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Samen...
Verschillend.
Een artikel van Francien van Overbeeke
getiteld: Drie boeken, een verhaal over
de Tenach, de Bijbel en de Koran was
een inspiratiebron voor een project over
wereldreligies.
Een ontdekking van de schrijfster is dat
deze drie boeken uit eenzelfde bron
putten. De islam heeft dezelfde wortels als
het christendom en het jodendom.
Wortels die teruggaan naar een
gezamelijke aartsvader. Voor joden heet
hij Avraham, de christenen noemen hem
Abraham en bij de moslims wordt hij
Ibrahiem genoemd.
En zo heeft ook God verschillende namen:
JHWH,God, Allah.





We komen allen uit één stof voort
Wij dragen allen één beeld van

God
Wij wonen allen in één huis

de wereld.

Jan Amos Comenius





JODENDOM

Het jodendom is de religie van het
Joodse volk, een van de vroegst
ontstane monotheïstische
godsdiensten en behoort tot de oudste
religieuze tradities die vandaag de dag
nog worden beoefend.
Het jodendom is gebaseerd op de
Hebreeuwse Bijbel. Met name de tien
geboden, en de Bijbelse geschiedenis
van het jodendom vormen de morele
en historische fundamenten van
andere religies, waaronder het
christendom en de islam.
 



De Thora
De Thora, ook gespeld als Tora of Torah,
zijn de eerste vijf boeken van de Tenach,
die de grondslag van het joodse geloof
vormen en daarmee als de voornaamste
heilige boeken van deze monotheïstische
godsdienst gelden.



De Thora 
Dit zijn de eerste vijf boeken van de

Tenach



Simchat Thora
Simchat Thora is een joods feest
waarop wordt gevierd dat het joodse
volk de Thora bezit en het op deze
dag na een jaar hebben uitgelezen.
Het woord Simchat betekent
vreugde in het Hebreeuws. 



Simchat Thora in de
synagoge van Livorno 

Solomon Alexander Hart, Italie 1850



Chanoekia

De chanoekia of Menora  is de
negenarmige kandelaar die bij het
joodse feest Chanouka wordt gebruikt. 



Chanoekia



Davidster
De davidster is een spiritueel symbool
in de vorm van een hexagram, een
combinatie van twee gelijkzijdige
driehoeken. 
In de 19e eeuw werd het een
algemeen symbool voor het
jodendom.



Davidster 



De Klaagmuur 
Binnen het jodendom is de Tempelberg
de heiligste plaats, omdat de tempel
vroeger het centrum was van de eredienst
en God aanwezig zou zijn geweest in het
allerheiligste deel hiervan. Na de
verwoesting van de tempel bleef een stuk
muur over, de westelijke muur. 
Hier bidden en (klagen) de Joden over
vernietiging van de tempel en de
diaspora. 



De Klaagmuur
Foto R.Liessum





CHRISTENDOM

Het christendom is een monotheïstische
religie gebaseerd  op de leer (het evangelie)
en het leven van Jezus zoals beschreven in
het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte
van de Bijbel, het heilige boek van de
christenen. Het eerste gedeelte, het Oude
Testament (Hebreeuws: Tenach) wordt als
voorloper en aankondiging van het tweede
en belangrijkste gedeelte, het Nieuwe
Testament (Getuigenis) gezien.



De Bijbel
De Bijbel is het heilige boek van het
christendom. Het bestaat uit twee
delen. Het oude en nieuwe testament.
Ze werden geschreven in bijna 1000
jaar tussen de 8e eeuw v.Chr. tot rond
het einde van de 1ste eeuw. 
Het begint met de schepping van de
aarde en de mens door God.
In het nieuwe testament staat de
komst van Jezus centraal.



De Bijbel  



Adam en Eva
Adam en Eva zijn volgens de
bijbel de eerste man en
vrouw. Genesis vertelt dat
God Adam schiep door leven
te blazen in het "stof der
aarde". Later schiep Hij Eva
uit een rib van Adam.



 Adam en Eva
Raam van Chagal in de kapel van

Cordeliers Frankrijk.



Maria en Jezus.
Maria is de moeder van Jezus.
Zij was verloofd met Jozef, toen de
engel Gabriel haar aankondigde dat
zij zwanger zou worden.
De heilige geest zal over je komen
en de kracht van de Allerhoogste
zal je als een schaduw bedekken.



Maria en Jezus
Madonna met de granaatappel 

ca. 1504 Albertina, Wenen



Jezus van Nazareth
Volgens de christelijke leer is Jezus de
eniggeboren zoon van God, en de
beloofde Messias. Hij is geboren om de
harmonie tussen God en de mensen te
herstellen en met zorg voor elkaar en de
natuur te leven.



Jezus van Nazareth
Hoofd van Christus

Leonardo da  Vinci 1452-1519



Engel

Engelen worden in de bijbel
afgeschilderd als hemelse wezens, tussen
God en de mensen in. Zij verschijnen
meestal als boodschapper van God.
In de bijbel waren bij ontmoetingen
met engelen vaak profeten betrokken
door wie goddelijke waarheden werden
geopenbaard.



Engel 



ISLAM

De islam is de derde grote monotheïstische 
religie naast het christendom en het
jodendom. Het vond zijn oorsprong op het
Arabisch schiereiland waar de profeet
Mohammed werd geboren. Het Arabische
woord islam betekent letterlijk overgave
(aan God) of onderwerping en wijst op het
fundamentele, religieuze principe dat een
aanhanger van de islam (moslim) zich
overgeeft aan Gods wil en wetten.



Koran
De Koran vormt het hart van de
islamitische religie en geniet
onder moslims een heilig respect.
Volgens de islam is de Koran in
het begin van de 7e eeuw in
Arabische taal geopenbaard aan
de profeet Mohammed. Het
woord Koran betekent letterlijk:
reciet, een mondeling
voorgedragen tekst.



De Koran



Moskee 
Een moskee is een gebedshuis binnen
de islam. Het huis naast het huis van
Mohammed in Medina dat wordt
beschouwd als de eerste moskee. 
Er vinden religieuze bijeenkomsten
plaats.
Een moskee kan ook een school zijn,
een vergaderplaats, een sociaal centrum
of een rechtbank.

 



Moskee Abu Dhabi Dubai
Foto J.Peter



Hadj naar Mekka 
De grote bedevaart vindt plaats van
de achtste tot de twaalfde van de
maand Dhoe I-Hiddja.
Het bestaat uit een groot aantal
nauwkeurig omschreven ritiuelen,
gebeden en formules, waarvan 'Hier
ben ik, God, hier ben ik' de meest
gebruikelijke is.
Iedere moslim moet de hadj
minstens eens in zijn leven
verrichten.



Hadj naar Mekka 
 Foto Konevi



Mohammed 
Mohammed wordt door moslims
beschouwd als profeet en boodschapper
van God.
In de islam wordt hij als de laatste
profeet en boodschapper gezien die de
uiteindelijke openbaring van God
(Allah), de Koran heeft ontvangen.
Door moslims wordt hij vaak aangeduid
als het zegel der profeten.



Mohammed 
Samenkomst van de profeet en zijn

metgezellen 'miniatuur'



Soefisme
Het soefisme is de mystieke richting
van de islam en maakt deel uit van dat
geloof. 
Op de ijle muziek van de nay of fluit
draaien de derwisjen in het rond in
intense geestelijke concentratie, met 
één hand naar de hemel uitgestrekt
om de zegen te ontvangen, en de
andere naar de aarde om die door te
geven.



Soefisme
Derwisj dansers





BOEDDHISME
Het Boeddhisme is een levensbeschouwelijke
en religieuze stroming die volgens de
overlevering werd gesticht door Gautema
Boeddha, die in de 5e en 6e eeuw in het
noorden van India leefde.
Boeddhisten geloven dat men bevrijd kan
worden uit de cirkel van wedergeboortes door
het volgen van de door Boeddha onderwezen
middenweg. De belangrijkste aspecten zijn het
uitbannen van materiële verlangens, het zich
ethisch gedragen, en het ontwikkelen van de
geest.



Tripitaka 
Tripitaka zijn heilige geschriften van het
boeddhisme. Deze geschriften zijn, in
tegenstelling tot andere religies, niet te
wijten aan een goddelijke openbaring,
maar een samenvatting van de leer van
Boeddha. Zij zijn dus een schriftelijke
bevestiging van de mondeling
overgedragen leer van de Boeddha. 

De Pali canon is een van de geschriften van
de oudste en best bewaarde traditie van de
verhandelingen van de Boeddha.

Belangrijk zijn de vier edele waarheden:
lijden en ontevredenheid, verlossing van
hunkering, nirvana en het edele
achtvoudige pad.



Pali Canon



Boeddha  

Siddharta Gautama Boeddha was een
spiritueel leider op wiens leer het
boeddhisme is gebaseerd. Volgens de
boeddhistische traditie leefde hij van
ca. 450 voor Chr. tot ca. 370 voor Chr.
in het noorden van India.
Boeddha betekent hij die ontwaakt
(verlicht) is. 

 



 Boeddha



 Dharmawiel 

De Boeddha ging naar het hertenkamp in
Sarnath, een stad op een paar kilometer
afstand van Varanasi. 
Zijn voormalige leerlingen waren daar
aanwezig, en hij begon hen te
onderwijzen. 
Een gebeurtenis die wordt beschreven als
de eerste draai van het Dharmawiel.
Dhamma als leer van Boeddha: Weergave
van wat werkelijk is..
Na zijn verlichting onderwees hij zo'n 45
jaar lang zijn inzichten.



Dharmawiel



White Tara
Een Tara is in het boeddhisme een
vrouwelijke godheid van verlichtende
wijsheid. Zij heeft 21 verschillende
gedaantes die allen Tara heten in alle
kleuren van de regenboog. De witte
Tara zit op een troon van lotus.
In haar manifestatie bereikt ze haar
grootste vrede en zachtmoedigheid.
Het is de godin van de geneeskunst,
zij die een lang leven schenkt.



 White Tara



Tibetaanse
gebedsvlaggen

Tibetaanse gebedsvlaggen zijn bedrukt
met gebeden en mantra's in sets van 5
kleuren (blauw voor hemel, wit voor
wind, rood voor vuur, groen voor water
en geel voor aarde). 
Afbeeldingen of namen van vier
legendarische dieren staan in de hoeken
van het vlaggetje, de draak, de garoeda,
de tijger en de sneeuwleeuw. 
Zij worden opgehangen op bergpassen,
tempels of stoepa's en rotspunten in de
Himalaya.



Tibetaanse gebedsvlaggen 



Hindoeïsme
Het hindoeïsme is gevormd uit diverse
tradities en heeft niet één bepaalde
stichter. Een van de wortels is de
Historisch-Vedische religie van India in
de prehistorie. Daarom wordt het
hindoeïsme vaak de oudst levende
wereldreligie genoemd.



Shiva 
Shri Shiva is het hoogste goddelijke wezen
binnen Ishvara, een van de grote tradities
binnen het hindoeïsme. 
Met Brahma en Vishnu vormt hij de
Trimurti schepper-instandhouder-
vernietiger.
De eerste en belangrijkste betekenis van
Shiva is welzijn, de tweede is allerhoogste
kennis en de derde is de persoon Sadahisva,
Sada betekent altijd en Shiva betekent
welzijn.



Shiva



Ganesha 

Ganesha is het pantheon van het
hindoeïsme, de deva met het
olifantenhoofd. 
Hij is de god van kennis en wijsheid,
neemt hindernissen weg en is de
beschermheilige van reizigers.
Zijn Vahana (voertuig) is een muis
of rat genaamd Mashika.
Ganesha is de zoon van de god Shiva
en de godin Parvati.



Ganesha














