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Het uiterlijk is voor veel mensen heel belangrijk. De collage hieronder laat dat zien. In
dit hoofdstuk houden we ons bezig met uiterlijk en schoonheid.

Een mooi uiterlijk lijkt tegenwoordig belangrijker dan ooit. Veel jonge mensen doen
enorm hun best er mooi en verzorgd uit te zien. Ze proberen te voldoen aan de

schoonheidsidealen van onze maatschappij. Met deze idealen bedoelen we: ideeën

over hoe mensen er uit behoren te zien. Dagelijks zien we deze idealen om ons heen:
op tv, in tijdschriften en op internet. Denk bijvoorbeeld aan fotomodellen, zoals
Doutzen Kroes.

Er is ook kritiek op deze schoonheidsidealen. Zo zou bijna geen mens kunnen voldoen
aan deze idealen. Sommige mensen worden daar ontevreden over of zelf ongelukkig
van.
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Mensen zijn veel bezig met hun uiterlijk.

Waaraan besteed jij aandacht als het om jouw uiterlijk gaat? Noem drie dingen.
1.
2.
3.
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Paragraaf 5 Uitingsvormen van de islam

Opdracht

5.1 Inspirerende personen

24

Maak een klein paspoort van Mohammed. Vul de volgende woorden in: grot, eerlijk,

profeet, wending, armen, Aboe Talib, zakenlieden, Chadieja, Allah, Aïsja, Mekka en 570.
Naam: Mohammed

Mohammed

Hij leeft van 570 tot 632. Zijn ouders sterven jong.

.

.

Opgevoed door:

De islam ontstaat met het optreden van Mohammed.

.

Van 595 tot 619 getrouwd met:

Daarom wordt hij door zijn oom Aboe Talib opgevoed.

.

Hij hoort de stem van Allah in een:

Hij was een koopman die in Mekka woonde. Al jong reist
Mohammed met zijn oom mee. Op de lange reizen leert

te delen.

Hij roept de mensen op

hij veel mensen kennen. Mohammed ontmoet joden en

.

Een groep die hem uitlacht:

christenen. Hij ziet dat veel mensen alleen bezig zijn met

in het leven.

Hidjra: beslissende

rijk worden.

Van 595 tot 619 is Mohammed getrouwd met Chadieja.
De profeet Mohammed
gaat Abraham, Mozes,
Jezus en anderen voor in
het gebed. Middeleeuws
Perzisch miniatuur

Geboortejaar:

.

Hij is geen God, maar wel een:

Mohammed als profeet

Mohammed gaat af en toe naar een grot. Hij denkt na over het leven. In de grot hoort

Hij wil dat alle aandacht in Mekka gaat naar:

hij Allah’s stem. Hij moet gaan optreden als de boodschapper van Allah. Mohammed
spreekt over eerlijk delen en de zorg voor de armen. Hij waarschuwt de inhalige

zakenlieden. Allah zal geen medelijden met ze hebben. Maar ze lachen hem uit. De
rijken moeten niets van Mohammad hebben.

Mohammed ging in tegen slavernij. Hij gaf vrouwen meer rechten. De aanhang van
Mohammed groeit snel, zeker onder de armen.

.

Mensen die hem steunen zijn vooral:

.

In 630 verovert Mohammed met zijn aanhangers:
Mohammed, getoond met een
gesluierd gezicht en halo, op de
berg Hira (16e-eeuwse Ottomaanse
illustratie van de Siyer-i Nebi)

In 632 sterft Mohammed in de armen van zijn vrouw:
.

De machthebbers in Mekka weigeren te luisteren naar de boodschap van Mohammed.

De imam

naar Medina. Dit wordt de Hidjra genoemd. Dit jaar wordt tevens het begin van de

islam is de imam. Hij heeft een belangrijke

Zijn aanhangers worden vervolgd. In 622 wijkt Mohammed met zijn volgelingen uit

Een andere inspirerende persoon binnen de

islamitische jaartelling. Hidjra betekent binnen de islam: er komt een beslissende

functie in de moskee. De imam gaat voor in

wending in het leven. Je kiest definitief voor de boodschap van Mohammed.

het gebed. Hij zorgt ervoor dat alles netjes
verloopt in de moskee.

Mohammed verovert Mekka

De imam heeft soms ook een sociale en

Mohammed wil dat in Mekka alleen Allah wordt

politieke functie in de geloofsgemeenschap

vereerd. Vanuit Medina bereidt hij samen met

(de Umma). Hij geeft advies op allerlei

zijn volgelingen de herovering van Mekka voor.

gebieden.

Mohammed wordt legeraanvoerder. In 630 verovert

Een imam hoeft geen man te zijn. In een

hij met zijn aanhangers Mekka. Alle inwoners

bijeenkomst speciaal voor vrouwen, kan de

worden moslim. Mekka wordt het centrum van de

imam ook een vrouw zijn. Vaak heeft de imam

islam. In 632 sterft Mohammed in de armen van

een gewone baan. Hij doet het werk in de

zijn vrouw Aïsja. Hij wordt opgevolgd door kalief
Aboe Bakr.

Mohammed is de stichter van de islam. Hij is de

grote profeet van de islam. Maar hij is geen God!

Je mag de islam daarom niet ‘mohammedanisme’
noemen.

Intocht van Mohammed in Mekka en vernietiging van de afgoden. Mohammed wordt afgebeeld als een vlam in dit manuscript.
Uit: Bazil’s Hamla-i Haydari, Kashmir, 1808
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moskee er dan bij.

Welke van de volgende stellingen zijn onjuist. Zet er een streep door.
1.

De imam gaat niet voor in gebed.

3.

Een ander woord voor islamitische geloofsgemeenschap is: Umma.

2.
4.

De imam is ook een soort geestelijk adviseur.
Vrouwen kunnen geen imam zijn.

hoofdstuk 3

69

Paragraaf 2 Waarden en normen

Opdracht

Waarden

Ieder van ons heeft bepaalde standpunten over wat echt belangrijk is in het leven.

8

Lees de volgende ingezonden brief. Drie woorden ontbreken. Het betreft waarden.

Schrijf ze op de juiste plaats in het verhaal. Kies uit de volgende zes waarden: geluk,
gezondheid, eerlijkheid, trouw, welvaart en liefde.
Verliefd op Erik
Ik ben Natasja en ben vijftien jaar oud. Ik doe veel aan sport: vooral korfbal en tennis.

Die standpunten noemen we waarden. Voorbeelden van waarden zijn: gezondheid,
vrijheid, genot, gelijkheid en geluk.

Sporten is goed voor je

Een waarde kun je herkennen aan drie dingen:

. Sinds zes maanden

heb ik verkering met Erik. Met carnaval is het aangeraakt. We hebben elkaar toen

1. Een waarde is datgene wat je echt heel belangrijk vindt in je leven.

gezoend. Verliefdheid op het eerste gezicht! Daarna is het natuurlijk verder gegaan

Het is de basis van je leven. Voor de een is dat zijn vrijheid. Voor de ander is dat

dan zoenen! Erik zal nooit naar een ander meisje omkijken. Hij heeft beloofd mij altijd

gezondheid. En voor weer een ander is dat zijn geloof.

2. Een waarde is ook een doel.

te zullen zijn. Dus nooit met een ander meisje te

Een waarde geeft aan wat je wilt bereiken in je leven. Het

vrijen. Ik droom van een huwelijk met Erik. En een gezin stichten met veel kinderen.

is datgene wat je nastreeft in je leven. Bijvoorbeeld: je gaat

Zo bereik ik het echte

naar school. Waarom eigenlijk? Je kunt op school een diploma

behalen. Met dat diploma kun je werk zoeken. Via je werk krijg

je een inkomen. Met dat inkomen kun je allerlei spullen kopen.
Je wordt ‘welvarend’. Daar heb je een doel (waarde) te pakken:

Opdracht

welvaart.

Je ziet het. Als je doorvraagt, kom je vanzelf terecht bij een doel

9

dat je nastreeft. Een waarde dus. Naar school gaan is dus geen

in mijn leven.

Hieronder zie je vier foto’s. Schrijf op wat je ziet. Schrijf ook op welke waarde bij welke
foto hoort. Kies uit de volgende waarden: gezondheid, vriendschap, plezier en natuur.
1. Beschrijving

2. Beschrijving

Waarde:

Waarde:

3. Beschrijving

4. Beschrijving

Waarde:

Waarde:

waarde. Je kunt er wel mee bereiken dat je welvarend wordt.
Welvaart is wél een waarde!

3. Voor een waarde gebruik je steeds één woord.

Opdracht

7

Voorbeelden: welvaart, gezelligheid, liefde en eerlijkheid.

In de linkerkolom staan zes uitdrukkingen. Geef aan of het wel of niet waarden zijn.
Plaats een kruisje. Eén is voorgedaan.
Uitdrukking
1. Geluk

2. Naar muziek luisteren

Wel een waarde
X

Niet een waarde

3. De krant rondbrengen

4. Vriendschap

5. De leraar stuurt een leerling de klas uit
6. Vrijheid

Opdracht
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Maak een collage van een van de volgende waarden: gezelligheid, liefde, vrijheid,
gezondheid, naastenliefde, vriendschap, rechtvaardigheid, vrede of welvaart. In

de collage maak je gebruik van: foto’s, teksten, krantenberichten, tekeningen, enz.
Gebruik een apart blaadje.
hoofdstuk 6
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