
DAG 1 24 April

Stromingen binnen de islam

Er bestaan veel kerkelijke stromingen binnen het christelijk 
geloof in Nederland, allemaal met verschillende gebruiken 

en overtuigingen. Dit is niet anders bij moslims. Al delen alle 
moslims dezelfde religie; daarbinnen bestaan veel verschillende 
overtuigingen en visies.

Van daaruit ontstaan bijvoorbeeld discussies over wat de beste 
manier is om de nationale economie te sturen, hoe je kinderen op 
te voeden of welke politieke partij je moet steunen. En vergeet niet 
de eindeloze discussies over welke versie van de heilige tekst in 
de Koran het meest accuraat is en welke religieuze leider de beste 
interpretatie heeft van deze heilige teksten!

Binnen het christendom zijn de afgelopen eeuwen diverse 
bewegingen ontstaan. Ze laten verschillende uitingen van ons geloof 
zien als het gaat om aanbidding, politiek en opvoeding. Politieke 
bewegingen, sociale bewegingen en theologische bewegingen zijn 
allemaal manieren om samen te werken met anderen die onze visies 
delen en om anderen aan te moedigen om onze visie ook te delen.

Voor christenen is het van groot belang om te onthouden wat er 
staat in 1 Korintiërs 12:12: “Een lichaam is een eenheid die uit vele 
delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één 
lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.” Ondanks onze 
verschillende opvattingen over zoveel zaken, maakt ons gedeelde 
geloof in Christus ons één lichaam.

Binnen de islam zijn er ook bewegingen die verschillende manieren 
van leven en aanbidden voor moslims uitdragen. In deze editie van 30 
Dagen Gebed willen we je laten kennismaken met een aantal van deze 
bewegingen. Deze ramadan gaan we onderzoeken hoe we kunnen 
bidden voor deze verschillende stromingen binnen de moslimwereld.

GEBEDSPUNTEN:

 ➊ Wereldwijd verenigen 
honderdduizenden christenen zich 
in gebed met 30 Dagen Gebed. 
Bid zoals Jezus deed in Johannes 
17:20-23 dat het lichaam van 
Christus een eenheid mag worden, 
opdat de wereld de liefde van 
Christus zal leren kennen.

 ➋ Bid dat christenen een  
meeslepend voorbeeld van de 
invloed van Jezus zullen zijn en 
dat we niet bekend zullen staan 
vanwege onze verschillen, maar 
door onze liefde, zoals staat in 
Johannes 13:35.

 ➌ Alle moslims, ongeacht de 
stroming waar ze toe behoren, 
kennen Jezus (Isa) als een 
belangrijke profeet. Bid dat zij een 
openbaring van Hem zullen krijgen 
tijdens deze tijd van gebed.

Wereldwijde bewegingen

Binnen de islam zijn 
er bewegingen die 
verschillende manieren 
van leven voor moslims 
uitdragen.
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Turkse moslims 
in Nederland

Heb jij oog voor Turkse moslims in jouw 
buurt? Zie jij hen, die soms al decennia lang 

door God geplaatst zijn in jouw omgeving?
Het vraagt tijd, inzet, en 

initiatief van jouw kant. Echt 
oog hebben voor mensen 
is meer dan een eenmalig 
gesprek. Het betekent samen 
dingen ondernemen, tijd met 
elkaar doorbrengen, interesse ontwikkelen 
in elkaars leven, het wel en wee met elkaar 

delen. Vanuit oprechte zorg 
en aandacht 

ontstaan gelegenheden om in gesprek te 
komen over Bijbelse waarheden. Niet op 
een vage, afstandelijke manier, maar in 

verbondenheid met het leven 
van alledag. Het gaat soms 
met woorden, soms met 
daden gepaard. 

Turken in Nederland zijn nog 
dicht verbonden met Turkije 

en hun ogen zijn dagelijks gericht op wat 
Turkse media hen laten zien. In de afgelopen 
jaren zijn er vanuit verschillende media 
evangelisatieprojecten opgezet. De Turkse 
kerk neemt hierin initiatief, om meer mensen 

te vertellen van Gods liefde. Er is een 
nieuw hoopvol geluid vanuit de 
kerk in Turkije via televisie, internet 
en sociale media.

Bijdrage van een zendings-
werker onder Turks - 

sprekende moslims 

GEBEDSPUNTEN:

 ➊ Bid dat Turken deze 
evangelisatieprojecten mogen zien 
en hun blik op de nieuwe Hoop 
zullen richten.

 ➋ Bid dat Turken in Nederland 
honger en dorst mogen krijgen 
naar de Waarheid en in contact 
mogen komen met Turkssprekende 
gelovigen in Nederland. 

 ➌ Bid regelmatig voor 
hen en vraag God 
een deur te openen 
tot een relatie 
van liefde, 
vertrouwen en 
respect met 
christenen.

DAG 2 25 April

Turkse moslims in Nederland

Echt oog hebben voor 
mensen is meer dan een 

eenmalig gesprek.
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GEBEDSPUNTEN:

 ➊ Bid voor de bewegingen 
richting Christus die ontstaan en 
bid voor christelijke werkers onder 
de tijaniyyah. 

 ➋ In een aantal landen hebben 
tijaniyyah leiders grote invloed. Bid 
dat zij hun invloed zullen gebruiken 
voor de vrede en het welzijn van de 
volken van West-Afrika.

 ➌ Psalm 136 is een voorbeeld 
van een zich herhalende Psalm, 
die door christenen wordt gebruikt 
om Gods liefde te herinneren. Laat 
je inspireren door deze woorden 
om te bidden voor de tijaniyyah.

DAG 3 26 April

De tijaniyyah

Abdul haast zich door het donker om de viering van de 
verjaardag van de profeet Mohammed bij te wonen. Het 

feest begint rond middernacht in zijn dorp in Senegal. 
Voor een Tijani, een lid van de soefi-orde van de tijaniyyah, 

is dit de meest belangrijke bijeenkomst van het jaar. Abdul 
en zijn mede-tijanis gaan de hele nacht zingen, gedichten 
reciteren en toespraken lezen over het leven van Mohammed.

De tijaniyyah komen oorspronkelijk uit een gebied dat nu 
hoort bij Algerije. Ze zijn in 1780 opgekomen in reactie op 
de dominante moslimorde van de qadiriyyah, een stroming 
met een conservatieve en fundamentalistische kijk op 
de islam. Tijanis leggen hun focus vooral op sociale 
hervorming. Zo zijn ze bezig met het ontwikkelen van 
cultuur en onderwijs. 

Ordes van de soefi, ook wel tariqas genoemd, zijn als 
verschillende paden naar spirituele verlichting. Ze vallen 
onder de mystieke praktijk van de islam die bekend staat 
als soefisme. De tijaniyyah-orde is het meest verspreid 
over West-Afrika en vooral in Senegal, Gambia, Mauritanië, 
Mali, Guinee, Niger, Tsjaad, Ghana, Nigeria en delen van 
Sudan. Het is een exclusieve orde; tijanis kunnen niet bij 
een andere soefi-orde horen. Chanten en het reciteren 
van heilige zinnen is een belangrijke bezigheid voor hen. 
Ze hebben formules die ze dagelijks herhalen, zowel 
individueel als tijdens terugkerende gemeenschappelijke 
momenten. Die formules bestaan uit de naam van God, 
korte gebeden, en andere zinnen die tot doel hebben om 
de focus op God te leggen. 

Senegal
Afrika

Tijanis leggen hun focus 
op sociale hervorming: 
het ontwikkelen van cultuur 
en onderwijs.
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