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VERSLAG vrijdag 10 april 2015 

Meet, Greet & Eat 

Wereldgodsdiensten en filosofische stromingen: 

Islam 

 

Mohammed ontvangt een Openbaring (Mohammed wordt doorgaans niet afgebeeld) 

Na de ontvangst en de registratie begonnen we de avond  met een voorspel. In de hal hebben de 

gasten een groepje gevormd en elke groep heeft een envelop met losse letters gekregen. Zij moesten 

van deze  losse letters een woord maken dat iets met de Islam te maken  heeft.  Zij hebben heel 

http://www.winwide.nl/


  
 WIN met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie                                                                                       Integratie Emancipatie  Participatie    
  www.winwide.nl                                                                                                                                            

                          

2 

 

enthousiast met het spel meegewerkt en het woord gevormd. Het was ‘Inshallah’ . Moslims 

gebruiken dit woord zo vaak. Als iemand in de zomer met vakantie wil zegt men ‘inshallah ga ik deze 

zomer met vakantie’. Dat betekent dat ‘als  Allah het wil’ ga ik met vakantie.  

         

Na dit spel namen de gasten hun plaats in de grote zaal en met grote interesse luisterden zij naar de 

lezing over Islam door de gast spreker Azzedine Ahbod, gegeven werd. Hij is docent Frans en Arabisch 

en geeft les in het voortgezet onderwijs. Hij studeerde Islamologie in Algerije waar hij vandaan komt.  

Toen de situatie slechter werd in Algerije vluchtte hij lang geleden naar Nederland. Naast zijn 

docentschap geeft hij ook lezingen over Islam.  

Meneer Azzedine begon zijn presentatie met een plaatje van een maan en een ster. 

Deze zijn geaccepteerd als het symbool van Islam. De vijfpuntige ster herinnert de 

moslims namelijk aan de vijf pijlers van de Islam: de geloofsbelijdenis, het gebed, de 

armenbelasting, het vasten en de pelgrimstocht naar Mekka. En de maan is 

belangrijk omdat hij de islamitische kalender bepaalt, want elke nieuwe maan 

markeert het  begin van een nieuwe maand. 

 

 
                                                                                         Azzedine Ahod, Docent, Islam, Arabisch en Frans 
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Islam en de Abrahamatische religies 

Daarna ging hij in op de overeenkomsten van de religies.  Hij reciteerde uit de Koran, vertaalde de 

woorden en verklaarde de betekenis.  Ieder heeft dezelfde God, profeten en boodschap.  

“Deze boodschapper gelooft in hetgeen hem van zijn Heer is geopenbaard en ook de gelovigen, allen 

geloven in God, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers, zeggende: "Wij maken geen verschil 

tussen Zijn boodschappers"; en zij zeggen: "Wij hebben gehoord en gehoorzaamd, Heer, wij vragen U 

vergiffenis en tot U is (onze) terugkeer.“   

 [2:285] Albaqarah 

 Boodschappen van de Profeten zijn de bouwstenen van het gebouw ‘Geloof’. 

Iedere profeet heeft zijn bijdrage ingeleverd om het gebouw van ’geloof’ af te maken.  

            

Islam betekent ‘vrede’ 

Het woord ‘islam’ heeft een paar betekenissen en een van hen is vrede. In zijn lezing vertelde 

meneer Azzedine dat Islam  mensen tot vrede leidt en volgens de Koran geweld  absoluut niet 

acceptabel is. Moslims mogen anderen geen pijn doen of met anderen vechten.  Moslims zien elkaar 

als broers en zusters.  

 

           
 

Gezamenlijke maaltijd 

Daarna genoten we van Arabisch Menu MAGHREB met bijzondere gerechten uit Marokko, Tunesië 

en Egypte die het Culinair team i.s.m. Resto van Harte onder leiding van Marlou Cardoso heeft 

gemaakt. 

 Het menu bestond uit: 
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Amuse:  Krokant gevuld Marokkaans hapje 

Voorgerecht: Marokkaanse wortelsoep/Marokkaans brood 

Hoofdgerecht: Egyptische Musaqqa’a/Tunesische Couscous 

Bijgerechten: Arabische salade 

Nagerecht: Gaten pannenkoekje met honing en nootjes 

 

Tijdens de maaltijd was er gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.  We praatten na over wat 

we van Azzedine Ahbod gehoord hadden en wisselden gedachten uit.  Het eten was zoals altijd 

heerlijk. 

 Creatieve gedeelte                                             

Claire van Heukelom, onze illustrator en docent, leert ons Arabische letters kalligraferen en op de 

achtergrond luisteren wij naar mystieke Islamitische muziek. Tijdens de workshop hebben wij samen 

het woord ‘Inshallah’ in kalligrafie vorm geschreven.  

Het was een boeiende presentatie van meneer Azzedine en de gasten zaten vol met vragen. Na deze 

workshop ging meneer Azzedine de vragen van de gasten beantwoorden, het werd laat maar het is 

zeker de behoefte van mensen geweest om vragen te stellen. En meneer Azzedine is gebleven tot het 

einde van de avond om de vragen zorgvuldig te beantwoorden. Het was een gezellige en leerzame 

avond.  

 

   
 

Muzeyyen Ogulmus 

April 2015 
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