
Islam in oost-Azië
Veel mensen in het westen denken bij Oost-Azië 

niet aan de islam. Maar momenteel wonen er 

miljoenen moslims. Zij hebben diverse etnische 

achtergronden en praktiseren de islam op 

verschillende manieren.

Myanmar
2.233.000 moslims
3,8% van de bevolking

China
29.949.000 moslims
1,8% van de bevolking

Thailand
3.952.000 moslims
5,8% van de bevolking

Vietnam
160.000 moslims
0,2% van de bevolking

Cambodja
240.000 moslims
1,6% van de bevolking

Maleisië
17.139.000 moslims
61,4% van de bevolking

Singapore
721.000 moslims
14,9% van de bevolking

Brunei
211.000 moslims
51,9 % van de bevolking

Indonesië
204.847.000 moslims
88,1% van de bevolking

Filippijnen
4.737.000 moslims
5,1% van de bevolking

Bron: www.pewforum.org/2011/01/27/table-muslim-population-by-country

Hoe is de islam in Oost-Azië gekomen?

7E eeuw 
De islam komt op 
in de 7e eeuw door 
handelaren via de 
zijderoute naar 
China.

627 na Chr. 
De eerste Chinese 
moskee zou in 627 te zijn 
gebouwd in Guangzhou. 
Andere opmerkelijke 
moskeeën die toen zijn 
gebouwd stonden in 
Hangzhou, Fuzhou en 
Quanzhou.

634-698 na Chr. 
De islam verspreidt 
zich naar de 
Byzantijnse 
steden Damascus, 
Jeruzalem, 
Alexandrië en 
Carthago.

629 na Chr.
De eerste moskee 
op het Indiase 
subcontinent is 
gebouwd door 
moslimhandelaren 
in Kerala.

14e eeuw
Aan het einde van 
de 14e eeuw komen 
moslimhandelaren in de 
havens van het zuidwesten 
van Mindanao op de 
Filippijnen.

1368
De tradities van 
Brunei herdenken 
dat Sultan Raj Awang 
Petah Berbai zich tot 
de islam bekeerde 
om in Singapore te 
kunenn trouwen met 
de dochter van de 
koning van Temasik.

1480 
De eerste 
moskee op 
Java wordt 
gebouwd in 
Demak (nabij 
de nieuwe 
luchthaven 
van Jakarta).

1527
Engelse en 
Nederlandse 
handelaren sluiten 
overeenkomsten met 
moslimheersers op 
Java om Portugese 
concurrenten te 
overtreffen.

DE QUR’AN
Moslims geloven dat de 

Koran het woord van Allah is, 
geopenbaard aan de profeet 
Mohammed. Kopieën van 

de Koran worden met groot 
respect behandeld en worden 

zo bewaard dat ze boven al het 
andere in de ruimte staan.

PROfeten
Moslims geloven dat Mohammed 

de laatste profeet was en de 
boodschapper van Allah die werd 

gestuurd om de leringen van 
eerdere profeten zoals Adam, 
Abraham, Mozes en Jezus te 

bevestigen.

RAMADAN 
Tijdens de Ramadan vasten 
moslims van zonsopgang tot 

zonsondergang. Het is een tijd om 
zich te concentreren op spirituele 

activiteiten zoals bidden en het 
lezen van de Koran. De jaarlijkse 

data voor de Ramadan wordt 
bepaald volgens de islamitische 

maankalender.

UMMAh 
De wereldwijde gemeenschap 
van moslims wordt de Ummah 
genoemd. Daarin wordt 
elke moslim als broer of zus 
beschouwd, ongeacht taal, 
cultuur of afkomst.

groet van vrede
As-salamu ‘alaykum = “Vrede zij met 
u”. Wa’alaykumu s-salam = “en vrede 
zij met jou”. Deze Arabische begroeting 
wordt door moslims over de hele 
wereld gebruikt bij het ontmoeten en 
afscheid nemen. In sommige landen 
wordt ook de lokale taal gebruikt.

De ISLAM BEgrijpen

Bidden voor Moslims

Bid dat moslims meer willen weten over Jezus 
en Zijn liefde voor hen en dat ze mensen zullen 
vinden die hen meer over Hem kunnen leren.

Bid dat christenen die de talen, culturen en 
geloofsovertuigingen van moslimvolken leren, 
in staat zullen zijn relaties op te bouwen met 
moslimgemeenschappen.

Bid dat God de moslims wil zegenen, vooral 
tijdens de maand Ramadan.

Dank God voor de vrijgevigheid van moslims. 
Vraag om wijsheid voor degenen die 
verantwoordelijk zijn voor het uitdelen van de 
ontvangen tienden.

Bid om Gods liefde en bescherming voor moslims 
die een minderheid vormen in hun land.
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