
een samenstelling van de meest gestelde 
vragen op vraagislam.nl



De site Vraagislam.nl is bedoeld voor iedereen 
die meer wil weten over de islam: gelovigen, 
niet-gelovigen en spirituelen. 

De site is opgericht met als doel het bevorderen 
van dialoog tussen moslims en niet-moslims 
door niet-moslims te voorzien van informatie 
over de islam en tevens ruimte te bieden om 
kritische vragen te stellen. 

Het is niet te ontkennen dat de berichtgeving 
over de islam in de media, de afgelopen jaren 
vooral van negatieve aard is geweest, waardoor 
mensen een verstoord beeld krijgen van wat de 
islam inhoudt en wat de normen en waarden 
zijn die deze religie uitdraagt.

Dit heeft tot gevolg dat er onder niet-moslims 
onbegrip en angst voor de islam ontstaat en 
onder moslims een groeiende drang zich af te 
zetten tegen deze samenleving waarin zij zich 
onbegrepen voelen.

Naar ons idee een neerwaartse spiraal die door-
broken moet worden. Het team van Vraagislam 
bestaat uit een zeer diverse groep jongeren, 
zowel in culturele als professionele zin. 
Hierdoor is het mogelijk om vanuit verschil-
lende perspectieven vragen en thema’s te 
behandelen, wat onmisbaar is in de huidige 
samenleving.

Door een groeiende vraag naar informatie 
over de islam, willen wij aan die vraag voldoen 
door naast de site een bundel samen te stellen 
waarin de fundamenten van de islam en de 
meest gestelde vragen zijn opgenomen.

Deze bundel dient gezien te worden als een 
korte kennismaking met de islam.

Wij wensen u veel leesplezier! 

Voorwoord
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De islam bestaat uit zes geloofspilaren. De islam is gefundamenteerd op zes pilaren, 
die de pilaren van het geloof vormen. Het geloof in alle zes de pilaren is vereist om 
moslim te zijn. Allah, de Meest Verhevene, zegt in de Koran het volgende:

De Boodschapper gelooft in hetgeen door zijn heer aan hem is neergezonden en de 
gelovigen (eveneens). Allen geloven in Allah, in Zijn engelen, in Zijn boeken en in Zijn 
boodschappers (en allen zeggen): 

‘‘Wij maken geen onderscheid tussen Zijn boodschappers’’, en zij zeggen:

‘‘Wij hebben gehoord en gehoorzaamd, vergeef ons, onze Heer, en alleen tot U is 
terugkeer.’’  

1. Geloof in Allah

De eerste van de zes geloofsartikelen is het geloven in Allah; dat Hij bestaat en te 
geloven dat Zijn Goddelijk Wezen alle Goddelijke eigenschappen in volkomenheid 
bezit en dat Hij ver verheven is boven onvolkomenheden. Allah is de Schepper en 
de Voorziener van alles. Hij is de enige die waardig is aanbeden te worden.

2. Geloof in de Engelen

Het tweede grondbeginsel van het geloof is het geloven in de engelen. Engelen zijn 
zachtzinnige geestelijke wezens die van licht geschapen zijn en die elke gewenste 
vorm kunnen aannemen. 
 
Zij zijn niet mannelijk en niet vrouwelijk, en zij verzetten zich nooit tegen de orders 
van Allah. Ze hoeven niet te eten of te drinken en ze worden niet moe. Sommige 
engelen vervullen opdrachten in de hemelen, sommigen hebben taken op aarde en 
sommigen bij de Troon.  
 
Bovendien bestaan er voor elke mens 360 andere aangestelde engelen. Deze 
bestaan uit schrijfengelen die alle daden van iedereen noteren en sommige bescher-
mengelen. 

De pilaren van het Geloof
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3. Geloof in de Boeken

De derde pilaar van het geloof is het geloof in de Heilige Geschriften. Moslims   
geloven in alle boeken die zijn geopenbaard door Allah.

Allah, de Waarachtige, heeft in specifieke perioden Zijn geboden en verboden via 
Zijn Profeten door middel van Heilige Boeken aan Zijn schepselen onthuld. Deze 
Heilige Geschriften worden gezamenlijk de goddelijke boeken genoemd. 

De vier belangrijkste heilige geschriften zijn: 

- de Tora van Mozes, 
- de Psalmen van David, 
- het Evangelie van Jezus en 
- de Koran van Mohammed, vrede zij met hen. 

4. Geloof in de Profeten

De vierde pilaar van het geloof is het geloof in de profeten. Profeten zijn uitzonder-
lijke personen, die door Allah, de Meest Verhevene en Waarachtige, zijn uitverkoren 
om Zijn Bevelen, Voorschriften, Verboden en Blijde tijdingen te ontvangen en Zijn 
dienaren hierover te berichten. 

Voorts waren de profeten als afgezanten van Allah gezonden om de mensen te 
bewegen zich af te keren van dwalingen zoals het toekennen van deelgenoten aan 
Allah de Allerhoogste, of het aanbidden van afgoden. Zij kregen de opdracht om de 
oprechte gelovigen te leiden naar ware vrede en geluk, zowel in deze wereld als in 
het Hiernamaals. Omdat het menselijk verstand niet voldoende is om meteen zelf 
de ware weg tot redding en zegen te vinden, zond Allah profeten om Zijn Wil en 
Wet bekend te maken, met het doel Zijn dienaren te helpen in hun zoektocht naar 
vrede en geluk. 
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Het Hiernamaals is het eeuwige leven na het tijdelijke aardse bestaan. Allah, de 
Almachtige, heeft deze wereld en de gehele schepping voor een beperkte tijd 
geschapen. Het eerste blazen op de bazuin door de Engel Israfil zal het Laatste 
Oordeel inluiden; dit is het moment waarop alle levende schepselen sterven en 
onze wereld, tezamen met al het omringende, zal worden vernietigd.  

Met het tweede blazen op de bazuin zullen alle schepselen weer tot leven 
worden gebracht door Allah, de Almachtige, en zullen zij worden verzameld op de 
uitgestrekte vlakte in afwachting van het Laatste Oordeel.

In de aanwezigheid van Allah, de Almachtige, zal iedereen tot in de kleinste details 
worden ondervraagd over zijn of haar daden op aarde. Tevens zullen degenen 
wiens rechten op aarde werden geschonden in hun recht worden gesteld door de 
hun toekomende rechten te ontvangen van degenen die hen dit onrecht heb-
ben aangedaan. Op die manier zal de balans worden hersteld, het menselijk leed 
worden rechtgezet en zal rechtvaardigheid zegevieren. 

Na het Oordeel zullen de rechtvaardigen toegang krijgen tot het Paradijs en zullen 
de onrechtvaardigen worden geleid naar de Hel. Het Paradijs en de Hel bestaan 
uit verschillende niveaus welke zijn opgebouwd naargelang de verdienstelijkheid 
resp. de verderfelijkheid van de daden van diegenen die hen bewonen. Sommige 
Paradijsbewoners zullen de Glorierijke Visie van Allah, de Almachtige, ervaren. 
Iemand die niet gelooft in de Dag des Oordeels wordt beschouwd niet te geloven 
in Allah, de Enige, en in zijn profeet. 

5. Geloof in de Dag des Oordeels

De vijfde pilaar van het geloof is het geloof in de Dag des Oordeels. Geloven in 
de Dag des Oordeels is het geloven in alles dat met het begrip Dag des Oordeels 
verband houdt, namelijk het blazen van de bazuin, de wederopstanding van 
de doden uit hun graven en de ter hand stelling van een ieders Boek, waarin de 
daden van hem of haar staan genoteerd. 

Voorts houdt dit in: het geloven in de samenkomst op de vlakte voor het laatste 
Oordeel, in de ondervraging, in de weging van de daden die tijdens het leven op 
aarde zijn verricht, de voorspraak, de rivier, de brug en het geloof in een Paradijs 
en een Hel. 
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6. Geloof in de Beschikking en Bestemming

De zesde pilaar is het geloof in de Goddelijke bestemming en beschikking. Om 
deze geloofsartikelen goed te kunnen begrijpen dient eerst de aard van de vrije 
wil van de mens te worden verklaard.

De vrije wil is de wil om zelf te kiezen welke daden men verricht. Deze capaciteit 
is door Allah, de Meest Verhevene, aan de mensen verleend voor de (beperkte) 
verwezenlijking van datgene wat men wenst te doen. Deze beperkte wilskracht 
is van hele grote betekenis. Het bepaalt namelijk de levensloop en eindbestem-
ming van het individu. De Heilige Geschriften zijn hierin een leidraad, een soort 
handleiding als het ware, zodat men weet hoe men optimaal gebruik kan maken 
van deze vrije wil om de tevredenheid van Allah, de Almachtige, te verwerven. 
Men kiest echter zelf om de wilskracht te gebruiken voor het slechte of het goede 
en in lijn met een Goddelijke Beschikking. Als gevolg van deze vrije keuze verwerft 
men de Hemel of de Hel door de manier waarop van deze wilskracht gebruik is 
gemaakt.

Voorzeker, de Schepper is alleen Allah de Grootste; als Allah iets niet wenst en 
dus niet schept, dan gebeurt het niet en ontstaat het niet. Een mens is degene die 
slechts wenst en iets met zijn wil nastreeft, terwijl Allah degene is die schept. De 
vrije wil, de aan mensen toegekende wilskracht, kunnen we vergelijken met het 
besturen van een automobiel. Men gaat in de richting waarin men het stuurwiel 
draait.

Dit betekent, dat iemand die in de richting van het kwade heeft gestuurd, door de 
Goede Verordeningen van Allah niet op te volgen, zijn verantwoordelijkheid voor 
zijn zondige daden niet kan ontkomen door te zeggen: “ Wat kon ik doen als Allâh 
het zo heeft gewild en bewerkt, (geweten en toegelaten)? 

Ja, Allah had het zo gewild, omdat de wil van die persoon zich in deze richting had 
bewogen. Maar Hij had het ook voor Zijn dienaar gewenst dat hij zijn vrije wil en 
inspanning zou gebruiken in gehoorzaamheid. 
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Waarom bidden moslims? 

Allah, de Almachtige, openbaart in de Koran:

“O mensen aanbidt jullie Heer. Degene die jullie en degenen vóór jullie heeft 
geschapen.” (2-21)

Moslims aanbidden Allah dus in de eerste plaats omdat Hij dat wil. 

Eén van de andere redenen waarom de moslim Allah, de Verhevene, aanbidt luidt 
als volgt:

In het besef van de eigen tekortkomingen, zwakheden en behoeftigheid in de 
aanwezigheid van Allah, werpt de mens zich uit liefde en bewondering voor de 
volmaaktheid van Zijn Heerschappij, Zijn Goddelijke Macht en Zijn Goddelijke 
Genade, als dienaar van Allah ter aarde.

Elk specifiek gebed staat voor het verheerlijken, verheffen en danken van de Heer. 
De woorden subhan-Allah (Eer (zij) aan Allah), Allahu akbar (Allah is de grootste) 
en al-hamdu li-lah (alle dank zij aan Allah) worden met hart, mond en lichaam 
uitgesproken.

In de islam is het voorgeschreven gebed (salaat) dusdanig (vormgegeven) dat 
mensen er zowel mentaal, sociaal, spiritueel als lichamelijk mee bezig zijn. Als 
onderdeel van het gebed reciteert een moslim delen van de Koran, spreekt hij of 
zij woorden van verheerlijking, verheffing en dank, en verricht hij of zij een aantal 
bewegingen. Hier valt te denken aan het opheffen van de handen tot schouder-
hoogte, met de handen voor het lichaam gevouwen rechtop staan, buigen, het op 
de grond neerknielen en vooroverbuigen en het zitten.

De bewegingen in een gebed hebben specifieke doeleinden en betekenissen. Eén 
daarvan is het uitdrukken van onderwerping aan Allah.

?

De Moslim
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In welke richting?

Alle moslims richten zich wanneer zij bidden in de richting van de Kaaba. Dit betekent 
niet dat zij de Kaaba aanbidden of denken dat Allah zich in de Kaaba bevindt. Het 
geeft slechts de bidrichting aan.

Waarom vĳ f keer per dag?

De vijf tijdstippen van aanbidding zijn de vroege ochtend, het midden van de dag, de 
namiddag, avond en nacht. Dit zijn belangrijke tijdstippen voor mensen gedurende 
de dag en symboliseren de belangrijke momenten in het leven, namelijk de geboorte, 
het volwassen leven, de oude dag, de dood en het volledig loskomen
 van deze wereld. Bovendien wordt de moslim op deze manier gedurende de hele 
dag aan Allah herinnerd en zal hij/zij minder snel neigen om zondes te verrichten.

Vijf keer per dag lijkt misschien erg veel, maar gezamenlijk nemen ze niet meer dan 
een uur in beslag. Moslims zien het ook niet als een last. Integendeel, ze geven Allah 
een uur van hun dag terug, in het besef dat Allah hen 24 uur geschonken heeft. Het 
gebed is een mogelijkheid om zonder tussenkomst van anderen in communicatie 
met Allah te treden.



In wat voor God gelooft de moslim? 
Het concept van God in de islam wordt beschreven in één van de kortere hoofd-
stukken van de Koran:

“Zeg: Hij is God, de Enige; de Eeuwige, Zichzelf-genoeg; 
Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt; en niemand is in enig opzicht aan 
Hem gelijk.”  (112: 1-4)

Het centrale concept in de islam is de absolute eenheid van God; niet alleen in 
aantal, maar ook wat (Zijn) Heerschappij, Eigenschappen en Goddelijkheid betreft. 
Geen enkele andere persoon of ander wezen deelt deze met Hem. 

In de islam is God zowel alles-overstijgend als persoonlijk. God overstijgt alles 
omdat Hij, wat Zijn essentie betreft, op niets uit Zijn schepping lijkt. We kunnen de 
essentie van God niet bevatten, omdat Hij wat dat betreft het menselijk begrip te 
boven gaat. 

?

Allah



Moslims bidden tot deze universele God. God is tegelijkertijd een persoonlijke God, 
omdat we Zijn Eigenschappen kunnen (leren) kennen door na te denken over Zijn 
werken in het universum. Door bijvoorbeeld na te denken over de balans en het 
evenwicht in het universum en het leven op aarde, kunnen we concluderen dat Hij 
rechtvaardig is. De islam kwam om een einde te maken aan het aanbidden van 
afgoden en het toeschrijven van partners aan de ene ware God.

In de islam is het verboden om naast de Schepper, God Almachtig, een persoon, 
beeld of ander ding te aanbidden. Hoe heilig iemand ook is, men mag niet tot deze 
persoon bidden of diegene aanbidden. Deze vormen van toewijding mogen namelijk 
alleen tot God gericht worden, zonder dat daar enige tussenpersoon voor nodig is.

De veronderstelling in de vraag ‘In wat voor God gelooft de moslim?’ kan voortkomen 
uit het gebruik van het woord “Allah”. Wanneer mensen dit woord niet kennen, kun-
nen zij denken dat moslims in een persoon geloven, die Allah genoemd wordt.

In het Arabisch is Allah het woord voor God. Aangezien de Koran in het Arabisch werd 
geopenbaard, is de naam ‘Allah’ gebruikt. Zowel christelijke Arabieren als moslims 
noemen God, in hun eigen taal, Allah. 

Daar komt nog bij dat het woord Allah uniek is, aangezien er geen meervoud (zoals 
“goden” in het Nederlands), mannelijke of vrouwelijke vorm (zoals godin) of verk-
leinvorm (zoals godje) van bestaat. In dit opzicht beschouwen moslims ‘Allah’ als de 
meest passende naam voor God.

Tenslotte wordt Mohammed, vrede zij met hem, op geen enkele manier door 
moslims aanbeden. Hij wordt niet als goddelijk beschouwd. Hij is een mens, net als 
wij, maar met de belangrijke taak van een openbaring-brengende profeet.
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Wat betekent halal? 

Het woord ‘halal’ betekent eenvoudigweg ‘rechtmatig’. Zo wordt al het voedsel dat 
op rechtmatige wijze verkregen is, als halal beschouwd.

Het leven is een heilige zegening van Allah aan de schepping, zelfs voor dieren. 
Indien het leven van een dier uit noodzaak van overleven genomen moet worden, 
mag het leven van dat dier alleen genomen worden in naam van Allah, Die het zijn 
leven in de eerste plaats gegeven heeft.

Dieren die op deze wijze (in naam van Allah) geslacht worden, worden als halal 
beschouwd. Bloed, producten van varkens en vleesetende dieren zijn voor con-
sumptie verboden.

?

Geboden



Ook voedsel dat met niet-halal toevoegingen bereid is, wordt als niet halal be-
schouwd. Het consumeren van varkensvlees is door Allah verboden. Waarom is het 
consumeren van varkensvlees verboden? De Koran verbiedt het consumeren van var-
kensvlees met meerdere verzen waaronder het volgende vers:

“Verboden is u het gestorvene, het bloed en het varkensvlees en al waarover een an-
dere naam dan die van Allah is aangeroepen; hetgeen is geworgd en is doodgeslagen 
en hetgeen is doodgevallen of hetgeen door de horens van dieren is gedood en het-
geen door een wild beest is aangevreten, behalve wat gij hebt geslacht. Verder hetgeen 
voor afgoden is geslacht en wat gij loot door pijlen, dit is een overtreding. Heden zullen 
de ongelovigen aan uw godsdienst wanhopen. Vreest dus niet hen, maar Mij. Nu heb 
Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u 
als godsdienst gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de 
zonde is geneigd, voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” (5:3)

Het vers in de Koran is duidelijk. Het eten van vlees van dieren dat niet is geslacht in 
de naam van Allah en het eten van varkensvlees zijn verboden voor de mens. We 
dienen ons goed te realiseren dat wij, of we er bewust van zijn of niet, onderworpen 
zijn aan een test. De geboden en verboden worden de mensen aangeboden met 
daarnaast de consequenties van handelingen.

Om een mens in een waardige staat die het paradijs schikt te stellen, laat de Schep-
per de mensheid een examen ondergaan. Vanwege deze reden heeft de Heer een 
aantal verboden en geboden vastgesteld. Wat hier dus telt is de gehoorzaamheid die 
getoond wordt aan de Heerser der bestaan. Samen met het principe van gehoor-
zaamheid aan Allah, zijn er ook vele andere wijsheden verborgen in alles wat geboden 
en verboden is. 
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Hoe is de Koran in boekvorm tot stand gekomen??

Koran

14

De Koran, het laatste heilige Schrift van Allah en Zijn Goddelijke boodschap voor 
de gehele mensheid, werd vers voor vers en hoofdstuk voor hoofdstuk geopen-
baard in een periode van 23 jaar. De profeet, vrede zij met hem, droeg de geo-
penbaarde verzen en hoofdstukken voor aan zijn metgezellen. De metgezellen 
onthielden het en sommigen schreven het op. Ook had de profeet metgezellen 
die de taak hadden om de openbaring op te schrijven (de koettaab). Zij waren met 
name verantwoordelijk voor het documenteren van de geopenbaarde verzen en 
de hoofdstukken.

De profeet werd via de aartsengel Gabriël geïnformeerd over waar de geopen-
baarde verzen en de hoofdstukken moesten worden geplaatst, hoe ze geordend 
moesten worden in de Koran. De profeet beschreef deze informatie aan de koet-
taab en zij plaatsten de verzen en hoofdstukken zoals werd beschreven. De gehele 
Koran werd tijdens het leven van de profeet opgeschreven. Bovendien kwam 
Gabriël elke Ramadan naar de profeet en reciteerde de verzen en hoofdstuk-
ken vanaf het begin. In de laatste Ramadan, voordat de profeet overleed, kwam 
Gabriël opnieuw, en deze keer werd de Koran twee keer gereciteerd. De eerste keer 
reciteerde Gabriël en luisterde de profeet, en de tweede keer reciteerde de profeet 
en luisterde Gabriël. Zo nam de Koran zijn definitieve vorm aan.

Echter, tijdens het leven van de profeet was de Koran nog niet in boekvorm 
opgeschreven. Het werd verspreid onder de metgezellen als pagina’s en werd 
onthouden door vele metgezellen. Het was echter wel duidelijk en absoluut 
bekend welk vers en hoofdstuk waar zou worden geplaatst.

Tot slot, uit noodzaak werd ten tijde van de kalief Abu Bakr een commissie in-
gesteld van schriftgeleerden van openbaring en krachtige memoriseerders, geleid 
door Zayd bin Thabit . Deze commissie had de taak om alle verzen en hoofdstuk-
ken te verzamelen en uiteindelijk een boekvorm te maken van de Koran.  Alle 
metgezellen kwamen en gaven de paginas die ze hadden van de Koran. Als gevolg 
van het gezamenlijke werk van de memoriseerders en de schriftgeleerden van de 
openbaring werden de pagina’s, hoofdstukken en verzen geordend zoals beschre-
ven door de profeet. Zo werd de Koran ingericht als een boek, als een ‘Mushaf’. 



Als gevolg daarvan is de Koran vrij van de invloed van vergetelheid geweest, niet ver-
loren gegaan en niet vervalst of veranderd, omdat het precies is geschreven zoals het 
werd geopenbaard aan de profeet.

Ten tijde van kalief Uthman ibn Affan zijn er meer kopieën gemaakt van dit boek en 
die werden naar verschillende plaatsen gezonden. De exemplaren van de Koran van 
nu komen van deze Koran.

Als gevolg van de deugdelijkheid in haar voortbestaan, in tegenstelling tot de andere 
Heilige Schriften, werd de Koran geschreven in haar geopenbaarde vorm zonder 
enige vervorming of verandering, en het is tot ons gekomen door 1400 jaar lang zijn 
authenticiteit te behouden. Het is duidelijk dat de retoriek en welsprekende stijl van 
de Koran, zijn beknoptheid, het gemak van het onthouden ervan, zonder gelijkenis 
met de menselijke manier van praten, het feit dat de mensen niet in staat zijn om 
het te imiteren en het niveau van Zijn welsprekendheid te bereiken, en de maximale 
zorgvuldigheid in het behoud ervan allemaal een grote rol hebben gespeeld in zijn 
authenticiteit. Maar de echte reden is dat Allah de Koran in Zijn bescherming nam en 
dat Hij beloofde het zo te behouden als een wonder tot de Dag des Oordeels. Het 
volgende wordt vermeld in de Koran:

“Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij 
zullen er de Waker over zijn.” (Koran 15:09)

Vandaag de dag zijn alle kopieën van de Koran in de hele wereld hetzelfde. Er is 
geen verschil of verandering. Bovendien kennen miljoenen mensen de hele Koran 
uit het hoofd en het wordt ook elk moment gereciteerd door miljoenen mensen. 
Deze eigenschap heeft geen enkel ander boek, zelfs de andere Heilige Boeken niet. 
Het is absoluut noodzakelijk dat de Koran, als het definitieve Boek van Allah, deze 
ongekende status bezit.
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Waarom dragen mos lima’s een hoofddoek??

16

Moslims, mannen en vrouwen, worden opgedragen bepaalde delen van hun 
lichaam te bedekken. 

De Koran zegt: “Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen 
houden en dat zij hun passies beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker, Al-
lah is wel op de hoogte van hetgeen zij doen. En zeg tot de gelovige vrouwen 
dat zij ook hun ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij 
hun schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij 
hun hoofddoeken over hun boezem laten hangen, en dat zij hun schoonheid niet 
tonen behalve aan (…)” (24:30-31) en de verzen vervolgen met een lijst van man-
nelijke familieleden die de uitzonderingen op deze regel vormen.

Het gezichtspunt van de islam is, dat met inbegrip van de mens, het hele uni-
versum door God geschapen is. God heeft ons onze lichamen en de omgeving 
waar in we leven toevertrouwd en ons daarom opgedragen beide tegen fysieke 
en spirituele schade te beschermen. Voor gelovigen is het vanzelfsprekend dat zij 
God, die in openbaringen bepaalde richtlijnen en principes uiteen heeft gezet om 
het geluk van de mens te waarborgen, volgen.

Zowel mannen als vrouwen hebben hun verantwoordelijkheden tegenover Allah. 
Allah heeft elk individu met verschillende kwaliteiten en eigenschappen ge-
schapen. Afhankelijk van hoe men omgaat met waarmee hij/zij is bevoorrecht of 
benadeeld wordt men hierop afgerekend in het Hiernamaals. Men moet verant-
woording afleggen voor hetgeen wat men op aarde heeft gedaan als vrouw of man 
en hoe men is omgegaan met de gunsten en gebreken die hem/haar is ges-
chonken. Of een man bevoorrecht is of dat een vrouw bevoorrecht is, hangt zeer 
af wat ze met deze voorrechten doen.

De islam schrijft voor dat dames, zonder hun seksualiteit te benadrukken, op 
gelijke wijze behandeld worden als mannen. Het benadrukken van seksualiteit in 
hedendaagse culturen zorgt ervoor dat vrouwen als lustobject behandeld worden. 



Daarnaast vraagt de islam vrouwen hun lichamen en haren te bedekken om te 
voorkomen dat zij seksuele hinder ondervinden van de blikken van vreemde mannen. 
Ter bescherming van haarzelf kan een vrouw zich bescheiden kleden, waarmee zij de 
tevredenheid van Allah kan werven. Hetzelfde kan geopperd worden voor de man. 
Ook hij kan zich bescheiden kleden ter eigen bescherming en om de tevredenheid 
van Allah te werven.

Wanneer een moslimvrouw de (leeftijd van) puberteit bereikt, wordt het bedek-
ken van de haren een verplichting. Sommige ouders vragen hun dochters al eerder 
om hun haar te bedekken, zodat zij eraan gewend raken. Vrouwen dienen hun hele 
lichaam, met uitzondering van het gezicht en de handen (en volgens de Hanafi 
wetschool ook de voeten), te bedekken.  Mannen dienen ook de belangrijke delen 
van hun lichaam, van de buik tot aan de knieën, te bedekken. Zolang aan deze plicht 
wordt voldaan, wordt het uiteindelijke soort kleding dat gedragen wordt en de kleur 
ervan, aan het individu overgelaten.

Vanzelfsprekend bedekken vrouwen of ze nu moslim zijn of niet, in het dagelijks 
leven de meeste delen van hun lichaam. Ook wanneer men het haar niet bedekt, 
wordt het grootste deel van de tijd, aan 95% van deze verplichting voldaan. Het 
bedekken van het gezicht is niet verplicht in de islam. Sommige vrouwen kunnen er 
uit godsvrucht voor kiezen dit te doen. Ook zijn culturele gebruiken de reden van dit 
gebruik in landen (als Iran of Afghanistan) waar dit veel voorkomt.

Het niet bedekken van het haar, of er nog niet klaar voor zijn om aan deze verplicht-
ing te voldoen, hoeft een vrouw er niet van te weerhouden in God te geloven en de 
islam als religie te kiezen. Bovendien weerhoudt dit vrouwen er zeker niet van andere, 
belangrijkere aspecten van de Islam uit te dragen. 

Enkele nieuwe moslima’s hebben het volgende te zeggen over hun ervaringen met 
het bedekken van hun haar en de rest van hun lichaam:

Vrouwen

“Het dragen ervan zorgt ervoor dat wanneer mensen naar me 
kĳ ken, ik het gevoel heb dat ze niet naar me kĳ ken vanwege hoe 
mĳ n lichaam er uit ziet, maar vanwege wat ik doe en bĳ draag.”

“Ik draag de hĳ ab (sluier) nu drie jaar. Voor mĳ  is het zeer bevrĳ dend 
geweest. Om eerlĳ k te zĳ n, stelt het je in staat een persoon te zĳ n en niet 
slechts een vrouw/ding om naar te kĳ ken. Mensen luisteren naar je.”
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Hoe was het karakter van profeet Mohammed(vzmh)??
Profeet Mohammed, vrede zij met hem, had een opvallend karakter. Eerwaarde 
Bosworth Smith merkt hierover op: “Als staatshoofd én hoofd van de Kerk, was 
hij Caesar en de Paus in één; maar hij was paus zonder de rechten van de paus en 
Caesar zonder de legioenen van Caesar, zonder bestaand leger, zonder bodyguard, 
zonder paleis, zonder vast inkomen. Als iemand het recht zou hebben te zeggen 
dat hij met behulp van een Goddelijk recht heerste, zou dat Mohammed, vrede zij 
met hem, zijn, omdat hij alle macht had zonder instrumenten en zonder de steun 
daarvan. Hij gaf niet om machtsvertoon. De eenvoud van zijn persoonlijke leven 
stemde overeen met zijn publieke leven.”

Hoewel hij met gemak als een koning had kunnen leven, leidde hij een eenvoudig 
leven en bezat hij naast een paar essentiële benodigdheden, geen wereldse zaken. 
Zijn huis bestond uit een hut (met muren) van ongebakken klei en een rieten dak 
van palmbladeren, dat met kamelenhuid was bedekt. Naast een kameel, paard, 
ezel en wat land, had hij geen aardse bezittingen.

Hij was van nature zachtmoedig en vriendelijk, altijd minzaam en bereid de fouten 
van anderen over het hoofd te zien. Beleefdheid en hoffelijkheid; mededogen en 
zachtmoedigheid; eenvoud en bescheidenheid, waren enkele kenmerken van zijn 
karakter. Hoewel hij in feite aan het hoofd van Arabië stond en een boodschapper 
van Allah was, nam hij nimmer een superieure houding aan. Niet dat hij dergelijke 
neigingen door middel van bepaalde handelingen of schijn diende te verhullen.

Er was geen enkel soort huishoudelijk werk waar hij zich te goed of verheven voor 
voelde. Zijn vrouw A’isha heeft gezegd: “Hij hielp altijd mee met huishoudelijk werk 
en herstelde van tijd tot tijd zijn kleding, repareerde zijn schoenen en dweilde de 
vloer. Hij melkte, tuierde de grazende dieren, gaf de dieren te eten en deed de 
huishoudelijke boodschappen.”

Hij verkondigde de mensen vertrouwen te hebben in Allah. Zijn hele leven was 
een verheven voorbeeld van de leer (die hij verkondigde). In de eenzaamheid van 
Mekka, te midden van achtervolging en gevaar, bij tegenslagen en rampspoed, 
komt zijn volledige geloof en vertrouwen in Allah als overheersend kenmerk van 
zijn leven naar voren. 



De Profeet

Onder druk van vervolging in Mekka, vroeg zijn oom Aboe Talib hem zijn missie 
af te breken, maar hij antwoordde kalm: “Lieve oom, laat je niet leiden door mijn 
eenzaamheid. De waarheid zal niet lang zonder steun blijven.’’

De Profeet, vrede zij met hem, vroeg mensen vriendelijk en rechtvaardig te zijn. 
Als hoogste rechter en scheidsrechter, als de leider der mensen, als een hervormer 
en boodschapper, hield hij zich altijd bezig met mensen en hun zaken. 

Mohammed, vrede zij met hem, vroeg mensen ideeën van superioriteit op basis 
van ras, familie(afkomst) of wereldse zaken te vermijden, omdat rechtschapenheid 
het enige criterium is waarmee iemand zich van anderen kan onderscheiden. In 
een tijd waarin zwarten slechts geschikt werden geacht als slaven, was zijn belan-
grijkste helper in de moskee, een zwarte Afrikaan, genaamd Bilal.

De Profeet, vrede zij met hem, predikte niet alleen dat mensen vriendelijk voor 
elkaar moesten zijn, maar voor alle levende wezens. Wanneer hij een te zwaar 
beladen of ondervoed dier zag, benaderde hij de eigenaar ervan en zei hij: “Vrees 
Allah voor de manier waarop je dieren behandelt.” Een andere keer zei hij: 
“Waarlijk, er is een hemelse beloning voor iedere daad van vriendelijkheid die men 
jegens een levend dier begaan heeft.’’



Accepteert de islam J� us?

Hoewel de naam Mohammed slechts vijf keer in de Heilige Koran genoemd wordt, 
wordt de naam Isa (Jezus), vrede zij met hem, wel 25 keer genoemd. Een onder-
deel van de geloofsbelijdenis van de islam is het accepteren van Jezus (vrede zij 
met hem) als geëerde profeet van Allah, een van de hoogste in rang. Daarom zou 
geen enkele moslim Jezus (vzmh) durven te verwerpen.

?
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De Koran vertelt ons dat Isa (Jezus) geëerd wordt en in het Hiernamaals tot de-
genen zal behoren, die het dichtst bij Allah zullen zijn;

“Toen zeiden de engelen: ”O Maryam, Allah zendt jou het heuglijke nieuws van 
een woord van Hem; zijn naam is al-Masih (de Messias): Isa, zoon van Maryam. 
Hij staat in hoog aanzien, zowel in de wereld als in het Hiernamaals en hij be-
hoort tot hen, die dicht in de nabijheid (van Allah) vertoeven.” (3:45)

Terwijl hij wonderen als het opwekken van de doden, het weer laten zien van 
de blinden en het met toestemming en hulp van Allah genezen van de melaat-
sen volbracht, werd Jezus (vzmh) gesterkt met de Heilige Geest (5:110). Moslims 
geloven ook dat Isa (Jezus) naar de Hemel is opgestegen: “(En herinnert) dat Allah 
zei: “O Isa! Ik pak u op en laat u naar Mij opstijgen” (3:55).

De Koran spreekt vol lof over Maryam (Maria), de moeder van Isa (Jezus), vrede zij 
met hem. “Voorwaar! De engel zei: “O Maryam! Allah heeft u verkozen en ge-
zuiverd – verkozen boven de vrouwen van alle volkeren.”(3:42). Niet alleen is zij een 
van de weinige mensen die in de Koran met naam genoemd worden, haar naam 
wordt zelfs 31 keer genoemd. De verklaring ‘Allah heeft … u verkozen boven de 
vrouwen van alle volkeren’ is zeer interessant gezien het feit dat de eerste mensen 
die naar de Koran luisterden, tot een uit stammen bestaande en zeer nationalis-
tische samenleving behoorden.

Volgens de islam werd Jezus (vzmh) op wonderbaarlijke wijze, zonder een mense-
lijke vader geboren en was zijn moeder Maria een zuivere maagd;

“Zij zei: “O mijn Heer! Hoe kan ik een zoon krijgen, wanneer geen man mij heeft 
aangeraakt?” Hij zei: “Toch: Allah schept wat Hij vermag. Wanneer Hij een plan 
verordend heeft, hoeft Hij maar te zeggen “Wees” en het is!” (3:47).

?

Andere religies
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Hoe verhoudt de islam zich tot de wetenschap?

Niet alleen spreken de islam en de Koran, het heilige boek van de islam, weten-
schappelijk bewezen feiten niet tegen, ze moedigen de mensheid ook aan om 
het universum en de wetten die het functioneren ervan regelen, te observeren en 
daar over na te denken. In bijna 15 % van de Koran, in meer dan 700 verzen staan 
boodschappen als:

““Voorwaar ! In de schepping van de hemelen en aarde en in de afwisseling van 
de dag en nacht liggen voorzeker Tekenen voor degenen die begrijpen. Degenen 
die zich staand, zittend en op hun zij liggend verheugen over de lofprijzingen van 
Allah en nadenken over de (wonderen der) schepping in de hemelen en op aarde 
(zeggen): “Onze Heer ! U heeft dit niet vergeefs geschapen …” (3:190-191)

Er staan ook vele verzen in de Koran die expliciet wetenschappelijk van aard zijn. 
Vele wetenschappelijke ontdekkingen van de laatste jaren, werden 14 eeuwen 
geleden al in de Koran vermeld. Zo spreken de verzen “Zien degenen die niet 
geloven dan niet dat de hemelen en aarde één waren, maar Wij ze uiteen gehaald 
hebben en zullen zij dan niet geloven dat Wij elk levend wezen uit water hebben 
gemaakt.” (21:30) en “En Wij brachten de hemel met kracht omhoog en zeer zeker 
laten Wij hem uitdijen.” (51:47) duidelijk over de Big Bang, het uitdijende universum 
en levende wezens, die voornamelijk uit water bestaan; allemaal concepten die 
rond de 7e eeuw na Christus nog niet bekend waren.

Vanaf de eerste dagen van de islam, combineerden geleerde moslimmannen 
en –vrouwen, met kennis van de leringen uit de Koran, het bestuderen van de 
materiële en spirituele wetenschappen met diepgaande spirituele beoefening. 
Dit heeft ertoe geleid dat de moslims de wetenschappelijke erfenis van die tijd 
bewaarden, onschatbare bijdragen leverden en belangrijker nog, een moderne 
wetenschappelijke methodologie ontwikkelden, die zij vervolgens aan Europa 
doorgaven om de huidige beschaving mee te voeden.

?
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Wetenschap

De islam staat niet negatief tegenover wetenschap of verstand. Sterker nog, de 
islam moedigt het gebruik en de ontwikkeling van beide juist aan. De wetenschap 
is een weerspiegeling van het universum, dat door Allah gecreëerd is.

Het verstand is ook een wezenlijk geschapen aspect van de menselijke geaard-
heid, dat de mens van de rest van de schepping onderscheidt. Geen enkele, in zijn 
oorspronkelijke vorm behouden, geopenbaarde religie kan tegen waarneembare 
feiten van het universum of verstand gekant zijn. In dit opzicht is de Islam gemak-
kelijk te verenigen met wetenschap en verstand.




