen van hun geloof.  
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen christenen uit Azië door repatriëring naar Nederland en de laatste tientallen 
jaren emigreren ook christenen uit Afrika en Suriname naar Nederland. Elementen van de oorspronkelijke religies van 
deze christenen zijn nog vaak te zien in de manier waarop zij hun geloof beleven en hun diensten houden.  
Voorbeelden van deze kerken zijn Indonesische gemeenten, Afrikaanse en Antilliaanse methodistenkerken, Surinaamse 
evangelische broederschapsgemeenten, Antilliaanse en Arubaanse gemeenten en Ghanese groeperingen. Ook de 
Engelse kerk, de Waalse kerk, Spaanse kerken en Poolse rooms-katholieke kerken zijn migrantenkerken. Er zijn er 
teveel om op te noemen. Dit maakt het niet gemakkelijk om in een kort bestek recht te doen aan de veelheid en 
verscheidenheid van de ontstane stromingen. De verschillende groeperingen kunnen daarom slechts heel summier aan 
de orde komen (zie Verschillende stromingen).
 

Een zwarte Jezus als Goede Herder. 
Schilderij uit Kameroen, Afrika

Christendom
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Leer en beleving

De Bijbel 
Het christendom is net als het jodendom en de islam een monotheïstische godsdienst: het geloof in één god staat 
centraal. Het heilige boek van de christenen is de Bijbel. Het eerste gedeelte, het Eerste of Oude testament, is 
oorspronkelijk het heilige boek van de joden (Tenach) en bevat onder andere het scheppingsverhaal, de verhalen over 
Mozes en de psalmen. In het Tweede of Nieuwe testament wordt het leven van Jezus beschreven, dit bevat verder 
verhalen over de eerste volgelingen en brieven aan de eerste christelijke gemeenten. Dit Nieuwe Testament is geschreven 
door en voor christenen.

De leer 
Jezus leerde de mensen dat God liefde 
is. Hij leerde de mensen van iedereen 
te houden, zelfs van je vijanden en was 
daarin zelf het grote voorbeeld.  
Het belangrijkste gegeven waarin 
christenen geloven is de opstanding 
van Jezus Christus na zijn kruisdood. 
Dit wordt ieder jaar met Pasen gevierd. 
Een mysterievolle gebeurtenis waarbij 
sommige christenen het accent leggen op 
een letterlijke opstanding uit de dood, 
terwijl anderen meer de nadruk leggen 
op de boodschap dat de dood niet het 
einde van alles is. Ook het levend houden 
van het voorbeeld van Jezus is een 
boodschap van Pasen. Iedere tijd vraagt 
om een eigen invulling. Door de eeuwen 
heen zijn er veel verschillende manieren 
gegroeid om de verhalen uit te leggen en 
in te vullen.Bijbels in allerlei soorten en maten en talen, ook kinderbijbels

Christendom
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Verschillende stromingen 
Het christelijk geloof is, net zoals de meeste andere religies, niet 
homogeen. Door de eeuwen heen zijn er vele verschillende stromingen 
ontstaan. De belangrijkste stromingen worden hier beschreven: het 
rooms-katholicisme, de oosters-orthodoxe kerk en het protestantisme. 

Het rooms-katholicisme 
De rooms-katholieke kerk is de oudste christelijke kerk en gaat terug 
tot de eerste eeuwen na Christus. In die eerste eeuwen bestond 
de Jezusbeweging nog niet uit één grote kerk, maar uit een groep 
losse gemeenschappen in de landen rond de Middellandse Zee. De 
plaatselijke leiders van de kerken die her en der werden gesticht, 
werden bisschoppen genoemd. Met elkaar vormden zij de leiding 
van de kerk. Eén van die bisschoppen kwam uiteindelijk aan het 
hoofd van de kerk te staan, namelijk de bisschop van Rome, de 
paus. Een katholieke kerk wordt officieel geleid door de priester of 
‘pastoor’. Deze priester is altijd een man en mag niet getrouwd zijn. 
Tegenwoordig is er een tekort aan priesters, daarom zijn er nu ook veel 
kerken waar de parochie geleid wordt door een pastoraal werker of 
pastor. Dat kan zowel een man als een vrouw zijn.  
Katholieke kerken zijn vanbinnen vaak rijk versierd en er staan beelden 
van heiligen. 

Oosters-orthodoxe kerken 
Deze kerken verwijderden zich in de loop der eeuwen van de kerk zoals 
die zich onder leiding van Rome in het Westen ontwikkelde. In 1054 
kwam de uiteindelijke breuk. De Oosters-orthodoxe kerken wilden niet 
dat één enkele persoon, de paus, uiteindelijk alles in en over de kerken 
te zeggen had. Ook zijn er inhoudelijke theologische verschillen tussen 
de Oosters-orthodoxe kerken en andere kerken. Feestdagen worden 
ook op andere dagen gevierd. 
 

Verbeelding van de opgestane Jezus in een kerk in 
Bronkhorstspruit (bij Johannesburg), Zuid Afrika

Interieur van een kapel in een rooms-katholieke kerk
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De liturgie (de gebeden, gezangen, woorden tijdens de erediensten) die 
gebruikt wordt in de kerkdiensten dateert nog uit de beginjaren van 
het christendom. De mensen staan bijvoorbeeld in de dienst en lopen 
langs een iconenwand. 

Iconen zijn afbeeldingen van Christus, Maria, apostelen, heiligen 
en verwijzen naar het goddelijke. Zij worden zo afgebeeld dat hun 
aanwezigheid door de gelovigen beleefd wordt als werkelijkheid. In de 
Oosterse kerken zijn iconen erg belangrijk.

Bij de Oosters-orthodoxe kerken horen o.a. de Grieks-orthodoxe kerk, 
de Koptisch-orthodoxe kerk, de Russisch-orthodoxe kerk en de Syrisch-
orthodoxe kerk. 

Icoon van Jezus Christus in de Grieks-orthodoxe kerk  
in Akko, Israël 

Iconostase in de Grieks-orthodoxe kerk in Akko, Israël Brood voor de Eucharistie in de Grieks- 
orthodoxe kerk in Akko, Israël 

Christendom
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Het protestantisme 
Het protestantisme is ontstaan als protest tegen de praktijk van de rooms-katholieke kerk in de zestiende eeuw. De 
mensen kwamen in opstand tegen bepaalde misstanden: de decadente levenswijze van geestelijken, de pracht en praal 
in kerken en het geld dat gelovigen moesten betalen voor zgn. aflaten om in de hemel te komen (alsof mensen daarover 
zouden kunnen beslissen!). Dit waren met name de burgers in de steden die leerden lezen en schrijven. Dit protest leidde 
ertoe dat mensen zich van de rooms-katholieke kerk afsplitsten en samen de protestantse kerk gingen vormen.  
De meest bekende leiders van de Reformatie, zoals het ontstaan van de protestantse kerk werd genoemd, waren de 
Duitse Maarten Luther en de Frans-Zwitserse Johannes Calvijn.  
Het aantal aanhangers van het protestantisme groeide snel in ons land; protestanten kregen uiteindelijk de overhand. 
Veel rooms-katholieke kerken werden ontruimd en vervolgens als protestantse kerk zonder beelden en andere pracht en 
praal ingericht.
 

De plaatselijke protestantse kerken worden geleid 
door een kerkenraad, gekozen uit gemeenteleden 
en de predikant. In de kerkdiensten gaat de 
dominee voor. Dat kan in de meeste protestantse 
kerken zowel een man als een vrouw zijn.  
De protestantse kerk telt in ons land veel 
verschillende groeperingen. De Nederlandse 
Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken 
zijn de twee grootste. In 2004 hebben deze 
groeperingen en de Lutherse Kerk zich verenigd 
tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
Enkele andere protestantse kerken zijn: de 
Evangelische broedergemeente (door de komst 
van mensen uit Suriname is het aantal gemeenten 
in Nederland toegenomen), doopsgezinden, 
quakers, baptisten, methodisten, jehova getuigen, 
adventisten, apostolischen, pinkstergemeenten en 
evangelische gemeenten. 

Brood voor de Eucharistie in de Grieks- 
orthodoxe kerk in Akko, Israël 

Interieur van een protestantse kerk
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Gebouw
Christenen komen bij elkaar in een kerk. Een kerk is meestal een groot opvallend gebouw. Aan de buitenkant kun je een 
kerk vaak herkennen aan de toren die eraan of ernaast gebouwd is. Die toren vormt de verbinding van de hemel met de 
aarde. Op de spits is vaak een symbolisch teken te vinden: een kruis of een haan. In de toren hangt een kerkklok. Als de 
klok luidt, is dat een oproep om naar de kerk te komen. De klok luidt in sommige kerken ook wanneer er gebeden wordt 
of wanneer er iemand wordt begraven. Elke zondag worden er in het gebouw kerkdiensten of vieringen gehouden. De 
kerkdienst wordt verzorgd door een dominee, pastoor, pastor of pastoraal werker. Vaak wordt hij of zij geholpen door 
mensen uit de gemeente. Er wordt gezongen en gebeden. Ook wordt er gelezen uit de Bijbel. Over het gelezen stuk 
geeft de voorganger een uitleg. Dit wordt een preek genoemd. Tijdens de dienst of viering wordt gecollecteerd voor een 
goed doel. Men vindt het belangrijk om met elkaar te delen (in andere religies is dit ook het geval, bijvoorbeeld de zakat 
in de islam). Als er een kindje in de gemeente is geboren wordt dat na enkele weken of maanden gedoopt, behalve in 
sommige protestantse kerken waar men geen kinderen maar wel volwassenen doopt. 

De pastoor en de dominee werken niet 
alleen op zondag. Door de week gaan zij 
op ziekenbezoek, huisbezoek, geven zij 
de jongeren van de kerk les over geloven, 
vergaderen zij met de kerkenraad of het 
parochiebestuur, en leiden zij allerlei 
leeskringen en studiegroepen. Ook leiden ze 
trouwdiensten en rouwdiensten.  

Een doop in een protestantse kerk
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In de kerk werkt meestal ook een koster: die zorgt voor 
het gebouw, de ontvangst van mensen, het schoon- 
houden en nog veel meer dingen die belangrijk zijn voor 
grote gebouwen waar veel gebeurt.

Feesten

Kerstmis: Met dit feest herdenken christenen dat Jezus 
werd geboren. Rooms-katholieken en protestanten 
vieren dit op 25 december. Orthodoxe christenen vieren 
het op 7 januari. De vier weken voorafgaand aan 
Kerstmis wordt de adventsperiode genoemd. In deze 
periode leeft men naar het kerstfeest toe.

Een huwelijk in een katholieke kerk Kerstmis is een lichtfeest

Christendom
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Goede Vrijdag: Op Goede Vrijdag herdenken christenen dat Jezus is gestorven. Omdat sommige geestelijk leiders van het 
joodse geloof zich bedreigd voelden door Jezus, droegen zij hem aan de Romeinen over. Die kruisigden Jezus. Christenen 
geloven dat Jezus voor een goede zaak is gestorven.  
Pasen: Met dit feest vieren christenen dat Jezus drie dagen nadat hij was gedood, opstond uit de dood. Een mysterievolle 
gebeurtenis waarbij sommige christenen het accent leggen op een letterlijke opstanding uit de dood, terwijl anderen 
meer de nadruk leggen op de boodschap dat de dood niet het einde van alles is en op het levend houden van het 
voorbeeld van Jezus. Aan Pasen gaat een periode van 40 dagen vooraf die de vastentijd of veertigdagentijd wordt 
genoemd. Mensen proberen in deze tijd sober te leven. 
Hemelvaart: Na Pasen is Jezus verschillende keren aan zijn vrienden en volgelingen verschenen. In de Bijbel wordt verteld 
dat Jezus veertig dagen nadat hij was opgestaan uit de dood, opgenomen werd in de hemel.  
Pinksteren: Tien dagen na Hemelvaart wordt Pinksteren gevierd. Het pinksterfeest gedenkt het begin van de christelijke 
kerk. Na Jezus’ hemelvaart bleven zijn vrienden verdrietig en bang achter in Jeruzalem. Omdat ze niet goed wisten wat 
ze moesten doen, bleven ze in hun huis. Tijdens een feest toen er van heinde en verre mensen naar Jeruzalem waren 
gekomen kregen Jezus’ vrienden ‘de geest’ ofwel de Geest van God werd over hen uitgestort. Ze gingen vol bezieling en 
vurig van enthousiasme de straat op en vertelden iedereen die het horen wilde over Jezus, ook mensen die een andere 
taal spraken. Wanneer je iets belangrijks te vertellen hebt, gebruik je handen en voeten om het te zeggen. En als iemand 
iets belangrijks horen wil, doet hij ontzettend zijn best het te begrijpen. Zo werden de verhalen over Jezus aan iedereen 
verteld en kwamen er steeds meer volgelingen van Jezus. 

Christendom
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Ontstaan en ontwikkeling

Mohammed 
Mohammed werd In 570 in Mekka geboren. Mekka ligt in Saoedi-Arabië en was in die tijd een druk bezochte 
handelsstad. Reizigers van ver uit de omtrek kwamen naar Mekka om handel te drijven en nieuwtjes uit te wisselen. Zo 
kon er een smeltkroes ontstaan van culturen maar ook van religies.  
Op jonge leeftijd verloor Mohammed eerst zijn vader en later op zesjarige leeftijd ook zijn moeder. Voor Mohammed 
betekende dit leven in armoede. Mohammed kwam als koopman in dienst van een rijke weduwe, Chadidja genaamd. 
Toen hij 25 jaar oud was trouwde hij met deze weduwe. Als koopman reisde Mohammed veel en kwam op verschillende 
plaatsen waar hij veel misstanden zag. Hij was hiervan onder de indruk. In Mekka zag Mohammed dat de rijken de 
armen onderdrukten, dat vrouwen en kinderen werden mishandeld en dat mensen plezier maakten ten koste van 
anderen. Ook werden er vele goden aanbeden. Mohammed vond dit alles volstrekt onaanvaardbaar. Zelf had hij door zo 
goed mogelijk te leven de bijnaam ‘al-Amin’ wat ‘de betrouwbare’ betekent verworven.

Boodschapper van God 
Regelmatig trok Mohammed de bergen in om te bidden en na te 
denken. Soms bleef hij daarbij dagenlang weg. Op één van die tochten 
verscheen de engel Gabriël (ook in het jodendom en het christendom een 
belangrijke engel), die de boodschap bracht dat er maar één God bestaat, 
Allah geheten. Deze openbaring was voor Mohammed het teken dat hij 
uitverkoren was als profeet. Hij kreeg de taak de mensen te waarschuwen 
en te wijzen op alle slechte dingen die ze deden. Zij moesten beseffen 
dat er nog een leven na de dood bestond, waarin ze beloond of gestraft 
zouden worden op basis van hun levenswijze op aarde. Daarnaast kreeg 
Mohammed de opdracht om de boodschappen die hem door Allah 
werden geopenbaard, precies te onthouden en door te vertellen. De 
maand waarin deze gebeurtenis plaatsvond staat bekend onder de naam 
Ramadan. 

Tegel met voetafdruk van Mohammed, 
Ottomaanse Rijk

Islam
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De eerste moslims
De eerste bekeerlingen van Mohammed waren zijn naaste verwanten. Veel stamgenoten echter zagen de nieuwe leer 
niet zitten. Dit vooral omdat zij er materieel op achteruit konden gaan. De mensen die naar Mohammed luisterden en 
het met hem eens waren, waren veelal mensen die zelf werden achtergesteld of onderdrukt, zoals slaven en vrouwen.  
Na twaalf jaren inspanning zonder veel succes in Mekka vertrok Mohammed naar de stad Medina (de stad van de 
profeet), hier kreeg zijn leer vele volgelingen. Deze gebeurtenis staat bekend als de ‘hidjra’ (het vertrek) en luidt ook het 
begin in van de islamitische kalender.  
De moslims van Medina waren vaak in gevecht met de inwoners van Mekka. Uiteindelijk wonnen de moslims de strijd 
en kon Mohammed terugkeren naar Mekka. De inwoners van de stad bekeerden zich tot de islam en de afgodsbeelden 
werden vernietigd. Dat was in 630. Twee jaar later, in 632, stierf Mohammed.

Verspreiding van de islam
Na de dood van Mohammed werd Abu Bakr tot opvolger gekozen. Hij voerde oorlog met stammen die zich niet tot de 
islam wilden bekeren. Heel Arabië werd veroverd en daarna het Byzantijnse Rijk en het Perzische Rijk. Nog geen eeuw 
later waren moslims de baas over een groot uitgestrekt gebied. In deze gebieden woonden vele joden en christenen. 
Zij mochten hun geloof behouden en belijden maar moesten daarvoor wel extra belasting betalen. Na de dood van 
Abu Bakr kwamen verschillende opvolgers aan de macht. Dit bracht de nodige spanning en twist teweeg. Zo kon het 
gebeuren dat binnen het grote rijk tegelijkertijd drie verschillende kaliefen (opvolgers) om de macht streden. Nog later 
(midden 16e eeuw) ontstonden er drie grote moslimrijken. Het rijk dat het langst heeft bestaan en het meest bekend 
is, is het Ottomaanse rijk. Opvallend is dat ondanks alle strijd er toch een min of meer hechte moslimwereld kon blijven 
bestaan. De geloofsleer en de daaraan verbonden beschaving van de islam kon voortbestaan dankzij de Arabische taal, 
de wetten en leefregels van de Koran, de handel en de bedevaart. Een voortbestaan tot op de dag van vandaag, waar 
wij in Nederland dagelijks mee te maken hebben.
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Leer en beleving

De Koran 
De teksten die Allah aan Mohammed openbaarde, zijn 
samen het heilige boek van de moslims geworden. Dit 
boek staat bekend als de heilige Koran. Het woord 
‘koran’ betekent: ‘dat wat gelezen moet worden’. 

In de heilige boeken van het jodendom, het christendom 
en de islam komt een aantal dezelfde personen voor. Zo 
is Adam in alle drie de godsdiensten de eerste mens op 
aarde, komt in alle drie de heilige boeken een zondvloed 
voor en zijn Abraham of Ibrahim en Mozes of Mousa in 
alle drie de godsdiensten belangrijke figuren. Ook Jezus 
(Isa in de Koran) is voor moslims belangrijk. Zij geloven 
niet dat hij de zoon van God is, zoals christenen, maar 
dat hij een belangrijke profeet was. 

De vijf zuilen 
Islam is een Arabisch woord dat ‘overgave’ betekent. 
Overgave aan de wil van Allah. Veel moslims stellen 
de islam voor als een stevig gebouw, rustend op vijf 
zuilen. De vijf zuilen of leefregels hebben te maken 
met geloven én doen. Samen met alle moslims op de 
hele wereld ben je verantwoordelijk voor elkaar. Als 
moslim heb je de plicht om te leven zoals de Koran het 
voorschrijft. 

De vijf zuilen: 
1.    De geloofsbelijdenis (shahada): Deze belijdenis luidt: 

‘Ik getuig dat er geen god bestaat behalve Allah 
en dat Mohammed de Profeet van Allah is.’ Door 

Koran

Straatbeeld met de islamitische geloofsbelijdenis in Nazareth,  
Noord-Israël (volgens de Bijbel de stad waar Jezus opgroeide). 
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deze belijdenis uit te spreken, zeg je dat alle macht 
aan Allah is. Allah heeft hemel en aarde gemaakt. 
Aan het einde der tijden zal Allah oordelen over de 
manier waarop iedereen heeft geleefd. Men gelooft 
dat degenen die goed hebben geleefd worden 
opgenomen in de hemel, mensen die slecht hebben 
geleefd gaan naar de hel. 

2.    Vijf keer per dag bidden (salaat): Vijf maal per dag 
bidt men in de richting van Mekka. Wanneer men 
niet in de moskee is spreidt men de gebedsmat uit 
met het gezicht richting Mekka. De vier belangrijkste 
houdingen tijdens het gebed zijn: staan, buigen, 
knielen en voorover op de grond liggen. De aanhef: 
‘Allah-Akbar’ (God is groot) wordt tussen de 
gebedshoudingen door herhaald en de gelovige zegt 
het Al-Fatiha gebed (de opening) op. De woorden 
worden hardop uitgesproken in een bepaald ritme 
en klank. De gebeden worden in een vaste volgorde 
en in het Arabisch gereciteerd. Zij maken dat je 
telkens weer in het gebed wordt aangespoord God 
te prijzen en te gehoorzamen.

3.    Steun geven aan de armen of aan hen die dit nodig hebben (zakat): Dit kan in de vorm van materiële steun of sociale 
hulp gebeuren. Van dit geld kunnen ook moskeeën worden gebouwd of studiebeurzen worden bekostigd.

4.    Vasten (Ramadan): In de maand ramadan wordt er gevast. Gedurende dertig dagen, na zonsopgang en voor 
zonsondergang eet of drinkt men niet. Het leert je zelfdiscipline en hoe het voelt om arm te zijn en niet te eten te 
hebben. 

5.    Een bedevaart maken naar Mekka (hadj): moslims die het zich kunnen veroorloven en goed gezond zijn, moeten één 
keer in hun leven een bedevaart naar Mekka maken. Dit om de eenheid in het geloof te benadrukken. Als symbool 
van deze eenheid draagt men allemaal dezelfde kleding, twee grote witte omslagdoeken. Op deze wijze is iedereen 
hetzelfde, er is geen verschil tussen arm en rijk. Gezamenlijk aanbidden moslims Allah en beleven zo hun eenheid, uit 
welk land ze ook komen. Vrouwen bedekken hun hoofd, maar laten het gezicht vrij.  

Gebed in de moskee, in de richting van Mekka
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De bedevaart (de hadj)
•	 	De vijfdaagse bedevaart begint op de 

berg Ararat. Vervolgens loopt men 
zevenmaal tegen de klok in om de 
Kaäba heen. Hierna bidt men met 
elkaar.

•	 	Vervolgens legt men zevenmaal de 
afstand tussen de twee heuvels Safa 
en Marwa af. Dit staat symbool voor 
het verhaal waarin Hagar (de tweede 
vrouw van Ibrahim) samen met haar 
zoon Ismaël (die als voorvader van 
Mohammed beschouwd wordt) door 
Abraham wordt weggestuurd. In de 
woestijn zoekt Hagar wanhopig naar 
water voor haar zoon. 

•	 	Hierna gaat men naar een plek 
buiten Mekka waar Mohammed 
zijn afscheidspreek hield en wordt 
er gebeden en gemediteerd. Dan 
worden er drie pilaren met steentjes 
bekogeld. Deze pilaren staan 
symbool voor de duivel. 

•	 	Dan vindt het Offerfeest plaats. 
Tot slot loopt men nog een keer 
om de Kaäba en drinkt men uit de 
Zam-zambron: de bron die de engel 
Gabriël voor Hagar en Ismaël deed 
ontstaan.  

De Kaäba in Mekka met bedevaartgangers
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Naast de vijf zuilen bestaan er nog veel meer verplichtingen en verboden. ‘Halal’ is de term waarmee wordt aangegeven 
wat voor een moslim is toegestaan. Met ‘haram’ wordt aangegeven wat niet is toegestaan. Het gaat zowel om 
producten als handelingen. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om alle moslimjongens te laten besnijden en is het verboden 
om varkensvlees te eten, net zoals in het jodendom. 

Verschillende stromingen 
Net als in andere religies zijn er binnen de islam liberale en orthodoxe gelovigen. In de Islam zijn twee belangrijke 
stromingen te onderscheiden: de sjiieten en de soennieten. Het soennisme is de grootse stroming. Soennitische en 
sjiietische moslims volgen de traditie die gebaseerd is op het leven van Mohammed. Naast de Koran speelt de hadith, een 
verzameling overleveringen van het spreken en handelen van Mohammed, een belangrijke rol. Het belangrijkste verschil 
tussen de twee hoofdstromen ligt in de strijd om de opvolging van Mohammed. Soennieten en sjiietten verschilden 
hierover van mening. Ook zijn er enkele theologische verschillen. 

Gebouw 
Een gebedshuis voor moslims heet moskee. Moskee 
is afgeleid van het werkwoord buigen. Een moskee 
biedt dus ruimte om te bidden en te buigen. In de 
gebedsruimte staan geen banken, maar er liggen 
tapijten of kleden op de grond. De moskee heeft 
verschillende ruimtes die gebruikt kunnen worden 
als school, vergaderruimte of ontmoetingsplek waar 
ook wat gegeten of gedronken kan worden. In 
Nederland worden soms bestaande ruimten (voormalig 
schoolgebouw, kerk, buurthuis) als moskee gebruikt. 
Maar ook worden er steeds meer nieuwe moskeeën 
gebouwd. 

Sommige moskeeën hebben één of meer slanke torens, 
minaretten genaamd. In landen waar het overgrote deel 
moslim is wordt vanuit een minaret de oproep tot gebed 
gedaan. Dit gebeurt vijf keer per dag. Steeds meer wordt 
gebruik gemaakt van luidsprekers.  

Bestudering van de Koran in een moskee
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Wasplaats en bron in de Sultan Ahmed moskee in Zaandam

Islam



53 Geloof in de buurt, Deel 1

Het uiterlijk van moskeeën vertoont vaak grote verschillen. Maar door vast te houden aan een aantal principes lijken 
moskeeën in zekere zin toch op elkaar. De meeste moskeeën zijn rechthoekig gebouwd. Er is een open binnenplaats voor 
de rituele wassing. 

Er is een overdekte gebedshal die meestal uit twee gedeelten bestaat, een deel voor vrouwen en een deel voor mannen. 
Voordat je de gebedsruimte binnengaat zie je rekken waar je je schoenen in kunt plaatsen. De belangrijke en dus ook 
grotere moskeeën zijn gebouwd met een koepel. Deze koepel verwijst naar de hemelkoepel en naar God die hemel en 
aarde gemaakt heeft. 
De binnenmuren zijn veelal met mooie versieringen beschilderd. Beelden en schilderijen met figuratieve kunst zal je er 
niet aantreffen. Uit eerbied voor God is het verboden om van Allah, mens of dier een weergave of beeltenis te maken. 
Wel tref je mooi versierde teksten aan ter lering uit de Koran. In de moskee tref je geen banken aan. De mensen zitten 
en bidden op de grond. Moslims gaan vooral op vrijdag en op feestdagen naar de moskee. Ook bij het overlijden van 
een persoon uit de gemeenschap gaat men naar de moskee. In de moskee dragen mannen vaak en vrouwen zeker 
hoofdbedekking.

Feesten 
Suikerfeest ( Ied-ul-Fitr): De negende maanmaand van het jaar is de vastenmaand, beter bekend als de ramadan. 
Iedere jaar verschuift deze maand op de kalender. Tijdens de ramadan wordt er niet gegeten tussen zonsopgang en 
zonsondergang. Het einde van de ramadan wordt groots afgesloten en gevierd met het Suikerfeest. Er wordt veel en 
lekker gegeten. Men draagt mooie, vaak nieuwe, kleren. Kinderen krijgen cadeautjes of geld. Arme mensen worden niet 
vergeten. Men gaat bij elkaar op bezoek en stuurt elkaar wenskaarten.
Offerfeest: (Ied-al-Adha) ook wel het ‘grote feest’ genoemd. Het feest wordt gevierd in de laatste maand van het 
islamitisch jaar, ook wel genoemd bedevaartsmaand. Dit is de maand waarin de pelgrimstocht naar Mekka plaatsvindt. 
Verbondenheid met alle moslims over de hele wereld wordt extra benadrukt door op de tiende dag van de pelgrimstocht 
een offerdier te slachten. Dit om het verhaal van Ibrahim te gedenken, die bereid was Allah te gehoorzamen door het 
dierbaarste wat hij bezat (zijn zoon Ismaël) te offeren. Belangrijk in het verhaal is dat Allah geen mensoffer van Ibrahim 
wil hebben. Hij laat dit weten door te wijzen op de aanwezigheid van een schaap dat in de plaats van Ismaël geofferd 
mag worden.  
Ook in de joodse Tenach en christelijke Bijbel staat dit verhaal. Daarin wordt niet Ismaël, maar Abrahams zoon Isaak 
bijna geofferd. 
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