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Extremisme in het geloof 



 Wat is extremisme? 

 Overzicht van de eerste drie generaties 

 Overzicht as Salaf-as-Saalih 

◦ Enkele kenmerken 

 Overtuigingen van extremistische groepen 

 Overzicht stromingen in de Islam 

 Islam wereldwijd 

 

 

 



 Een definitie van extremisme:  de vastgestelde grenzen (van de Islam) niet overschrijden. 

 Als de gevolgen van extremisme overgaat tot schade, vernietiging, moorden etc, dan 
gaat extremisme over in terrorisme. 

 

 Middenpositie tussen het afzijdig (veronachtzaming)  zijn en overdrijving 

 Gematigheid is …gematig volk …oematan wasatan 2:143 

  Voorbeeld “Kloosterleven” 

 

Voorbeeld van extremisme tijdend het leven van de Profeet (vzmh), Overlevering in Bucharie: 

 Drie mannen kwamen naar de profeet (vzmh) 

 …een zei : ik zal de hele nacht bidden 

 De tweede zei: ik zal voortdurend vasten zonder mijn vasten te verbreken 

 De derde zei: ik zal weg blijven van vrouwen en nooit trouwen 

 De profeet (vzmh) antwoordde: bij  Allah ik  vrees Allah het meest en ik ben het meest 
bewust (taqwa) van Hem. Echter, ik vast en verbreek mijn vasten, ik bid en slaap en ik 
trouw vrouwen. Eenieder die zich afkeert van mijn manier van leven behoort niet tot 
mij!...fa laysa minnie… 

 

In opstand komen 

 Het in opstand komen tegen een moslimse leider ook al is die onrechtvaardig…… 

 

 



(Sunnah van de) 

profeet (vzmh) 

Sahaba  (metgezellen) 
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Openbaring 

Quran 

Imaams: Shafi’i, 

Malik, Hanbal  

Imaam Abu 

Hanifa 
Vier  soennitische rechtsscholen: 

Tabi al’ tabi’in (die na 

de volgers) 

Eerste drie generaties 

Quran & Sunnah waren 

gereed; het geloof was 

vervolmaakt!  

Hadith: 

Mijn generatie is de 

beste, dan de 

volgende en daarna 

de daaropvolgende 

(dus de eerste drie 

generaties van 

moslims)  



Muhammad(vzmh) 

Openbaring Quran 
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ABDUL WAHAAB 

AS-SALAF AS SAALIH 
“Salafisten” 

Arabisch  

Egyptisch 

Pollitiek 

actief 

Etc .. 

Grootste groep 

Jihaadi Salafisten 
(since ca. 1980) 
Extremistische 

groepen 

4 Madhabs / 
 rechtscholen 

4 rechtgeleide 
kaliefen 

In de laatste fase : 
• veel onrust 
• opstand, 
• interne strijd 
• Sekte Kwawaaridj (bestaat niet 

meer) 



1. THE GATE OF THE BENI SHAIB
AH  

4 and 5. STAIRWAYS TO THE KA
ABA  

8.  MAKAM AL-HANAFI 

2. AL-HIJR 6. MAKAM IBRAHIM 9.  MAKAM AL-MALIKI 
3. BUILDING OF THE WELL 
ZEMZEM 

7. MIMBAR (pulpit) 10.  MAKAM AL-HAMBALI 

11. FRONT OF THE HAMIDIYAM  12. FORTRESS OF AL-JIYAD 



 Terugkeren naar de leer van de sunnah van de Profeet (vzmh) 
en de eerste drie generaties 
◦ As-salaf as-saalih – de vrome voorgangers 

 Vermijden elke vorm van  
◦ bid‘ah (vernieuwing in geloof)  

◦ Shirk, bijv.  aanbidding van graven 

 Respect voor the  4 (originele) madhabs  en volgen de 
sterkste mening 

 Niet ‘blind’ volgen van de rechtscholen 

 Hechten erg veel waarde aan betrouwbaarheid van Hadith, en 
doen op dit gebied veel goed werk. 

 Etc. 

 

 

 



 Deze groepen hebben een of meer van deze overtuigingen: 

• Haakimiyyah 

• Ha-ka-ma ;oordelen, besluiten 

• geloof dat alleen met de wet Allah (Shari’ah) geregeerd  (geoordeeld) 
mag worden. 

• Tekfir 

• Ka-fa-ra; bedekken (van de waarheid), kafier; ongelovige 

• Muslims tot ongelovige verklaren wanneer ze een (grote) zonde 
verrichten 

• Ze vinden dat ze deze ‘afvalligen’ dan mogen doden, hun bezittingen 
mogen afnemen etc. 

• Het studeren van ‘wereldse’ zaken is voor moslims niet toegestaan 

• Je mag je niet in andere geleerden verdiepen 

• Als je woont in een kwaadaardige omgeving dan moet je emigreren 
anders ben  je en ongelovige 

 

 

 

 



 Deze groepen hebben een of meer van deze overtuigingen: 

• Ze kijken volledig naar wat je doet en niet naar de afwijzing 
(in je hart) 

• Soortgelijk aan de Kwawaaridj 

• Hedendaagse moslim samenlevingen zijn Djaahilie 

• Djaahillie 
• Tegenovergestelde van kennis 

• Lichtzinnigheid en ontbreken van kalmte 

• Religieus : toestand van onwetendheid 

 

 

 Andere oorzaken van Extremisme: 

• Psychologische oorzaken van extremisme: vervreemding, 
sociale klasse, minderwaardigheid, strengheid, 
gehoorzaamheid… 



Stromingen in Islam 





That’s all ….broeders en 

zusters! 


