
SPELREGELS EN INSTRUCTIES

ANTWOORDEN

INLEIDING
40 Antwoorden is een educatief spel dat als doel heeft ons te doen beseffen dat godsdiensten, hoewel verschillend van 
elkaar, een gemeenschappelijke functie hebben: ze geven antwoorden op levensvragen en komen zo tegemoet aan 
behoeften van het individu en de samenleving. Met behulp van spelcompetitie, wordt het nadenken over wezenlijke 
vraagstukken en het leren van belangrijke begrippen in de belangrijkste godsdiensten gestimuleerd. De dialoog onder de 
deelnemers wordt aangemoedigd, zodat zij verschillende benaderingen en beoordelingen van deze kwesties ontwikkelen. 
Er zijn geen “juiste antwoorden”: de winnaar is niet degene die de meeste antwoorden objectief goed heeft, maar wordt 
aangewezen door de spelers zelf!

In het laatste deel van dit document noemen we het materiaal dat nodig is om de benodigde speelkaarten en 
scorekaarten te maken. De kaarten moeten geprint en uitgesneden worden langs de gestippelde lijnen. De 
antwoordkaarten, die herkenbaar zijn aan de illustraties die er op staan, moeten gevouwen en gelijmd worden om 
dubbelzijdige kaarten te verkrijgen.

De scorekaarten moeten net zo veel als nodig worden geprint: voor iedere keer dat het spel gespeeld wordt, is per 
speler een scorekaart nodig. 

Als deze procedure is gevolgd, heeft men:
• 19 “behoeften” kaarten
• 40 “antwoorden” kaarten
• een variabel aantal scorekaarten

Tenslotte is een pen nodig voor iedere deelnemer/speler: zij moeten het aantal overeenkomsten noteren en de score die 
daaruit voortvloeit.

Carte bisogno CartA RISPOSTA

VOORBEREIDING VAN HET MATERIAAL



DOEL
Het doel van iedere speler is om aan na 3 speelronden het hoogste aantal punten te halen.

SPEELWIJZE
Iedere ronde wordt gespeeld door tenminste 3 en maximaal 7 spelers. Verdeel de "behoeften" en "antwoord" in 2 aparte 
stapels en schudt deze. Leg de stapeltjes in het midden van de tafel. Iedere speler heeft een eigen scorekaart en een pen.

RONDES
Iedere ronde bestaat uit 3 delen: voorbereiding, overeenkomsten vaststellen en discussie met daarna de vaststelling van 
de scores.

VOORBEREIDING
2 “behoeften” worden van de stapel genomen en in het midden van de tafel gelegd, waar ze goed leesbaar zijn voor alle 
spelers. Daarna worden 5 “antwoord” kaarten getrokken en in een rij onder de “behoeften” kaarten gelegd. De spelers 
nemen de tijd om de kaarten goed te bekijken; als de speler een bepaalde “antwoord” kaart niet kent, of meer informatie 
nodig heeft, kan hij of zij de aanvullende tekst op de achterkant van de kaart bekijken.

DISCUSSIE EN BEREKENING VAN DE SCORE
Zodra alle spelers hun keuzes (overeenkomsten) genoteerd hebben, wordt de score toegekend. Een speler wordt 
gekozen die zijn combinaties mag verklaren. Alle spelers die dezelfde overeenkomsten in hun keuzes hebben, krijgen 
evenveel punten als dat aantal overeenkomsten. Als een overeenkomst door slechts 1 speler is gekozen, is deze 0 punten 
waard. De volgende speler zal daarna uitleg geven bij zijn/haar keuzes, totdat alle spelers aan de beurt zijn geweest. Het is 
belangrijk dat de spelers de redenen voor hun keuzes beargumenteren, vooral als een combinatie niet door iemand 
anders is gekozen: de argumentatie voor een ander standpunt kan verhelderend zijn voor andere spelers!

Voorbeeld:
Alexandra laat haar eerste overeenkomst tussen een letter het getal op een kaart zien; Marius en Giovanna laten dezelfde overeenkomst 
zien: alle 3 spelers ontvangen 3 punten. Alexandra’s tweede overeenkomst, (letter en getal van de kaarten), werd niet zo gezien door enige 
andere speler: Alexandra krijgt 0 punten voor deze combinatie. Alexandra beargumenteert haat keuze. Daarna mag Mario zijn andere 
overeenkomsten tonen, enzovoort.

OVEREENKOMST VASTSTELLEN
Voor elk van de 2 “behoeften” kaarten, moete iedere speler een (1) “antwoord” kaart kiezen waarvan hij/zij denkt dat die 
het beste overeenkomt met de “behoefte” kaart. Gedurende deze fase mogen de spelers niet onderling spreken, laat 
staan overleggen. De combinaties worden op de scorekaart genoteerd; om het proces te versnellen, verwijzen de spelers 
naar de letters en getallen op de kaarten. Elke kaart met een “behoefte” heeft een letter en iedere “antwoord” kaart heeft 
een getal.
Voorbeeld:
Louis besluit dat “het vieren van de geneugten van het aardse leven " goed combineert met het "huwelijk": hij vindt dat trouwen een van 
de mooiste gebeurtenissen is in een mensenleven. Hij schrijft op zijn scorekaart de letter en het getal van de kaarten. Hij ziet een verband 
tussen rituelen en gebeurtenissen om de groei van het individu te staven" met "De Doop" en noteert de letter en het getal van de kaarten: 
volgens hem is het verkrijgen van een naam in een religieuze ceremonie een fundamentele stap naar de opname in een gemeenschap.
Julia heeft dezelfde combinatie voor het eerste paar als Louis (letter en getal van de kaarten). Ze weet niet wat "Zakat" is, ze leest de 
achterkant van de kaart en ontdekt dat het jaarlijks verplichte liefdadigheid voor Moslims is, voor zover ze over voldoende financiële 
middelen beschikken om dat te doen. Daarom besluit het te verbinden aan "rituelen en gebeurtenissen om de groei van het individu te 
staven " omdat volgens haar genoeg geld hebben voor donaties gelijk staat aan een zekere autonomie t.o.v. de familie en dat is een 
bijzondere mijlpaal voor het individu; ze noteert de gegevens (letter en getal van de kaarten).



Zodra de scoretelling van de huidige ronde is voltooid, begint een nieuwe speelronde. De “behoeften” en “antwoord” 
kaarten die al gespeeld zijn, komen onderdaan de stapel te liggen en 2 nieuwe “behoeften” en 5 new “antwoord” kaarten 
worden getrokken.

EINDE VAN HET SPEL
Na 3 ronden wordt de speler met de meeste punten tot winnaar uitgeroepen. Als meerdere spelers dezelfde score 
hebben, zijn ze samen winnaar.

40 Answers

Een spelletje WhiteSock S.r.l.
Adres E. Vezzosi 15 - 52100 Arezzo (AR) 
Pec whitesocksrl@legalmail.it

Voor Centro Studi Villa Montesca    
Positie Montesca, 06012 Città di Castello (PG) 
info@montesca.it        

Agreement n. 612220-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN
The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 
which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.

www.lifetwo.eu



A

ER IS BEHOEFTE AAN...

COLLECTIEVE RUSTPERIODEN 
TER VERBETERING AN HET 

WELZIJN EN DE PRODUCTIVITEIT

b

ER IS BEHOEFTE AAN...

RITUELEN EN EVENEMENTEN 
OM DE GROEI VAN INDIVIDUELE 
PERSONEN VAST TE STELLEN

C

IK MOET...

MEZELF LOSMAKEN 
VAN VERLANGENS EN 

VERSTORINGEN

d

IK MOET...

EEN KANS KRIJGEN OM 
MIJN FOUTEN TE 

VERBETEREN

e

IK MOET...

GELOVEN DAT DE 
DOOD NIET DE 

BETEKENIS VAN HET 
LEVEN UITWIST

f

IK MOET...

GELOVEN DAT GOEDE 
DADEN ZULLEN 

WORDEN BELOOND.

g

ER IS BEHOEFTE AAN...

VASTSTELLEN DAT HET 
LEVEN HEILIG IS OM 
RESPECT VOOR DE 

ANDER TE STIMULEREN

h

IK MOET...

DENKEN DAT MIJN 
LIJDEN NUTTIG IS



i

IK MOET...

DE GENOEGENS VAN HET 
AARDSE LEVEN VIEREN

j

ER IS BEHOEFTE AAN...

DE GEZINSBAND VERSTERKEN 
OM HET INDIVIDU VOOR TE 

BEREIDEN OP HET LEVEN IN 
EEN GEMEENSCHAP

k

IK MOET...

ALTIJD IEMAND 
HEBBEN OM OP TE 

VERTROUWEN

l

IK MOET...

DENKEN DAT MIJN 
VRAGEN ZULLEN 

WORDEN BEANTWOORD

m

IK MOET...

EEN BAND HOUDEN MET 
DE OVERLEDENEN

n

ER IS BEHOEFTE AAN...

IEDER INDIVIDU HELPEN 
OM EEN PLAATS IN DE 

GEMEENSCHAP TE 
VINDEN

o

ER IS BEHOEFTE AAN...

VOLLEDIGE AANVAARDING 
VAN DE REGELS 

AANMOEDIGEN OM DE 
ORGANISATIE E STEUNEN

p

ER IS BEHOEFTE AAN...

GEDRAG ONTMOEDIGEN 
DAT SCHADELIJK IS 

VOOR ANDEREN



q

ER IS BEHOEFTE AAN...

SOLIDARITEIT STIMULEREN 
TUSSEN DE INDIVIDUEN IN 

EEN SAMENLEVING

r

IK MOET...

TE DENKEN DAT, ALS IK 
MIJZELF AAN HET GOEDE WIJD, 

IK ET GOED ZAL HEBBEN

s

ER IS BEHOEFTE AAN...

DE VERGELIJKING TUSSEN 
GENERATIES GEBRUIKEN OM 

MET VERANDERINGEN TE 
KUNNEN OMGAAN



WEDEROPSTANDING 
VAN DE DODEN
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WEDEROPSTANDING VAN DE 
DODEN 

Volgens de Christelijk-Katholieke  en 
Christelijk-Orthodoxe Kerk, zullen de 
lichamen van de doden herrijzen na 
het LaatsteOordeel en met de de 
zielen herenigd worden. Het 
Islamitisch geloof verkondigt ook de 
herrijzenis, maar vóór de Dag des 
Oordeels. 

Aan het einde der tijden zullen 
alle doden weer opstaan.

HET LAATSTE OORDEEL 
JUDGMENT / DAG DES 

OORDEELS
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HET LAATSTE OORDEEL 
JUDGMENT / DAG DES 

OORDEELS
Volgens de Christelijk-Katholieke  en 
Christelijk-Orthodoxe Kerk, zal aan 
het Einde der Tijden het Laatste 
Oordeel plaats vinden, die door de 
Islam de Dag des Oordeels wordt 
genoemd.

Aan het Einde der Tijden, zullen 
alle gelovigen opgeroepen 

worden om zich voor hun daden 
in het leven te verantwoorden.

ONSTERFELIJKHEID VAN 
DE ZIEL
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ONSTERFELIJKHEID VAN DE 
ZIEL 

De onsterfelijkheid van de ziel is een 
concept dat zowel door de 
Christelijk-Katholieke en de  
Christelijk-Orthodoxe kerken, als 
door de Islam onderschreven 
wordt.Volgens de Christelijk-
Katholieke Leer wordt iedere ziel 
door God zelf gecreëerd en zij is 
onsterfelijk, ze gaat niet verloren als 
het lichaam sterft en zij zal daarmee 
verenigd worden bij de uiteindelijke 
Herrijzenis. Zelfs voor de Christelijk 
Orthodoxe Kerk  Church is de ziel 
onsterfelijk en overleeft het 
lichamelijk sterven

Zielen gaan niet verloren ls de 
mensen sterven, maar zullen bij 
de uiteindelijke Herrijzenis met 
het lichaam herenigd worden

PAUSELIJKE 
ONFEILBAARHEID
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PAUSELIJKE 
ONFEILBAARHEID

Volgens de de Christelijk Katholieke  
Kerk, kan de Paus geen fouten 
maken in zaken van het geloof faith 
en de moraal, maar alleen als 
spreekt in zijn functie van universele 
herder van de Christelijkkatholieke 
Kerk, met andere woorden als hij ex 
cathedra spreekt). Dit dogma werd 
ingevoerd in 1870 bij het Eerste 
Vaticaanse Concilie en betekent dat 
niet de Paus als persoon onfeilbaar 
is, maar de Kerk zelf.

Een dogma van de Christelijk 
Katholieke  Kerk, volgens welke 

de paus, als hij ex cathedra 
spreekt of handelt, hij 

onfeilbaar is.



DE HEMEL / JANNA 5
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DE HEMEL / JANNA 
Volgens de de Christelijk Katholieke  
Kerk, kan de Paus geen fouten maken 
in zaken van het geloof faith en de 
moraal, maar alleen als spreekt in zijn 
functie van universele herder van de 
Christelijkkatholieke Kerk, met andere 
woorden als hij ex cathedra spreekt). 
Dit dogma werd ingevoerd in 1870 bij 
het Eerste Vaticaanse Concilie en 
betekent dat niet de Paus als persoon 
onfeilbaar is, maar de Kerk zelf. 

De Hemel verwijst naar een 
'toestand' van eeuwige 

gezegendheid van de ziel en de 
nabijheid van God

DE HEL / HADES / NĀR 6
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DE HEL / HADES / NĀR  
De Christelijk-Katholieke, de 
Christelijk-Orthodoxe Kerk en het 
Islamitisch geloof hebben enkele 
fundamentele kenmerken van het 
concept van de Hel (Hades voor de 
Orthodoxen, Nār voor de Moslims) 
gemeenschappelijk. Deze wordt 
beschouwd als een toestand van 
eeuwige uitsluiting van vereniging 
met het goddelijke. Het Christelijk-
Katholieke en het Islamitisch delen 
ook enkele ideeën over de 'fysieke' 
beschrijving van deze toestand, 
zoals de aanwezigheid van vuur en 
vlammen, de eeuwigdurende 
bestraffing en het lijden van de 
veroordeelde zielen. 

De Hel is de "toestand" van 
eeuwige uitsluiting van 

vereniging met het goddelijke

VAGEVUUR7
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VAGEVUUR
Volgens de Christelijk-Katholieke 
Kerk is het Vagevuur een toestand 
van noodzakelijke zuivering die de 
zielen van gestorvenen moeten 
doorlopen, zelfs als zij gelovig zijn. 
Dit is nodig om volledig gezuiverd de 
Hemel te kunnen betreden. Een 
vergelijkbaar concept bestaat niet in 
de Christelijk-Orthodoxe Kerk. 
Volgens de Islam is het Vagevuur de 
ruimte of het grensgebied tussen de 
hemel en de hel 

Volgens de Christelijk-Katholieke 
Kerk is het Vagevuur een 

toestand van zuivering van de 
zielen van gelovigen.

DE DOOP 8
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DE DOOP 
Volgens de Christelijk-Katholieke en 
de Christelijk-Orthodoxe Kerken 
symboliseert de Doop de opname 
van de gelovige in de gemeenschap 
van de volgelingen. Deze twee 
religies delen het idee van de 
Erfzonde waarvan de gedoopte 
symbolisch wordt gezuiverd met 
water en dat kan door het te 
sprenkelen (Christelijk-Katholiek) of 
door onderdompeling (Christelijk-
Orthodox). De Islam erkent niet de 
doctrine van de Erfzonde en daarom 
kent men niet het sacrament van de 
Doop, ook al zijn er rituelen die de 
opname begeleiden van de gelovige 
in de gemeenschap van de Moslims.

De Doop symboliseert de 
Zuivering van de Erfzonde.



HET VORMSEL9
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HET VORMSEL
Volgens de Christelijk-Katholieke en 
de Christelijk-Orthodoxe Kerken, is 
het Vormsel het sacrament dat 
definitief bevestigt dat de gelovige tot 
de gemeenschap van de Kerk 
behoort. In de Christelijk-Katholieke 
Kerk wordt dit sacrament normaal 
gesproken toegediend door de 
bisschop, die het overdraagt door met 
de handen het voorhoofd met "heilig 
chrisma" te zalven. In de Christelijk-
Orthodoxe Kerk, wordt het normaal 
gesproken toegediend tijdens de 
ceremonie van de Doop door een 
functionaris van de kerk, niet 
noodzakelijk de bisschop. Het ritueel waarmee de definitieve 

opname van de gedoopte gelovige 
in de Kerk wordt bevestigd.

EUCHARISTIE / COMMUNIE10
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EUCHARISTIE / COMMUNIE
De Eucharistie is de handeling van 
het offer door de priester van brood 
en wijn aan God waardoor deze, met 
behulp van de Heilige Geest, waarlijk 
het bloed en het lichaam van 
Christus worden en wiorden 
aangenomen door de handen van 
de priester als de gastheer (in de 
Chriselijk-Katholieke eredieenst) en 
door middel van een lange lepel met 
brood gedompeld in wijn (in de 
Christelijk-Orthodoxe eredienst). In 
de Christelijk-Katholieke leer, wordt 
de Eucharistie, wanneer deze voor 
de eerst keer wordt ontvangen, de 
"Eerste Communie" genoemd. Een Sacrament ingesteld 

door Jezus tijdens het Laatste 
Avondmaal op de avond voor 

zijn lijdensweg en dood

VERGEVING VRAGEN VAN 
DE ZONDEN 
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VERGEVING VRAGEN VAN DE 
ZONDEN 

De Christelijk-Katholieke, de 
Christelijk-Orthodoxe Kerk en het 
Islamitisch geloof hebben 
gemeenschappelijk dat het mogelijk 
is om vergeving van zonden te 
vragen. In het Christelijk-Katholieke 
en het Christelijk-Orthodoxe geloof  
wordt dit moment Vergeving door de 
Biecht genoemd, een sacrament dat 
wordt toegediend door een 
functionaris van de kerk. In het 
Islamitisch geloof, wordt de 
handeling waarmee Allah wordt 
gevraagd om vergeving voor de 
zonden Istighfar genoemd en omdat 
er geen dienaren van de kerk zijn in 
dit geloof, wordt het zelfstandig 
uitgevoerd door de gelovige.

Handeling waarmee de 
gelovige vraagt om vergeving 

van zijn/haar zonden

HUWELIJK / AN-NIKÂH12
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HUWELIJK / AN-NIKÂH
Het huwelijk is een van de 
sacramenten die gemeenschappelijk 
zijn in de Christelijk-Katholieke en de 
Christelijk-Orthodoxe Kerk. Voor het 
Christelijk-Katholieke geloof worden 
de huwenden verenigd "tot de dood 
hen scheidt" met de zegen van God, 
terwiojl voor de Christelijk-
Orthodoxe Kerk de huwenden 
worden verenigd voor de 
eeuwigheid, dus ook na de dood. In 
de Islam, wordt het huwelijk (an-
Nikâh) sterk aangemoedigd; het 
wordt gezien als een religieuze plicht 
en een contract tussen de 
getrouwde stellen en Allah. Het huwelijk is de vereniging van 

twee gelovigen



PASEN / EID AL-ADHA13
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PASEN / EID AL-ADHA
De drie godsdiensten, Christelijk-
katholiek, Christelijk-Orthodox en de 
Islamhebben de viering van een 
feest gemeen dat het offer herdenkt 
dat plaats vond uit naam van de 
gehele gemeenschap van gelovigen. 
In het Christelijk-Katholieke 
geloofwordt dit feest "Pasen" 
genoemd en het is de voornaamste 
plechtigheid die de 
wederopstanding van Jezus 
herdenkt. Pasen heeft dezelfde 
naam en betekenis in het Christelijk-
Orthodoxe geloof, maar de datum is 
anders. In de Islam is dit feest gewijd 
aan het offer dat de naam Eid Al-
Adha draagt; het viert de roeping 
van Ibrahim om de goddelijk wil te 
volgen.

Kerkelijk feest dat verbonden is 
aan het offer van Christus voor 
de bevrijding van de gelovigen.

VASTEN / RAMADAN14
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VASTEN / RAMADAN
Het Christelijk-Katholieke, het 
Christelijk-Orthodoxe Kerk en het 
Islamitisch geloof delen het 
voorschrift dat gedurende bepaalde 
(en verschillende) periodes in het 
jaar certain onthouding van bepaald 
voedsel, vasten en beperking van 
bepaalde dagelijkse gewoonten in 
acht moeten worden genomen. In 
het Christelijk-Katholieke en het 
Christelijk-Orthodox geloof wordt 
deze periode in het jaar de Vasten 
genoemd; het is tijd die voorafgaat 
aan Pasen. Volgens de Islam echter, 
moet onthouding van voedsel en 
drank overdag verplicht in acht 
worden genomen gedurende de 
Ramadan.

Perioden van vasten, 
onthouding en boetedoening 

die door gelovigen in acht 
worden genomen. 

HEMELVAART/ LAYLAT AL-MIRAJ15
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HEMELVAART/ LAYLAT AL-MIRAJ
Gemeenschappelijke herdenking binnen 
het Christelijk-Katholicisme, het 
Christelijk-Orthodoxe geloof en de Islam. 
De Christelijke Kerken  vieren de 
Hemelvaart van Jezus op een moment 
dat veertig dagen na zijn herrijzenis ligt. 
De Islam viert Mohammeds opgang naar 
de Hemel vanaf de plek die de Koepel 
van de Rots wordt genoemd.

Herdenking van de opgang 
naar de Hemel van Jezus 

PINKSTEREN16
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PINKSTEREN
Pinksteren is de oude Griekse naam 
voor de Joodse feestdag Shavuot, 
die een dag was om te danken. 
Binnen de groep discipelen van 
Jezus verliest de feestdag haar 
Hebreeuwse betekenis en zal 
voortaan verwijzen naar de komst 
van de Heilige Geest, waarmee God 
een nieuwe wet aan de trouwe 
gelovigen geeft en de instelling van 
de Kerk een feit is. Pinksteren is het 
einde van het Paasvieringen en 
wordt gevioerd door de Christelijk-
Katholieke en de Christelijk-
Orthodoxe Kerk. 

Herdenking die de komst van de 
Heilige Geest viert en de 
oprichting van de Kerk.



CORPUS DOMINI: HET 
LICHAAM VAN CHRISTUS
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CORPUS DOMINI: HET 
LICHAAM VAN CHRISTUS

Corpus Domini (wat letterlijk 
betekent "Het Lichaam van de 
Heer") is one van de meest 
belangrijke herdenkingen in de 
Christelijk-Katholieke Kerk, Waarbij 
men een gewijde hostie in een 
processie meedraagt in een 
monstrans die ter aanbidding aan 
de toeschouwers getoond wordt. 
Deze viering bestaat niet in de 
Christielijk-Orthodoxe Kerk. 

Herdenking die verwijst naar de 
Liturgie van het Laatste 

Avondmaal

HET HEILIG HART VAN JEZUS18

18

HET HEILIG HART VAN JEZUS
De Christelijk-Katholieke Kerk 
vereert de afbeelding van het Heilig 
Hart van Jezus (ook bekend als Het 
Heilig Hart van Jezus). Het wordt 
afgebeeld als gekroond met 
doornen, met daarboven het kruis 
en verwond door de speer ter 
herinnering aan het offer van Jezus 
voor de redding van de mensheid. 
Deze verering wordt afgewezen 
door de Christelijk-Orthodoxe Kerk 

De afbeelding van het Hart van 
Jezus

MARIA HEMELVAART19
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MARIA HEMELVAART
De opname van Mary in de Hemel is 
een dogma van de Christelijk-
Katholieke Kerk volgens welke 
Maria, de moeder van Jezus, aan het 
eind van haar aardse leven met 
lichaam en geest naar de Hemel 
gaat: zij wordt opgenomen, 
"ontvangen" in de Hemel. The 
Christelijk-Orthodoxe Kerk viert het 
feest of the Ontslapen van Maria op 
dezelfde datum.

Feestdag waarop de opgang van 
Maria naar de Hemel gevierd 

wordt.

HERDENKING VAN DE DODEN20
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HERDENKING VAN DE DODEN 
Dit is herdenking in de Christelijk-
Katholieke Kerk die ieder jaar wordt 
gevierd op 2 November (Allerzielen), de 
dag na Allerheiligen. Hieraan gaat een 
negendaagse voorbereidingsperiode 
vooraf van gebeden om genade voor de 
doden af te smeken: de zogeheten 
"novenen", die begint op 24 October. 
Verbonden aan de herdenking van de 
doden is de mogelijkheid om een hele 
of gedeeltelijke vergiffenis te verkrijgen, 
in overeenstemming met de regels van 
de Christelijk-Katholieke Kerk. 

Herdenking van de doden



KERSTMIS21
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KERSTMIS
Kerstmis (de geboorte van Jezus) is 
een feest in zowel de Christelijk-
Katholieke als de Christelijk-
Orthodoxe Kerk. De eerste viert het 
op 25 december, terwijl de tweede 
die de Juliaanse kalendar aanhoudt, 
dit viert op 7 januari. Kerstmis is een 
van de meest populaire feesten, ook 
buiten de religieuze sfeer in de 
volkscultuur, waarbij het verbonden 
is aan vreugde en viering. In het 
Islamitische geloof wordt Kerstmis 
niet gevierd, hoewel Jezus ook door 
moslims als een profeet wordt 
beschouwd. Het is hen niet 
verboden om Kerstwensen te uiten. Viering van de geboorte van Jezus

DRIEKONINGEN22
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DRIEKONINGEN
In het Christelijk-Katholieke en 
Christelijk-Orthodoxe geloof is de 
Openbaring van de Heer de viering 
van de eerste verschijning van Jezus 
in de wereld. De term stamt uit het 
klassieke Grieks en betekent 
"verschijning"; in de westerse kerken 
verwijst het naar de verschijning van 
de pasgeboren Jezus aan de drie 
Koningen, als symbolische 
vertegenwoordigers van alle volken 
op Aarde. Christelijk-Katholieken 
vieren dit op 6 januari, terwijl de 
Christelijk-Orthodoxen dit vieren op 
19 januari. 

Feest dat eerste verschijning viert 
van Jezus (als Zoon van God) in de 

wereld

AL-QADAR: HET GELOOF IN23
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AL-QADAR: HET GELOOF IN
In het Arabisch betekent al-Qadar 
"voorbestemdheid; lot". Moslims 
geloven in de goddelijke 
voorbestemming, maar dit geloof 
betekend niet dat de mens geen 
vrije wil heeft. Volgens de Islam, 
weet Allah al wat is gebeurd en wat 
zal gebeuren. Dit is echter geen 
onveranderlijk  lot. Veeleer bestaat 
het uit de samenweking tussen de 
menselijke en de goddelijk wil, 
waarbij een nieuw lot kan ntstaan 
als de mens een van de 
bestemmingen kiest die God 
verborgen hield. 

"Goddelijke voorbestemming"

AFWEZIGHEID VAN DE ERFZONDE

AFWEZIGHEID VAN DE ERFZONDE
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Terwijl in het Christelijk-katholieke 
geloof de Erfzonde niet wordt gezien 
als persoonlijke schuld en vooral 
een algemeen menselijke 
eigenschap inhoudt (alle mensen 
zijn geboren zondaars en verkrijgen  
vergiffenis door de Doop), zijn 
volgens de Koran Adam en Eva 
beiden in gelijke mate verleid, 
hebben gezondigd en boete gedaan, 
waarna Allah hen vergeving schonk. 
In de Islam heeft het concept dat de 
mens als een slecht wezen geboren 
wordt, geen plaats. 

Volgens de Islam, is de mens 
als een goed wezen en vrij van 

zonden geboren 



AFWEZIGHEID VAN EEN 
KERKELIJKE STRUCTUURAFWEZIGHEID VAN EEN 

KERKELIJKE STRUCTUUR
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De belangrijkste stromingen binnen de 
Islam kennen geen kerkelijke 
functionarissen, omdat het geloof stelt 
dat geen instelling of persoon tussen 
Allah en de gelovigen kan staan. De 
categorie van Imams moet niet verward 
worden met kerkelijke functionarissen: 
deze Moslims zijn (op grond van hun 
liturgische kennis) door de meerderheid 
van de gelovigen aangwezen om de 
verplichte gebeden in de moskee te 
leiden prayer in mosques. Voor de 
Soennieten kunnen geleerden en 
heiligen niet tussen Allah en de 
gelovigen staan; zij zijn slechts erkende 
interpretetatoren van de Islam. Shia 
Moslims geloven intercession is an 
integral part of the divine plan for 
salvation.

Er is geen persoon of instantie die 
tussen Allah en de Moslims staat

REINCARNATIE26
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REINCARNATIE
Reincarnatie is een theorie volgens 
welke de ziel, na het sterven van het 
lichaam, kan overgaan naar een 
ander lichaam. De Christelijk-
Katholieke, Christelijk-Orthodoxe 
kerken alsook de Islam wijzen de 
doctrine reincarnatie in zijn geheel 
af. 

De ziel kan overgaan van 
één lichaam naar een 

ander 

ZAKAT / LIEFDADIGHEID27
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ZAKAT / LIEFDADIGHEID 
Liefdadigheid (die ook 
barmhartigheid wordt genoemd, in 
de Islam "Zakat") is een algemeen 
voorschrift in de Christelijk-
Katholieke, Christelijk-Orthodoxe 
Kerk alsook in de Islam. In particular, 
Voor het Islamisch geloof geldt in 
het bijzonder dat het één van de vijf 
steunpilaren is van het geloof en 
men heeft de plicht jaarlijks 
liefdadige giften te schenken als je 
ggeld en goederen heb in een mate 
die het noodzakelijke overschrijdt.

Voorschrift dat zegt dat men de 
armen moet helpen, ook 

materieel (geld)

SALAT / GEBED28
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SALAT / GEBED
Ieder geloof in de wereld beschouw 
het gebed als de belangrijkste 
manier om met het goddelijke in 
contact te komen. In de Islam is het 
gebed éé'n van de vijf pilaren en er 
zijn strikte regels voor het aantal 
dageijkse gebeden en de ritualen die 
ermee  gepaard gaan. Het gebed 
kan meerder doelen dienen: aan te 
roepen, te vragen om hulp, vragen 
om een gunst, vragen om vergeving, 
prijzen, danken, heiligen of om 
toewijding te uiten. Het gebed kan 
hardop uitgesproken of innerlijk 
gedacht worden, persoonlijk of 
gemeenschappelijk zijn, vrij bedacht 
of volgens de liturgie. 

Met deze handeling richt 
de gelovige zich tot de 

godheid



JIHAD: STRIJD VOOR 
VERBETERING
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JIHAD: STRIJD VOOR 
VERBETERING

In de Islam betekent Jihad  niet 
'heilige oorlog'. Jihad betekend 
letterlijk 'streven, strijden of een 
groter dan gewone inspanning 
leveren voor de verbetering van 
jezelf en de hele gemeenschap'. Het 
heeft een innerlijk, sociaal en 
strijdlustig aspect. 

De persoonlijke 'strijd' en/of 
die van de gemeenschap om 

te verbeteren 

EID AL-FITR: EL FINAL DEL 
RAMADÁNEID AL-FITR: HET EINDE VAN DE 

RAMADAN
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Eid in het Arabisch betekent 'tijd van 
viering'. Fitr betekent 'het vasten 
doorbreken". Deze drie dagen van 
feest sluiten de lange maand van de 
Ramadan af. Als het vasten voorbij 
is, gedurende de drie dagen van of 
vieringen, de belangrijkste in de 
Moslim traditie, eten mensen 
bijzondere gerechten, ontmoeten 
vrienden en familie en binnen 
samen in de moskee. 

De drie dagen waarmee 
de Ramadan wordt 

afgsloten

ASHURA: FEEST VAN DE 
MARTELARENASHURA: FEEST VAN DE 

MARTELAREN
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Shiitische Moslims beshouwen 
Ashura als één van de balngrijkste 
gebeurtenissen: zij herdenken het 
martelaarschap van de neef van de 
Profeet Mohammed: Hoessein (680 
AD). Twee andere belangrijke 
gebeurtenissen worden ook 
herdacht op deze dag: 1) de dag dat 
Noah de Ark verliet; and 2) de dag 
waarop Allah Mozes redde uit 
handen van de Egyptenaren. 

Feest waarbij het 
martelaarschap van de 

kleinzoon van de Profeet 
Mohammed wordt herdacht.

HET ISLAMISCHE NIEUWJAAR 32
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HET ISLAMISCHE NIEUWJAAR 
Anders dan in andere culturen, is 
het Islamisch Nieuwjaar geen vrije 
(feest)dag maar een herdenking van 
de dag dat Mohammad de 
Islamische kalender invoerde, 
samen met de vestiging van Eerste 
Islamiscge Staat, in de stad Medina.

Herdenking van de dag dat 
Mohammad de Islamische 

kalender invoerde
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ALLERHEILIGEN 
De Christelijk-katholieke en Christelijk-
Orthodoxe Kerk vereren en 
herdenken de heiligen. Christelijk-
Katholieken vereren hen ieder jaar op 
1 november (Alleheiligen), terwijl de 
Christelijk-Orthodoxe Kerk hen vereert 
op de eerste zondag na Pinksteren. In 
de Islam echter wordt de verering van 
heiligen niet gevierd, omdat ik dit 
geloof niemand tussen de de gelovige 
en de godheid kan staan. In de Islam 
komen sommige personen (die wali 
genoemd worden) waarvan men 
gelooft dat zij een bijzonder hechte 
band met Allah heebben en die door 
de gelovigen vereerd worden. Allerheiligen (verering van de heiligen)

DE HEILIGE GEEST34
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DE HEILIGE GEEST
De Christelijk-Katholieke en 
Christelijk-Orthodoxe Kerk delen de 
doctrine of de Drieëenheid. Volgens 
deze leerstelling, is God uniek en 
bestaat uit drie 'personen': God de 
Vader, God de Zoon (Jezus) en de 
Heilige Geest. Naast enkele andere 
zaken, leidden meningsverschillen 
over de precieze aard van de Heilige 
Geest tot het Grote Schisma tussen 
de Katholieke en Orthodoxe Kerk. De 
Islam echter, erkent niet de 
leerstelling van de Drieëenheid: de 
Heilige Geest wordt daar gezien als 
de geest van Allah.

De Heilige Geest is de 
derde component van de 

Drieëenheid

PROFEET35
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PROFEET
Profeten zijn religieuze personen die 
door de godheid geïinspireerd 
worden en die spreken namens 
God. Profeten zijn algemeen 
aanwezig in het Christelijk-
Katholieke geloof, het Christelijk-
Orthodox geloof en in de Islam. 
Jezus wordt als een profeet 
beschouwd in de drie religies en 
Mohammed wordt in de Islam 
gezien als de laatste profeet.

De verering van de 
profeten

WONDER36
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WONDER
Een wonder wordt gedfiniëerd als 
een onverklaarbare gebeurtenis die 
volgens het Christelijk-Katholieke, 
het Christelijk Orthodox geloof en de 
Islam die rechtstreeks kunnen 
worden toegeschreven aan een 
goddelijke handeling of die van een 
tussenpersoon. Historisch bezien 
waren en zijn wonderen zeer 
controversiële gebeurtenissen.

Een buitengewone gebeurtenisdie 
niet met de bekende natuurwetten 

verklaard kan worden
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PELGRIMAGE
De Christelijk-Katholieke, de 
Christelijk-Orthodoxe Kerk en het 
Islamitisch geloof delen het 
verschijnsel van de pelgrimstocht. 
Voor de Islam, is de pelgrimage naar 
Mekka (of naar 'Medina') een reis die 
iedere volwassene minstens één 
keer in het leven gemaakt moet 
hebben. In de twee Christelijke 
religies (Katholiek en Orthodox) is de  
pilgrimage geen voorschrift maar 
een wijdvebreid gebruik. Deze drie 
religies delen de toewijding en/of 
boetedoening van de pelgrimage.

Een reis die iemand maakt 
naar een plaats die als 

bijzonder belangrijk wordt 
gezien voor het geloof. 

GENESIS / SCHEPPING38
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GENESIS / SCHEPPING
Ieder geloof kent een verhaal dat de 
Schepping van alles wat bestaat, 
verklaart. Het Christelijk-Katholieke 
en de Christelijk-Orthodoxe geloof 
verwijzen naar de boeken in de 
Bijbel waarin verteld wordt hoe God 
alles dat bestaat liet ontstaan. 
Moslims verwijzen naar de Koran. Er 
zijn enkele verschillen (zoals het 
geloof dat de Schepping 'ineens' 
plaats vond of dat er juist sprake 
was van een 'evolutionair proces') 
maar alle drie religies stellen dat 
alles werd geschapen door de 
goddelijke wil.

De tijd waarin alles wat bestaat 
werd geschapen.

IKONEN39
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IKONEN
Ikonen zijn afbeeldingen die het 
goddelijke weergeven. Het 
Christelijk-Orthodoxe geloof kent 
een bijzondere verering van ikonen, 
die prominent aanwezig zijn 
Orthodox kerken. Het Christelijk-
Katholiek geloof staat de verering 
van ikonen toe, waaraan vaak 
kunstzinnige weergaven van het 
goddelijke en het heilige zijn 
toegevoegd. De Islam daarentegen 
verbiedt het afbeelden van 
Mohammed. Zijn positie is ten dele 
gevbaseerd op het verbod op 
afgoderij en voor een deel van het 
geloof dat de schepping van levende 
vormen (en daarmee ook hun 
afbeeldingen) voorbehouden is aan 
Allah.

Heilige afbeeldingen 

DE DRIEËENHEID40
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DE DRIEËENHEID
De Drieëenheid is de meest 
belangrijke leerstelling van de 
Christelijk-Katholieke en de 
Christelijk-Orthodoxe Kerk en is 
weergegeven in het concept dat God 
uniek is en ondeelbaar maar 
'samengesteld' uit drie elementen: 
God de vather, God de Zoon en de 
Heilige Geest. Verschillen in 
beschrijvingen (conceptualisaties) 
van deze elementen hebben in het 
verleden geleid tot heftige 
twitgesprekken tussen deze twee 
Kerken. De Islam ontkent het 
concept van de Drieënheid ten enen 
male. Het Driedelige wezen van het goddelijke 
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