
 

 

 

In welk opzicht verschilt de 
Islam van andere religies 

[ nederlands - dutch -  [  لونلدية

 

 

 

 

revisie: Yassien Abo Abdillah 

  
 
 
 
    
  
 

2013 - 1434 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

   م و ب با  لليناتللفرق ب� لإل
 »باغة ة لونلدية«

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 أبن عبد لهللا  يام�  :مرلجعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 - 1434 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 3 

 
In welk opzicht verschilt de Islam van andere religies? 

De Islam verschilt van andere religies wat geloof, aanbidding 
en bepaalde aspecten van sociale regelgeving en zedelijkheid 
betreft. 

De Islam vertegenwoordigt het midden tussen de Joodse en 
Christelijke opvattingen. Wat rechtvaardigheid betreft, neemt 
het Jodendom bijvoorbeeld een ‘oog om oog’ houding aan, 
terwijl het christendom de ‘keer de andere wang toe’ houding 
verkondigt. Binnen Islam heeft men daarentegen het recht om 
rechtvaardiging te zoeken, terwijl men wordt aangemoedigd 
om te vergeven (5:45). 

In tegenstelling tot het Boeddhisme en christendom, is God in 
de Islam zowel boven alles verheven als persoonlijk. Als 
gevolg van de bovennatuurlijke werkelijkheid wordt in het 
Boeddhisme helemaal niet over God gesproken en in het 
christendom accepteert men alleen een persoonlijke God in de 
incarnatie van Jezus (vzmh). 

De Islam kent niemand anders dan God absolute en volmaakte 
eigenschappen toe. Dit in tegenstelling tot het Hindoeïsme, 
waar elke goddelijke eigenschap aan een aparte god wordt 
toegekend. 
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In tegenstelling tot de drie-eenheid van het christendom, 
schrijft de islam niemand anders dan God goddelijkheid toe. 
Moslims bidden direct, zonder tussenpersonen, tot God. 

De islam verkondigt dat geen enkel volk, ras of religie zich de 
aarde als eigenaar kan toe-eigenen. De koran wijst hier als 
volgt op: “En Mozes zei tot zijn volk: Zoek hulp bij God en 
verdraag. Zie! De aarde is van God. Hij schenkt haar als 
erfenis aan wie Hij vermag. En zie! Het vervolg is voor hen die 
hun plicht (aan Hem) volbrengen.” (7:128) 

De islam is een religie van balans. Het is niet de bedoeling dat 
de volgelingen ervan qua geloof, aanbidding en sociaal gedrag 
in uitersten vervallen. Moslims worden niet geacht zich alleen 
op het fysieke bestaan of het hiernamaals te richten. Wat dit 
betreft, heeft de islam de perfecte combinatie gebracht voor 
geloof en de beoefening van religie als een manier van leven. 
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