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Inleiding

Inleiding
Opdracht 1
Oriëntatie
In deze lessen hebben we het over de verspreiding van
het christelijke en islamitische geloof. De resultaten
van die verspreiding zie je misschien ook in jouw klas.
Bespreek de vragen klassikaal.
a. Welke geloven zijn er in jouw klas?

b. Welke godsdiensten komen nog meer in Nederland voor, denk je?

c. Vijftig jaar geleden waren er in Nederland nog geen moskeeën. Nu wel. Waar heeft deze verandering mee te
maken, denk je?

Ik denk dat er nu moskeeën in Nederland staan, omdat . . . . .

Wat ga je doen?
Het christendom is al heel lang de grootste godsdienst
in Nederland. De oudste kerkjes in Nederland zijn al
meer dan 1000 jaar oud. De islam is nog niet zo lang
aanwezig in Nederland. In de Arabische landen is het al
eeuwenlang de belangrijkste godsdienst.
Hoe komt het eigenlijk dat in Europa het christendom
de belangrijkste godsdienst is en in de Arabische landen
de islam? Dat heeft te maken met de verspreiding van
het christendom en de verspreiding van de islam in de
periode van 500 tot 1000 na Christus.
Je gaat in deze lessen onderzoeken hoe het christendom
en de islam zich verspreidden in deze periode.
In de laatste opdracht doe je een spel waarbij je alles wat
je leert over de verspreiding van geloven nodig hebt.
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Waar word je beter in?
De verspreiding van het christendom en de verspreiding

Opdracht 2
Belangrijke woorden

van de islam zijn belangrijke veranderingen in de

• Maak deze opdracht in tweetallen.

geschiedenis. Je leert in deze lessen:

• Je leert in deze lessen onderstaande woorden. Deze

• Hoe het christendom en de islam zich verspreidden

woorden heb je later nodig om de verspreiding van

tussen 500 en 1000.

het christendom en de islam te beschrijven. Zet de

• De begrippen waarmee je deze veranderingen beschrijft.

woorden op de juiste plek in de tabel.

• Hoe je een verandering (namelijk verspreiding van een

• Bespreek de opdracht klassikaal na.

geloof ) in de geschiedenis kunt beschrijven.

Het Arabische Rijk

Het Frankische Rijk

Het klooster

De moskee

De profeet

Jezus Christus

De Islam

De bisschop

De moslims

De verspreiding

Het christendom

De kaliefen

Mohammed

Het ontstaan

Willibrord

Clovis

De kerk

De monnik

De Paus

De christenen

Mekka

Rome

Spanje

Ierland

Arabisch schiereiland

Woorden die horen bij christendom

Woorden die horen bij
christendom en islam

Woorden die horen bij islam

Woorden die je nog niet kent of waarvan je niet weet waar ze passen
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De verspreiding van
het christendom
christendom was al eerder ontstaan. Daar heb je als

Opdracht 5
Lees de teksten

het goed is al les over gehad.

• Werk samen in een groepje van twee.

Deze lessen gaan over de periode 500 tot 1000. Het

• Verdeel de taken. Eén van jullie leest de tekst ‘De ver-

Opdracht 3
Wat weet je?

spreiding van het christendom in het Frankische Rijk’

Wat weet je over het ontstaan van het christendom?

lijke woorden die je in de tekst tegenkomt op. Als één

• Geef in tweetallen antwoord op de volgende vragen.

van jullie een woord hoort dat hij of zij moeilijk vindt

• Bespreek de opdracht klassikaal na.

en waar je samen de betekenis niet goed van snapt

(op bladzijde 7) hardop voor. De ander schrijft de moei-

schrijf je het moeilijke woord op.
a. Het christendom ontstond in Palestina, het gebied

• Draai de rollen om bij de tekst ‘De verspreiding van

waar Jezus Christus woonde. Hoe heet dat land nu?

het christendom naar Nederland’ (op bladzijde 8).
• Je bespreekt daarna de moeilijke woorden met de
rest van de klas.
Moeilijk woord

Betekenis (na bespreking in de klas)

b. Wanneer is het christendom ontstaan?

c. Waar geloven christenen in?

Opdracht 4
Lees de kaart
Bekijk kaart 1 op bladzijde 7. Kijk goed naar de legenda.
In welke periode is het gebied dat nu Frankrijk is christelijk
geworden?
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1.1 De verspreiding van
het christendom in het
Frankische Rijk

Rijk groter te maken. Daarbij kon hij goed de hulp van
de paus in Rome gebruiken. De paus was de leider van

De meeste Franken geloven in natuurgoden

de christelijke kerk en had in die tijd een eigen leger.

Rond 500 verdween het Romeinse Rijk in
West-Europa. In het gebied dat nu Frankrijk

In de zesde eeuw wordt het Frankische Rijk christelijk

is kwam het Frankische Rijk. In dat rijk waren in die

Veel mensen in het Frankische Rijk volgden het voorbeeld

tijd nog weinig mensen christen. De meeste Franken

van hun koning. Ze bekeerden zich tot het christendom.

geloofden in natuurgoden.

Rond 600 was het Frankische rijk helemaal christelijk.

De Frankische koning Clovis laat zich dopen
Koning Clovis, liet zich in 498 tot christen dopen. Dat
deed hij toen hij een belangrijke veldslag won. Hij had
voor die veldslag de god van de christenen om steun
gevraagd. Maar de koning had nog een andere reden
om christen te worden. Hij probeerde het Frankische

Christelijk gebied
rond 300
Noord
Zee

Belangrijke kerken
Belangrijke kloosters

Christelijk gebied
rond 600
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Kaart 1. De verspreiding van het christendom tussen 1 en 600
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1.2 De verspreiding van
het christendom in de
Nederlandse gebieden
Bewoners van Nederlandse gebieden
geloven in natuurgoden
Op de kaart zie je dat rond 600 grote delen van
Europa christelijk waren. Christenen bouwden
daar kerken om samen te kunnen bidden. Ze
bouwden ook kloosters. In kloosters besteedden monniken
en nonnen hun hele leven aan God. In het gebied dat
nu het noorden van Nederland is, woonden rond 600
de Friezen. Zij geloofden in die tijd in natuurgoden.
Monnik Willibrord komt naar Nederland
Een aantal monniken trok vanuit Engeland en Ierland
naar het vasteland. Ze wilden mensen tot het christendom
bekeren. In 690 kwam de monnik Willibrord vanuit een
Iers klooster naar de Nederlanden. Hij wilde de Friezen
bekeren. Die woonden in die tijd in het gebied ten
noorden van Utrecht. Er hadden al eerder monniken
geprobeerd de Friezen te bekeren. Dat bleek niet eenvoudig. De Friezen hadden al een kerkje in Utrecht vernield. Daarom ging Willibrord op zoek naar steun. Hij
bracht verschillende bezoeken aan de Frankische
koning en de paus in Rome. De paus benoemde hem
tot bisschop van de Friezen. In 696 vestigde Willibrord
zich in Utrecht. Daar bouwde hij een kerk: de Sint-Salvator.
Tussen 600 en 800 worden
de Nederlandse gebieden christelijk
Vanuit Utrecht trok Willibrord het land van de Friezen
in. Hij vertelde de mensen over het christelijke geloof.
Willibrord had nog niet zo veel succes met het bekeren
van de Friezen. Maar na hem kwamen er nog andere
bisschoppen in Utrecht. Steeds meer Friezen bekeerden
zich tot het christendom. Rond 800 was het gebied dat
nu bij Nederland hoort helemaal christelijk.
8
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Opdracht 6
De verandering beschrijven
De teksten 1.1 en 1.2 beschrijven de verspreiding van het

a. Zet de vetgedrukte kopjes van tekst 1.1 en 2.2 op de

christendom. Dit is een voorbeeld van een historische

goede plaats in de schema’s hieronder. Er moet één

verandering. Als je een verandering in de geschiedenis

kopje in elk blokje komen.

beschrijft, vertel je hoe de situatie eerst was, wat er

b. Vul in elk blokje in wanneer en waar het was. Kijk

toen gebeurde en hoe de situatie daarna was. Het moet

daarvoor goed naar de tijd- en plaatsaanduidingen

daarbij ook duidelijk zijn wanneer en waar iets was.

in de teksten.
c. Een of twee groepjes vertellen in eigen woorden hun
schema na.

De verspreiding van het christendom in het Frankische Rijk
Hoe de situatie eerst was:

Wat er toen gebeurde:

Hoe de situatie daarna was:

• wanneer:

• wanneer:

• wanneer:

• waar:

• waar:

• waar:

De verspreiding van het christendom in de Nederlandse gebieden
Hoe de situatie eerst was:

Wat er toen gebeurde:

Hoe de situatie daarna was:

• wanneer:

• wanneer:

• wanneer:

• waar:

• waar:

• waar:
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De verspreiding van de islam
De islam ontstond in de zesde eeuw. Mohammed is de
stichter van de islam. Hij woonde op het Arabische
schiereiland dat je op kaart 2 ziet. Dit gebied heet nu
Saoedi-Arabië.

Opdracht 7
Lees de teksten
Werk samen in een groepje van twee.
• Eén van jullie leest de tekst 2.1 ‘De verspreiding van
de islam op het Arabische schiereiland’ hardop voor.
De ander schrijft de moeilijke woorden die je in de
tekst tegenkomt op.
• Bij de tekst 2.2 ‘De verspreiding van de islam in het
Midden-Oosten, Noord-Afrika en Spanje’ draai je de
rollen om.
• Je bespreekt straks de moeilijke woorden in de klas.
Moeilijk woord

Betekenis (na bespreking in de klas)
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2.1 De verspreiding van de islam
op het Arabisch schiereiland

de aartsengel Gabriël aan hem. Deze zei hem dat er
geen andere god dan Allah is en dat hij de profeet
(boodschapper) van Allah was. Hij had de opdracht om

Arabische stammen geloven in allerlei goden

anderen tot de islam te bekeren.

Op het Arabische schiereiland woonden rond het jaar

Mohammed vertelde anderen over de islam en dat

500 verschillende Arabische stammen. De meeste

iedereen moslim kon worden. In het begin werden

stammen geloofden in allerlei goden. In Mekka stond

vooral arme mensen en slaven moslim. Mohammed

een kubusvormig gebouw -de Ka’aba- waar allerlei

leefde sober. Hij gaf wat hij niet direct nodig had aan

goden werden vereerd. Er was ook een kleine groep

de armen. De heersers in Mekka moesten niets van het

joden en christenen die in één god geloofden.

nieuwe geloof hebben. Mohammed vluchtte naar Medina.
Hij vocht tegen zijn tegenstanders en kwam in 630 als

Mohammed wordt de profeet van Allah

overwinnaar terug in Mekka.

Mohammed werd in 570 in Mekka geboren.
Mohammed werd al jong wees en groeide op bij zijn oom.

Het Arabische schiereiland is islamitisch

Hij trouwde met een rijke weduwe. Mohammed leidde

Mohammed was succesvol in het verspreiden van de

haar karavanen. Tijdens de vastenmaand in het jaar 610

islam. Bij zijn dood in 632 was een groot deel van het

trok Mohammed zich terug in de bergen. Daar verscheen

Arabische schiereiland islamitisch.
Kas p i s

Frankische Rijk

ch
e

Ze e

Zwarte Zee
Spanje

Rome
Constantinopel

Middellandse Zee

Jeruzalem
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de

Z
ee

Mekka

Islamgebied tot 632
Uitbreiding Islam tot 661
Uitbreiding Islam tot 750
Kaart 2. De verspreiding van de islam tot 750.
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2.2 De verspreiding van de islam
op het Arabisch schiereiland
De Arabieren veroverden in de achtste eeuw ook het
gebied dat nu Spanje is. Cordoba werd de nieuwe
hoofdstad van dit gebied. Het werd net zo’n bloeiende
stad als Bagdad, de hoofdstad van het Arabische Rijk.
In Cordoba werd een prachtige moskee gebouwd, die
je nog steeds kunt bezoeken.
In Spanje bekeerden veel mensen zich tot de islam. Er
bleven ook joden en christenen wonen. Die mochten hun
geloof houden, maar moesten zich wel aan allerlei
regels houden en meer belasting betalen. Sommige
joden en christenen kregen belangrijke banen in het
Kalifaat van Cordoba.
Het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Spanje
zijn islamitisch
Rond 800 hoorden het Midden-Oosten, Noord-Afrika en
Jodendom, christendom en geloof in meer goden

Spanje bij het Arabische Rijk. De islam was in deze

Het Arabische schiereiland was rond 600 al islamitisch.

gebieden de belangrijkste godsdienst geworden.

Maar de andere gebieden in het Midden-Oosten,

Spanje werd een paar eeuwen later weer christelijk.

Noord-Afrika en Europa waren dat niet. Daar waren

Rond 1000 viel het Kalifaat uit elkaar in kleine rijkjes.

mensen joods of christelijk. Of ze geloofden in meerdere

De christenen veroverden vanuit het noorden stukje bij

goden.

beetje het Arabische Spanje. Aan het einde van de vijftiende eeuw werd heel Spanje weer bestuurd door een

Arabische kaliefen breiden het Arabische Rijk uit

christelijke koning. Moslims en joden moesten zich

De opvolgers van Mohammed heetten kaliefen. De kaliefen

toen bekeren tot het christendom of het land verlaten.

stichtten een groot rijk: het Arabische Rijk. Ze veroverden
grote gebieden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
De Arabieren namen bij hun veroveringen hun geloof
mee, maar ook de Arabische taal, kunst en cultuur. In de
veroverde gebieden namen veel mensen het islamitische
geloof en de Arabische gebruiken over. Overal in het
Arabische Rijk werden moskeeën gebouwd.
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Opdracht 8
De verandering beschrijven
Je gaat nu de verspreiding van de islam beschrijven. Je
vult de blokjes op het werkblad in door de informatie
uit de tekst in een of twee zinnen samen te vatten. Geef
ook aan wanneer het was en waar. Je mag overleggen
met een klasgenoot.

De verspreiding van de islam op het Arabische schiereiland
Hoe de situatie eerst was:

Wat er toen gebeurde:

Hoe de situatie daarna was:

• wanneer:

• wanneer:

• wanneer:

• waar:

• waar:

• waar:

De verspreiding van de islam in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Spanje
Hoe de situatie eerst was:

Wat er toen gebeurde:

Hoe de situatie daarna was:

• wanneer:

• wanneer:

• wanneer:

• waar:

• waar:

• waar:
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Het klooster
Kloosters speelden een belangrijke rol in de versprei-

Bespreek eerst met elkaar het volgende:

ding van het christendom in Europa. Je hebt al gelezen

1. Hoe onthouden jullie wat jullie zien? Wat voor tips
kunnen jullie elkaar geven?

dat Willibrord een monnik was uit een Iers klooster. In
deze opdracht leer je hoe zo’n klooster er in die tijd uitzag
en hoe mensen daar leefden.

2. Wie kijkt naar wat als hij of zij aan de beurt is?
Verdelen jullie de tekening in stukken?

3. Wat zou je van deze opdracht kunnen leren?

4. Ga aan de slag!
5. Je krijgt van je docent de tekening van het klooster.
Welk groepje heeft de beste tekening gemaakt?

Opdracht 9
Jullie gaan straks met z’n vieren een tekening maken van

6. Lees hieronder wat er allemaal in een klooster

een middeleeuws klooster. Daarvoor moet je goed samen-

gebeurde. Waar in het klooster gebeurde dat volgens

werken! Geef iedereen in jullie groepje een nummer van

jullie? Geef elk nummer een plaats in de tekening.

1 tot 4. De docent heeft een tekening van een klooster.

1. Monniken schreven Bijbelteksten en Griekse en

• Eerst mag nummer 1 naar voren komen. Dan mag hij of

Romeinse boeken over (de boekdrukkunst bestond

zij 20 seconden naar de tekening kijken. Vervolgens

nog niet!).

loopt hij of zij terug en tekent in 1 minuut wat hij of zij

2. Monniken gaven kinderen die in het klooster werden
opgenomen onderwijs.

gezien heeft. Je moet dus heel goed kijken wat je op

3. Kloosters gaven onderdak aan mensen die op reis

de tekening ziet!

waren.

• Daarna gaat nummer 2 van jullie groepje 20 seconden

4. Monniken gingen wel vijf of zes keer per dag naar

kijken. Ook die krijgt 1 minuut de tijd.
• Zo gaat het verder tot iedereen geweest is.

de kloosterkerk om te bidden, te zingen en te lezen

• Daarna mag iedereen nog 1 keer naar voren. Jullie

uit de Bijbel.
5. Monniken zorgden voor hun eigen voedsel door

moeten allemaal steeds heel goed opletten wat er
getekend wordt. Als je dan zelf op de tekening bij de

op het land te werken en vee te houden.

docent mag kijken, moet je vooral letten op de dingen

6. Kloosters zorgden voor zieken en armen.

die nog niet op de tekening staan!
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Christendom en islam
op de kaart
Opdracht 10
Speel het spel

• De verslaggever zet de namen op het spelbord en

Je speelt in je groepje van vier een spel. Bij het spel

• De tijdbewaker houdt de tijd in de gaten.

moet je je kennis over de verspreiding van het christendom

• Gooi om beurten met de dobbelsteen. Wie het hoogste

schrijft straks de toelichting op.

aantal ogen gooit mag beginnen.

en de islam gebruiken. Je krijgt van je docent de materialen

• Gooi met de dobbelsteen. Als je 1, 3 of 5 gooit, krijg

voor het spel. Lees eerst de spelregels hieronder.

je van je tegenspelers een vraag over de islam. Is het

Taken verdelen

antwoord goed, dan mag je een moskee intekenen in

Verdeel in je groepje de volgende taken:

een land waar jullie denken dat hij in het jaar 1000 stond!

• Spelleider:

Let op: soms moet je het goede antwoord ook nog op
de kaart schrijven of inkleuren!
• Als je 2, 4 of 6 gooit, krijg je een vraag over het christendom. Is het antwoord goed, dan teken je een kerk

• Materiaalbaas:

in een land waar hij volgens jullie in het jaar 1000
stond. Let op: soms moet je het goede antwoord ook
nog op de kaart schrijven of inkleuren!

• Tijdbewaker:

• Gooi verder om beurten. Ga door tot je alle vragenkaartjes gehad hebt of tot de tijd om is.
• Verslaggever:
Bedenk eerst samen het tekeningetje waarmee jullie
een moskee of kerk op de kaart gaan aangeven. Je hebt
voor dit spel 30 minuten.

Wat heb je nodig?
• Een spelbord

Wanneer ben je klaar?

• Vragenkaartjes

De materiaalbaas vraagt het controleblad aan de docent.

• Een rode en blauwe pen

Controleer of de kerken en moskeeën op de goede plaats

• Een dobbelsteen.

staan en kijk wie het meeste goed heeft. Verplaats de
moskeeën en kerken als je fouten had gemaakt, zodat

Hoe werkt het?

je een goed beeld krijgt van de verspreiding van de

• De materiaalbaas knipt de vragenkaartjes uit.

godsdiensten.

• De spelleider legt het spelbord opengevouwen op de
tafel en verdeelt de kleine vragenkaartjes. Elk tweetal
binnen jullie groepje krijgt de helft van de vragenkaartjes (evenveel over het christendom als over de
islam) en een rode of een blauwe pen.

15
Lesbrief « De verspreiding van islam en christendom in de periode 500 tot 1000 »

LB-GelovenindeME

17-09-2009

12:49

Pagina 16

Hoofdstuk 4

Opdracht 11
Maak zelf een toelichting bij de kaart

Hulpmiddel:

Schrijf een toelichting bij de kaart. Maak deze opdracht

Wat je moet
beschrijven

Woorden die je kunt gebruiken

eerst alleen in het klad.
• Gebruik bij het schrijven de aanwijzingen hieronder.

Wanneer

In .... (jaartal), rond...., aan het eind

• Gebruik zoveel mogelijk de woorden die bij opdracht

van de .... (telwoord) eeuw, .... jaar

1 in de tabel gezet hebt.

geleden, van .... tot....
Waar

In wat we nu ..... (land, gebied) noemen, …
In het Frankische rijk.

In Nederland en andere West-Europese landen is

Gebeurtenissen Beschrijven in verleden tijd (dit

het grootste deel van de bevolking . . . . .
Dat ontstond in . . . . . ,
want toen . . . . .

Verandering

gebeurde) of voltooide tijd

(namelijk:

(dit is gebeurd).

verspreiding)

Volgorde: in ... (jaartal), in ... (jaartal);
eerst, toen, daarna Oorzaak-gevolg:
dit kwam doordat…; dit had tot gevolg
dat ..; hierdoor ontstond …; dat was er
de oorzaak van dat ...

Verspreiding

In het Midden-Oosten en Noord-Afrika is het groot-

Een aantal, weinig > steeds meer, ...
werd/wordt, grotere groepen > de

ste deel van de bevolking . . . . .

meeste, alle, in z'n geheel, .... is
Verandering

Dat ontstond in . . . . . ,

Vanaf toen …; voortaan…;

want toen . . . . .

In Spanje vind je veel oude kerken maar ook moskeeën uit de periode 500 tot 1000. Dat komt omdat
. . . . .
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Opdracht 12
Maak samen een toelichting
bij de kaart
Lees in je groepje om beurten de toelichting voor die je
gemaakt hebt. Overleg welke toelichting volgens jullie
het beste is en verbeter die waar nodig. De verslaggever
zet deze toelichting bij de kaart die jullie gemaakt hebben
en levert deze in bij de docent.
Misschien kan de kaart met de beste toelichting in de
klas worden opgehangen.
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Verspreiding van christendom en islam in de periode 500-1000

In Nederland en andere West-Europese landen is het grootste deel van de bevolking christen. Dat is ontstaan
in de periode 500 tot 1000, want toen . . . . .

In het Midden-Oosten en Noord-Afrika is het grootste deel van de bevolking moslim. Dat is ontstaan in de
periode 500 tot 1000, want toen . . . . .

In Spanje vind je veel oude kerken maar ook moskeeën uit de periode 500 tot 1000. Dat komt omdat . . . . .
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