
GASTVRIJHEID
IN DE ISLAM



onderwijs trainingen gesprekken



• terugblik

• gastvrijheid (als houding)

• twee gezichten

• Abraham / Ibrahim

• de islam

• de ‘bronnen’ van de islam

---------

• Cirklo (2008)

• het soefisme

• gastvrijheid in de islam



TERUGBLIK



ethiek:
mij verantwoordelijk voelen voor de 
ander, plaatsvervanging, luisteren naar 
het gelaat van de Ander, ontvangen van 
de Ander, ofwel: gastvrijheid

in zoverre ethisch handelen raakt aan de 
ethos, dat wil zeggen aan de woning de 
plek waar je thuis bent, je vertrouwde 
verblijfplaats en hoe je er leeft, hoe je je 
er verhoudt tot jezelf en anderen, 
anderen als vertrouwden of vreemde-
lingen, ís ethiek gastvrijheid

ubuntu
het wezen van het mens-zijn: mijn 
menselijkheid is onlosmakelijk ver-
bonden met die van jou
‘yo, u nobuntu’: ‘hé, zij heeft ubuntu’, 
d.w.z. zij is genereus, gastvrij, vriende-
lijk, zorgzaam en meelevend 



GASTVRIJHEID

• een houding naar anderen

• hoe je je verhoudt tot anderen

• het gevoel / besef van ver-
bondenheid met anderen

• een gevoel van verantwoorde-
lijkheid voor anderen

• compassie - empathie - attitude



TWEE GEZICHTEN
VAN DE ISLAM











LIED VAN DE KARAVAAN

Kom, kom, wie je ook bent.
Schande is hier onbekend.
Al zwoer je duizend eden
die je keer op keer weer brak.
Kom, blijf komen, kom.

Dolende, ootmoedige,
onthechte vreemdeling,
kom.
Dolende, ootmoedige,
onthechte vreemdeling, kom.





ABRAHAM / IBRAHIM



ABRAHAM / IBRAHIM

• de ‘vader van alle gelovigen’

• de ‘aartsvader’ van de drie grote mono-
theïstische religies: het jodendom, het 
christendom en de islam / ook wel: de 
drie ‘abrahamitische godsdiensten’

• de ‘vader van het Joodse volk’

• de ‘ridder van het geloof’ (in: Søren 
Kierkegaard: Vrees en beven)

• de ‘boezemvriend van God’ (de Koran, 
4:125)



maar ook:

• beschermheer van alle vluchtelingen / 
als vreemdeling (afkomstig uit Ur) 
woont hij in het land Kanaan, een 
nomade, een ‘zwervende Arameeër’

en:

• een voorbeeld van gastvrijheid jegens 
de vreemdeling (Genesis, 18, 1-15)

• gastvrijheid is - voor de vader van alle 
gelovigen en de man die ‘in de woestijn 
leeft’ - vanzelfsprekend



DE ISLAM

• een van de drie grote monotheïstische 
religies ofwel ‘abrahamitische gods-
diensten’

• het Arabische woord islām of اإلسالم
betekent letterlijk overgave (of: onder-
werping) aan Allāh (Allah / God)

• het heilige geschrift in de islam is de 
Koran / Qurʾān, de verzen (soera) die de 
profeet (nabi) en boodschapper (rasoel) 
Mohammed van Allah / God middels de 
aartsengel Djibriel (Gabriël) heeft ont-
vangen



• Mohammed (570-632) wordt in de islam 
beschouwd als de laatste in een reeks 
van profeten (en boodschappers) van 
God – een reeks die loopt van Adam via 
Nuh (Noach), Ibrahim (Abraham) Mus 
(Mozes) en Isa (Jezus) naar Mohammed

• Mohammed wordt de laatste profeet, ‘het 
zegel der profeten’, genoemd omdat hij  
de uiteindelijke en onherroepelijke 
openbaring van het woord Gods heeft 
ontvangen

• Mohammed behoort tot de hanifs (‘gods-
zoekers’): diegenen die zich in die tijd 
regelmatig in een grot in het woestijn-
gebergte terugtrokken om te mediteren 



DE ‘BRONNEN’ VAN DE ISLAM

• ‘God die zich openbaart’

• de joodse en christelijke geschriften 
met ‘het geopenbaarde woord Gods’

------------------------

• het Syrische christendom

• de Griekse filosofie, in het bijzonder 
de opvattingen van Plato en het 
neoplatonisme

• de mystieke praktijken in het Nabije 
en Midden Oosten



HET SYRISCH CHRISTENDOM

• in het jaar 37 sticht de 
apostel Petrus een 
christelijke gemeente in 
Antiochië (nu: Antakya)

• de Oost-Syrische of 
Nestoriaanse kerk be-
nadrukt de menselijke 
natuur van Christus

• nestorianen vertalen  
de Grieks-filosofische  
teksten in het Arabisch



PLATO / NEOPLATONISME

• de ziel is in staat de vormen (het 
wezen van de werkelijkheid) te 
schouwen mits de ziel zich reinigt 
door het lichaam los te laten 
ofwel:

askesis -> katharsis -> noesis

• ‘het Ene, het Goede, het hoogste 
licht’ als absoluut transcendent 
en onkenbaar
‘al dat wat is’: emanaties (uit-
stralingen van het licht)
de goddelijke triade: het Ene –
het Intellect – de Ziel



VROEGE MYSTIEK
IN HET NABIJE EN MIDDEN OOSTEN

• in de eerste vijf eeuwen na 
het begin van de christelijke 
jaartelling is er in het Nabije 
en Midden Oosten sprake 
van een mystieke beweging

• mannen en vrouwen trek-
ken zich terug - in kloosters 
of als kluizenaars - in de 
woestijn, leven in ascese,  
volgen het spirituele pad, 
streven ‘dichterbij God’ te 
komen 



• kenmerken van het pad:
- vereniging van de mens 

met het goddelijke
- ziel: goddelijk van aard
- reinigen van het zelf
- liefde als bron/grond
- de weg / het pad:

(a) reiniging
- zelfdiscipline
- reiniging van de ziel
- zorg voor anderen

(b) verlichting
Gods wil = ‘mijn’ wil

(c) vereniging
God = ‘ik’



• er is (aldus Margaret Smith) dan ook 
sprake van ascetisme en mystiek in de 
orthodoxe islam

• in de vroege ‘soeras ’ vinden we - als vier 
van de vijf ‘zuilen van de islam’ (arkān-al-
Islām ) - de religieuze verplichtingen:
1) salat / het bidden (5x per dag)
2) siyam / het vasten
[allebei: vormen van zelfdiscipline]
3) zakat / het geven van aalmoezen
[uitdrukking van de zorg voor de anderen]
4) sjahada / de geloofsbelijdenis met

Allah als de Ene, absoluut transcendent,
almachtig, ‘licht der lichten’ en zonder
zoon (!)





HET SOEFISME



SOEFISME

• het soefisme (ook wel: tasawwuf ): de 
mystieke, psycho-spirituele beweging in 
de islam

• het hart van de islam

• ṣūf : wol, sufi : ‘degene die wol draagt’ (als 
uitdrukking van hun sobere levensstijl)

• belangrijke kenmerken van de soefistische 
levenshouding:
- zelfdiscipline / meditatieve oefeningen
- een manier van leven gekenmerkt door

soberheid, vroomheid en liefdevolle
aandacht voor anderen

- het streven 'dichter bij God' te komen



• in een van zijn latere geschriften beschrijft 
al-Ghazali de resultaten van de meditatieve 
praktijk / het pad van de soefi:
- reiniging van de ziel en verlichting van de

geest
- bevrijd zijn van alle zondige verlangens
- in staat zijn te waken en (aan)bidden
- bescheiden zijn
- aandacht hebben voor de armen
- sober leven
- over middelen beschikken om de armen te

voeden

• het volgen van het pad levert een leefwijze, 
een manier van in het leven staan, een 
levenshouding op die (onder meer) geken-
merkt wordt door open staan voor de ander 



Rābiʿah al-Baṣrī
717-801

Mansur al-Hallaj
858-922

Jalaludin Rumi
1207-1273



Hij was nergens anders

Kruis en christenen, begin tot einde, heb ik 
onderzocht. Hij was niet aan het kruis. Ik ben 
naar de hindoetempel gegaan, naar de oude 
pagoda. In geen daarvan was ook maar enig 
teken. Naar de hooglanden van Herat ben ik 
gegaan, en naar Kandahar. Ik zocht. Hij was 
niet in de hooglanden of in de laaglanden. 
Vastberaden ben ik naar de top van berg Kaf 
gegaan. Daar was slechts de woonstee van 
Anqa-vogel. Ik ben naar de Kaaba van Mekka 
geweest. Hij was er niet. Ik heb naar hem 
gevraagd bij Avicenna de denker. Hij was 
buiten bereik van Avicenna… Ik zocht in mijn 
eigen hart. Op die, zijn plaats, zag ik hem. Hij 
was nergens anders. 



AL- GHAZALI

• hij leefde van 1058 tot 1111

• zijn erenaam: Hoeddjat al-
islaam (Bewijs van de islam)

• voor velen: de tweede leer-
meester na Mohammed

• zijn leer: een combinatie van 
orthodox islamitische filoso-
fie / theologie en soefisme

• mystiek: in dienst van de 
wet, niet egocentrisch of 
quietistisch van aard

• een vroom leven / goed mens 



ISLAMITISCHE WIJSBEGEERTE

al-Kindi   al-Farabi 

Ibn Siena Ibn Roesja

het wordt nu tijd 
- dat ik wat ga vertellen

over de islamitische filo-
sofen / theologen

- dat je wat te horen krijgt
over de ‘falasifa ’: al Kindi
(de ‘filosoof van de Ara-
bieren’), al Farabi, Ibn
Siena (Avicenna) en Ibn
Roesja (Averrroes)



Aristoteles

•

Sohrawardi Ibn al-Arabi

- dat je wat te weten komt
over de rol van Aristoteles’
geschriften in de islami-
tische filosofie

- dat ik vertel over de laat-
middeleeuwse mystieke
denkers Sohrawardi (de
‘Martelaar van het Licht’) 
en Ibn al-Arabi (de ‘Heilige
van het Woord’) en over de
verhouding tussen de wet
(in de Koran), de weg van
de mystiek en de wijsbe-
geerte





GASTVRIJHEID IN DE ISLAM I





• soera 51: 24-28:
Is het verhaal van de geëerde gasten van 
Ibrahim tot jullie gekomen? Toen zij bij hem 
binnengingen en ‘Vrede’ zeiden, zei hij: 
‘Vrede, onbekende mensen.’ Hij wendde zich 
toen heimelijk tot zijn huisgenoten en bracht 
een gemest kalf. Dat zette hij hun toen voor.

• soera 4: 36-38:
Dien God en voegt aan Hem niets als metgezel 
toe. En weest goed voor de ouders en ook 
voor de verwant, de wezen, de behoeftigen, 
de verwante buur, de niet-verwante buur, de 
niet-verwante medeburger, hij die onderweg 
is en slaven waarover jullie beschikken. God 
bemint niet wie ingebeeld en verwaand zijn, 
die gierig zijn.





• Over goede gebruiken bij eten en drinken.
Hoofdstuk 4. ‘De goede gebruiken in de 
omgang met gasten’:
In een huis waarin geen gast binnentreedt, 
komen ook de engelen niet
De slechtste maaltijd is een feestmaal waar wel 
de rijken maar niet de armen zijn uitgenodigd

Voor de gast geldt het volgende: men gaat bij 
het betreden van het huis niet op de beste plaats 
zitten, maar toont zich bescheiden. Ook komt 
men niet te laat, maar ook niet zo vroeg dat de 
mensen nog met de voorbereiding bezig zijn. 
Men gaat ook niet tegenover het voorhang van 
het vrouwenvertrek zitten. Ook kijkt men niet te 
vaak in de richting van de keuken, want dat 
staat gulzig. 





Als

Een vreemdeling zocht voor zijn verblijf in 
de stad een huis om in te wonen. Een vriend 
bracht hem naar zijn huis. Daarnaast stond 
een geheel vervallen huis. De vriend zei:

‘Als dit huis een dak had, zou je naast mij 
kunnen wonen. Je gezin zou er comfortabel 
in kunnen wonen. Tenminste, als er een 
tweede kamer in het huis zou zijn.’

‘Jazeker’, zei de vreemdeling, ‘het is fijn om 
naast vrienden te wonen. Helaas kun je 
alleen niet wonen in als.



GASTVRIJHEID IN DE ISLAM II



• hospitality should not be 
confused with charity or 
entertainment

• hospitality as act is about 
providing, food, shelter and 
conversation but, at the same 
time, something much greater 
than hosting a guest or wel-
coming a stranger

• hospitality involves a sacred 
duty to think beyond our 
immediate selves in a wide 
variety of contexts and 
relationships



• in scripture and in ancient 
societies hospitality towards 
others was often comman-
ded towards those who 
were nameless strangers 
and not just invited guests

• strangers could be wealthy 
or poor, travellers or our 
fellow citizens, and indeed 
those living on the margins 
of society

• it demanded a commitment 
reflected in showing dignity 
and care to those who are 
unknown



GASTVRIJHEID IN DE ISLAM III

• een houding naar anderen

• hoe je je verhoudt tot anderen

• het gevoel / besef van ver-
bondenheid met anderen

• een gevoel van verantwoorde-
lijkheid voor anderen

--------------------

• door het religieuze, spirituele of 
meditatieve pad te volgen kom 
je zo in het leven te staan



GASTVRIJHEID
IN DE OOSTERSE FILOSOFIE




