
 

 
 

Levensbeschouwing in beeld 
Opdrachten islam 

1. Waarin verschilt de islamitische kalender met de 
christelijke kalender? 
 
2. In welk jaar en met welke belangrijke gebeurtenis 
begint de islamitische jaartelling? 
 
3. Waarom kent de islamitische kalender geen 
winterfeesten, zoals ons kerstfeest, en zomerfeesten? 
 
4. Vergelijk nu de islamitische kalender met de christelijke kalender. Waar gaat jouw voorkeur naar 
uit en waarom? 
 
5. Wat betekent het woord "islam"? 
 
6. Hoe worden de volgelingen van de islam genoemd en waarin geloven zij? 
 
7. Elke levensbeschouwing kent verschillende stromingen of richtingen. Ook binnen de islam bestaan 
twee richtingen. Welke zijn dat en geef per richting drie belangrijke kenmerken. 
 
8. Waarom is de islam niet genoemd naar de profeet Mohammed? 
 
9. Hieronder staan een aantal jaartallen. Neem de jaartallen over en geef per jaartal een 
beschrijving. 
 
570 - 1453 
610 - 1800 
622 - 1950 
632 - 1955 
644 - 2003 
710 - 2004 
 
10. Maak de onderstaande zinnen af: 
 
* Het heilige boek van de Islam heet …………en is geschreven in het…………. 
* Als er in de moskee wordt voorgelezen uit het heilige boek, dan doet dat de…………….. 
* In het heilige boek staat o.a ……… , …………… en …………………… 
* Ook staat in het heilige boek wat mensen moeten doen en laten: 1……………… 2………………… 3……………… 
4………………… 5………………… 
 



 

 
 

11. Om Allah te eren en te dienen kent de islam vijf plichten ook wel vijf zuilen genoemd. Noem alle 
vijf zuilen en geef per zuil een korte beschrijving van de inhoud. 
 
12. Er zijn 4 belangrijke momenten in iemands leven: geboorte, volwassen worden, huwelijk en dood. 
Zoek bij ieder levensmoment een islamitisch ritueel en geef per ritueel een korte beschrijving. 
 
13. Naar welk islamitisch ritueel gaat jou voorkeur uit en waarom? 
 
14. Bij welk levensmoment hoort het door jou gekozen islamitisch ritueel en vergelijk het met het 
christelijk ritueel wat bij dat levensmoment past. Zijn er overeenkomsten of verschillen? Leg je 
antwoord uit. 

Het Offerfeest 

1. Wat willen moslims met het Offerfeest blijven 
herinneren? 
 
2. Wanneer viert men het Offerfeest? 
 
3. Wat is het belangrijkste ritueel op de eerste dag van 
het feest? 
 
4. Vertel het verhaal van het offer van Ibrahiem aan de 
hand van onderstaande woorden: 
- Ibrahiem - offer 
- Duivel - ram 
 
5. Het verhaal van het offer van Ibrahiem staat niet alleen in de koran. Ook andere godsdiensten 
hebben dit verhaal in hun heilig boek staan. Noem twee andere godsdiensten die het verhaal van 
Ibrahiem ook kennen en noem voor iedere godsdienst het heilig boek waar het verhaal in staat. 
 
6. Niet alleen in de islam bestaat een feest dat aan het offer van Ibrahiem herinnert. In welke andere 
godsdienst bestaat een belangrijk feest dat aan hetzelfde verhaal herinnert en hoe heet dit feest? 
 
7. Beschrijf de Arabische tafelmanieren. 
 
8. Het is de tiende dag van de twaalfde maand van de islamitische kalender. Tijdens de eerste dag 
van het Offerfeest zijn er familieleden op bezoek. Maak voor acht personen een heerlijke 
Marokkaanse maaltijd bestaande uit een voorgerecht, een hoofdgerecht, een bijgerecht en een 
nagerecht. 
 
9. Maak een verslag van opdracht 8. Geef daarin antwoord op o.a. de volgende vragen. Welke 
gerechten heb je gemaakt? Was het moeilijk om te maken of viel het mee? Kon je makkelijk aan de 
ingrediënten komen? Vond iedereen het lekker? 



 

 
 

 
10. Je hebt nu veel geleerd over het Offerfeest. Maak een collage met als thema het Offerfeest. 

 

Het Suikerfeest 

1. Wanneer viert men het Suikerfeest? 
 
2. Wat viert men met het Suikerfeest? 
 
3. In hoeveel dagen viert men het Suikerfeest en waarom kan het aantal dagen verschillen? 
 
4. Het Suikerfeest heeft een motto. Hoe luidt dit motto en wat betekent het? 
 
5. Willen de moslims met het Suikerfeest een bepaalde gebeurtenis blijven herinneren? 
 
6. Waarom heet het feest Suikerfeest? 
 
7. Tijdens het Suikerfeest bezoeken de mensen een moskee. Je gaat nu kijken hoe een moskee er 
van binnen uit ziet .Neem de plattegrond van de moskee over. Vergeet niet de cijfers 1 tot en met 9. 
Noteer per cijfer de betekenis en geef een korte beschrijving. 
 
8. Het Suikerfeest kun je vergelijken met ons Nieuwjaar. De mensen wensen elkaar op beide dagen 
alle goeds. Er bestaan in Nederland nog weinig islamitische wenskaarten voor een goed en gelukkig 
Nieuwjaar. Maak zelf een wenskaart en verstuur die aan mensen die de ramadan houden en het 
Suikerfeest vieren. 

 


