
Pelgrimsroute 7: de Islam 

 
Start- en eindpunt: Parkeerplaats even verder na woonhuis Maaij 1, Bergeijk.  
(Links in het bos zie je de kleine parkeerplaats) 
Lengte route: 4,7 km 
Bewegwijzering: Vanaf de parkeerplaats loop je links het bos in naar knooppunt 83, 12, 80, 
81, 83 tot de parkeerplaats 
 
Achtergrondinformatie en symbool Islam: 

 
 
‘Wees als de ster die nooit onzeker is ten opzichte van de wassende 
maan, maar die in standvastig geloof aan de hemel staat.’ 

 
De islam is ontstaan vanuit de joods-christelijke achtergrond. Volgens de 

islamitische traditie wordt Mohammed (570-632) gezien als de laatste in een 
reeks van profeten. Tijdens de laatste tweeëntwintig jaar van zijn leven, vanaf zijn veertigste, 
zou Mohammed openbaringen hebben gekregen van God die aan hem werden doorgegeven 
door de aartsengel Gabriël waarin hij werd opgeroepen 
het geloof van Adam en Abraham opnieuw te introduceren.  
 
Moslims beschouwen de Koran als het eerste echte Arabische boek dat zij bezitten. Het is het 
woord van God dat is doorgegeven aan zijn boodschapper Mohammed. Deze boodschappen 
werden gememoriseerd en opgeschreven door zijn volgelingen. Het belangrijkste principe van 
de Koran is de leer van de eenheid. Mohammed riep alle joden, christenen en aanbidders van 
afgoden op om alleen en uitsluitend de unieke Schepper te aanbidden, de God van Abraham, 
Mozes, Jezus en alle andere profeten: Allah. Het principe van eenheid manifesteert zich door 
ieder ding en elk wezen en in het bijzonder door de mens. Wanneer de mens tot zichzelf komt 
of tot zichzelf terugkeert, kent hij zichzelf. En tegelijk kent hij hiermee God. 
 
Het soefisme is de mystieke tak van de islam, maar in feite al veel ouder. De leraar is 
onontbeerlijk op het mystieke pad en werkt volgens de structuur van een bepaalde weg om 
de leerling weer in contact te brengen met het hart. 
 
De ster en de wassende maan vormen het symbool van de islam. Er zijn meerdere 
betekenissen voor. Een is: net als de wassende maan het pad verlicht voor de vermoeide 
reiziger en de sterren hem leiden naar zijn bestemming, zo verlicht de islam het levenspad en 
leidt de mens naar Allah. Een andere verklaring luidt: de maan is het symbool van de geest die 
gevuld is met wereldlijke verlangens en de ster staat voor de goddelijke liefde. 
 
De islam is al vanaf de 16/17e eeuw aanwezig in Europa en kent twee stromingen: het 
soenisme en het sjiisme. In de jaren zestig van de 20e eeuw arriveerden de eerste Turkse en 
Marokkaanse gastarbeiders, die hun eigen moskeeën stichtten en vrij vroegen op 
Islamitische feestdagen. De grote meerderheid van hen behoort tot de soennitische 
stroming. Inmiddels wonen er bijna een miljoen moslims (Islamieten) in Nederland.  
De dichtstbijzijnde moskee vanuit Bergeijk is die in Pelt (België) en in Eindhoven. 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/570
https://nl.wikipedia.org/wiki/632
https://nl.wikipedia.org/wiki/Profeet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geloven_(gedrag)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adam_(profeet)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_(profeet)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam


Route:  
 

 
 
 
 
Overweging: 
Velen zijn bang voor de radicaliserende tak van de Islam, die nogal gewelddadige is. Maar 
het Christendom heeft in de geschiedenis ook geweld gebruikt. Het is het eeuwige gevecht 
om anderen te overtuigen of om te mogen zijn wie je bent en te mogen geloven wat jij denkt 
dat goed is. Toch zijn het allemaal slechts overtuigingen.  
Sta jij standvastig in het leven zonder anderen te overtuigen van jouw weg?  
 
Bijzonderheden: 
Natuurgebied de Liskes/de Maaij is een prachtig waterrijk gebied met moeras, broekbos en 
uitgestrekte rietlanden. Het is in beheer door natuurmonumenten. Er leven veel vogels, die 
te bewonderen zijn vanuit de kijkhut aan een van de vijvers. 
 
 
 

Fijne dag! 
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