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Wijzer! Aardrijkskunde groep 8 – H3 Mensen tussen Oost en West Naam   

Theorie en lastige woorden les 2 – blad 1
Doel: Om te lezen

De cultuur
Het gebied waar Europa, Afrika en 
Azië bij elkaar komen, heet het 
Midden-Oosten. Het is een droog 
gebied dat grotendeels uit 
woestijn bestaat. In vrijwel ieder 
land in het Midden-Oosten 
worden de mensen al vroeg 
gewekt door gezang dat uit 
luidsprekers galmt. Dat gezang 
roept de mensen op om te bidden. 
Het komt uit de torens van het 
gebedshuis van de moslims, de 
moskee. Hier komen moslims 

samen om te bidden tot Allah; dat 
betekent ‘God’. Het geloof van de 
moslims, de islam, speelt een 
belangrijke rol in het dagelijks 
leven. Zo bidden moslims vijf keer 
per dag met hun gezicht naar 
Mekka, een stad in Saudi-Arabië. 
In de meeste landen in het 
Midden-Oosten spreekt men 
Arabisch en gebruikt men het 
Arabische schrift. Net als de islam 
is het een onderdeel van de 
cultuur daar.Moslims bidden in de moskee, thuis of 

op een matje op straat.

de cultuur 
De manier waarop een groep mensen leeft.

de moskee 
Gebouw waarin moslims samenkomen.

de islam 
Godsdienst van moslims.

Mekka, centrum van de islam
Mekka is een heilige stad voor 
moslims. Het is de geboortestad 
van Mohammed. Moslims geloven 
dat Mohammed via een engel 
berichten doorkreeg van God. 
Deze berichten zijn later 
opgeschreven in een boek, de 
Koran. Voor moslims is ook de 
Koran heilig. Hierin lezen ze hoe ze 
moeten leven en geloven. Daar 
hoort bij dat ze ieder jaar een 
maand vasten. Deze vastentijd heet 
ramadan. Tijdens de ramadan eten 

en drinken moslims niets tussen 
zonsopkomst en zonsondergang. 
Zo voelen ze mee met de armen die 
echt geen eten hebben. Ook moet 
iedere moslim met voldoende geld 
en een goede gezondheid ten 
minste eenmaal in zijn leven op reis 
naar Mekka. Zo’n reis heet een 
bedevaart en mensen die de reis 
maken, worden pelgrims 
genoemd. Eens per jaar komen drie 
miljoen pelgrims uit de hele wereld 
daarvoor in Mekka samen. Miljoenen pelgrims zijn samengekomen  

bij de grote moskee van Mekka.

de Koran 
Het heilige boek van de moslims.

vasten 
Een tijdlang niet eten.

de vastentijd 
De tijd dat je niet eet.

de bedevaart 
Een plaats bezoeken omdat hij in iemands  
geloof een belangrijke rol speelt.

de pelgrim 
Iemand die een plaats bezoekt die voor zijn  
geloof belangrijk is.
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Wijzer! Aardrijkskunde groep 8 – H3 Mensen tussen Oost en West Naam   

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

Israël
In Israël hebben de meeste  
mensen het joodse geloof. Het 
jodendom bestaat al langer dan de 
islam en veel is hetzelfde. In het 
belangrijkste boek van het 
jodendom, de Thora, staan 
bijvoorbeeld teksten die veel lijken 
op teksten in de Koran. Maar  
joden geloven niet dat  
Mohammed een boodschapper  
was van God en daarom volgen ze 
ook niet zijn regels. Ze leven  
volgens de regels van hun eigen 

heilige boeken. Het gebedshuis  
van de joden heet de synagoge. 
Daar komen ze iedere zaterdag 
samen om te bidden en uit de  
Thora te lezen. De belangrijkste  
stad voor joden is Jeruzalem, de 
hoofdstad van Israël. Hier staat de 
Klaagmuur, een overblijfsel van  
een van de eerste joodse tempels. 
Ook voor moslims is de stad 
belangrijk, want zij geloven dat 
Mohammed hier vandaan naar de 
hemel reisde.

Joden bidden bij de Klaagmuur.

de Thora 
Het belangrijkste heilige boek van de joden.

de synagoge 
Gebouw waar joden samenkomen om te bidden.

de tempel 
Gebouw waarin een god of een aantal goden worden 
vereerd.

Problemen
Israël is vaak in het nieuws. Er is 
een conflict tussen Israëliërs – dat 
zijn vooral joden, en Palestijnen – 
vrijwel allemaal moslims. Volgens 
de heilige boeken van de joden 
hebben zij dit land van God 
gekregen, maar lang geleden 
werden ze er weggejaagd. Na de 
Tweede Wereldoorlog keerden 
veel joden terug naar het land van 
hun voorouders en stichtten ze 
hun eigen staat Israël. Maar 
inmiddels woonden daar veel 

Palestijnen en dat gaf problemen. 
Zij wilden geen joodse staat. 
Sindsdien hebben ze ruzie. 
Buurlanden bemoeiden zich er ook 
mee. Er braken oorlogen uit en 
Israël veroverde gebieden van de 
buurlanden: de bezette gebieden. 
In twee daarvan wonen veel 
Palestijnen die uit Israël zijn 
gevlucht. Israëliërs en Palestijnen 
vinden allebei dat ze recht hebben 
op Israël en die bezette gebieden.

Bij de Israëlische grensovergang  
worden Palestijnen gecontroleerd.

het conflict 
Hier: een ruzie met geweld tussen bevolkingsgroepen  
of landen.

de bezette gebieden 
Hier: de gebieden die door Israël zijn bezet  
tijdens oorlogen met de buurlanden.
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