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Wijzer! Geschiedenis groep 7 – H3 Tijd van monniken en ridders Naam  

Theorie en lastige woorden les 4 – blad 1
Doel: Om te lezen

Moslims geloven in Allah
Op een dag hoorde Mohammed, 
een Arabische handelaar, de stem 
van een onbekende. Deze stem 
gaf aan Mohammed de opdracht 
om boodschappen van God door 
te geven aan de mensen. 
Mohammed kon zijn oren niet 
geloven. Wat een belangrijke 
opdracht, het moest wel een engel 
zijn die tot hem sprak. Zo werd 
Mohammed de profeet van Allah, 
een Arabisch woord voor God. 

Mohammed vertelde de mensen 
in zijn stad Mekka dat ze God 
moesten gehoorzamen. Ook 
legde hij uit dat ze goed voor 
andere mensen moesten zorgen, 
vooral voor de armen. Zo ontstond 
een nieuwe godsdienst: de islam. 
Dit is de godsdienst van de 
moslims. Net als een christen 
gelooft een moslim in één god. 
Zijn heilige boek is de Koran.

Arabische handelaren maken zich klaar voor 
de reis.

de engel 
Iemand uit de hemel die boodschappen van God 
doorgeeft.

de profeet 
Iemand die boodschappen van God doorgeeft.

Allah 
Arabisch voor God.

de islam 
Godsdienst van moslims.

de moslim 
Iemand die gelooft in God (Allah) en zijn profeet 
Mohammed.

Arabieren veroveren een stad.

Moren in Spanje
Net als de christenen wilden moslims hun geloof 
verspreiden. Daarom begon Mohammed nieuwe 
gebieden te veroveren. Hij werd de baas in een groot 
deel van de Arabische wereld. Na zijn dood gingen de 
veroveringen door onder leiding van de kalief, een 
Arabische vorst die Mohammed opvolgde. 
De moslims die vanuit Marokko Spanje veroverden, 
werden de Moren genoemd. Hun vorst, de emir, liet 
prachtige paleizen en andere gebouwen bouwen. 
Moslims namen ook hun wetenschap mee en namen 
dingen over uit de cultuur van de christenen en de 
joden in Spanje.

de kalief 
Vorst en opvolger van Mohammed.

de Moor 
Moslim uit Marokko.

de emir 
Arabische vorst.

de cultuur 
Het denken en doen van een groep mensen.

de wetenschap 
Alle kennis die mensen op een bepaald gebied 
hebben.
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Wijzer! Geschiedenis groep 7 – H3 Tijd van monniken en ridders Naam  

Theorie en lastige woorden les 4 – blad 2
Doel: Om te lezen

In de moskee komen moslims bij elkaar.

In een moskee
Wat moesten gelovige moslims zonder de moskee? 
Hier ontmoetten ze andere moslims en konden ze 
samen tot Allah bidden. Ze deden dat altijd met hun 
gezicht naar het oosten omdat daar de heilige stad 
Mekka lag. Het hoofd van de moskee was de imam. 
Hij vertelde de gelovigen hoe ze een goede moslim 
konden zijn. In de moskee mochten mensen en 
dieren niet worden afgebeeld. Daarom kozen de 
bouwers bijvoorbeeld voor bloemen en bladeren als 
versiering of gebruikten ze mooi geschreven letters. 
Als het tijd was om te bidden, riep een moslim vanaf 
de toren, de minaret, de gelovigen op.

de moskee  
Gebouw waarin moslims samenkomen.

de imam 
Hoofd van een moskee.

de minaret  
Toren van een moskee.

Een Duitse monnik in Cordoba
Moet je die geweldige bogen zien. Wat een kleuren. 
En overal hebben de bouwers marmer gebruikt. 
Lothar kan zijn ogen niet geloven. Hij is een Duitse 
monnik die na een lange reis aangekomen is in de 
Spaanse stad Cordoba. Het is de mooiste stad die hij 
ooit heeft gezien. Hier staat de grootste bibliotheek 
van Europa en ze hebben er zelfs stromend water en 
straatverlichting. Vandaag wordt Lothar door kalief 
Abd al Rahman III ontvangen in zijn paleis. Wat een 
rijkdom overal, verzucht hij. Lothar voelt zich klein en 
onbelangrijk in zijn grijze monnikenpij. Hij durft de 
kalief amper aan te kijken.

In zijn troonzaal ontvangt de kalief van Cordoba  
belangrijke mensen uit de hele wereld.
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