
Syllabus
N A S I R A T - U L - A H M A D I Y Y A  

N E D E R L A N D   



Eerste kwartaal 
Basis 
Als de nasirat het nog niet kent: Kalima Tayyaba met vertaling leren. 
 Leren: Nasirat eed met vertaling. 

Salat 
 Als de nasirat het nog niet beheerst: wudu en wijze van het verrichten van het gebed leren. 
Uit het hoofd leren of  herhalen: het gebed. 

Heilige Koran 
Als het kind dit nog niet doet: beginnen met het lezen van de Heilige Koran.  
Uit het hoofd leren: Surah Al Faatihah. 

Hadith 
Uit het hoofd leren met vertaling: Het uitschelden van een moslim en door een moslim is een 
zonde. 

Religieuze kennis 
Onderzoeken: wie is Allah? 

Gedicht 
Uit het hoofd leren: Al-Qaseedah, vers 1 en 2.   

Namen van Allah 
Uit het hoofd leren met vertaling: ar-Rahmaan, de Barmhartige. 

Etiquette 
Omgangregels in de moskee. 

Tweede kwartaal 
Salat 
Leren: hoe het gebed verricht moet worden, wat de namen van de vijf  verplichte gebeden zijn en op 
welke tijden deze verricht moeten worden.  

Gebeden 
Uit het hoofd leren: gebed voor het verrichten van wudu. 

Heilige Koran 
Uit het hoofd leren: Surah Al-Falaq. 

Hadith 
Uit het hoofd leren met vertaling: Hij die geen genade toont (aan anderen) zal ook geen genade worden 
getoond. 

Religieuze kennis 
Onderzoeken: waarom heeft Allah profeten gestuurd? 

Namen van Allah 
Uit het hoofd leren met vertaling: ar-Raheem, de Genadevolle 
  

Groep 3B
7  J A A R  



Derde kwartaal 

Salat 
Uit het hoofd leren met vertaling: salat tot aan Surat Al-Faatihah. 

Gebed 
Uit het hoofd leren met vertaling: gebeden voor en na het eten. 

Heilige Koran 
Uit het hoofd leren: Surah An-Naas. 

Hadith 
Uit het hoofd leren met vertaling: Hij die geen genade toont (aan anderen) zal ook geen genade worden 
getoond. 

Religieuze kennis 
Onderzoeken: wie  was de Heilige Profeet, Hazrat Mohammedvzmh? 

Gedicht 
Gedicht leren: Koran sab se acha, koran sab se piyara. 

Namen van Allah 
Uit het hoofd leren met vertaling: Rabbul-'Aalameen, de Heer der Werelden 

Etiquette 
Omgangsregels in de moskee. 

Vierde kwartaal 

Gebed 
 Uit het hoofd leren met vertaling: gebeden voor het slapen en na het ontwaken. 

Heilige Koran 
 Uit het hoofd leren met vertaling: Surah Al-Ikhlas. 

Hadith 
 Uit het hoofd leren met vertaling: De beste daad is godvrezendheid. 

Religieuze kennis 
 Onderzoeken: wie was Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas? 

Namen van Allah 
 Uit het hoofd leren met vertaling: Maaliki-yaumiddeen, Meester van de Dag des Oordeels. 

De gehele syllabus van dit jaar herhalen. 

Groep 3B
7  J A A R  



Werkboek
N A S I R A T - U L - A H M A D I Y Y A  

N E D E R L A N D   

7  J A A R  



Eerste kwartaal 
Vraag 1:  
Waarom is het belangrijk dat wij de kalima leren? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Vraag 2:  
Hoeveel kalima’s zijn er in totaal? 

1 
4 
5 
6 

Vraag 3:  
Wat wordt er bedoeld met “Geen God naast Allah?” waarom is dit belangrijk? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Vraag 4:  
Nasirat eed met vertaling.  
Ik beloof  plechtig dat ik altijd bereid zal zijn mijn 
geloof, volk en land te dienen en zal altijd de waarheid 
spreken. En zal iedere dag offers brengen voor het 
behoud van het Ahamdiyya Kalifaat. Insha Allah Taala. 

Lees de eed en de vertaling door. In deze eed beloven we een heleboel dingen. Welke belofte vindt je het moeilijkst? 
Hoe zorg je dat je je er toch aan kunt houden?  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Vraag 5:  
Waarom is het verrichten van het gebed belangrijk? Tip: kijk in nieuwsbrief  1 ‘De Islamitische moraal van A tot Z’ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Vraag 6:  
Wat weten we over het gezamenlijke gebed? 

Is hetzelfde als alleen bidden 
Is 27 keer beter dan alleen bidden  
Is veel beter dan alleen bidden



Vraag 7:  
Waarom wordt gezamenlijke adhaan verricht?  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Vraag 8:  
Wat leren wij uit de hadith ‘het uitschelden van een moslim door een andere moslim is een zonde’? Hoe kun je deze 
hadith toepassen?  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Vraag 9:  
Betekent dat wij mensen die geen moslim zijn wel mogen uitschelden? Waarom wel of  niet? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Vraag 10:  
Wie heeft de Qaseedah geschreven?  

De Heilige Profeet Mohammadvzmh 
De Beloofde Messiasas 
Hazrat Khalifatul Masih V, Hazrat Mirza Masroor Ahamdatba 

Vraag 11:  
Allah heeft een openbaring gedaan over de Qaseedah. Weet je wat dat was? Als je het niet weet kun je het navragen 
aan je moeder of  secretaris Nasirat. 

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Vraag 12:  
Je hebt de naam van Allah, ar-Rahmaan geleerd.Wat betekent deze naam en waar in de Heilige Koran kun je deze 
vinden? 
 
Betekenis:___________________________________________________________________________________  
 
In de Heilige Koran: __________________________________________________________________________ 
 
Vraag 13:  
Welke belangrijke omgangsregels voor in de moskee kende je al? Welke heb je nu nieuw geleerd? 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________



Tweede kwartaal 
Vraag 1:  
Verbind de gebeden met de tijden die erbij horen: 

's avonds laat      Salatoel-Fadjr    
 voor zonsopgang     Salatoel-Zuhr 
’s middags      Salatoel-Asr 
vlak na zonsondergang    Salatoel-Maghrib 
namiddag      Salatoel-Isha'a 

Vraag 2:  
Vul het schema in met hoeveel rakaat ieder gebed heeft 

Vraag 3: 
Waarom doen wij wudu voor wij gaan bidden? 

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Vraag 4:  
Waar moeten we nog meer op letten voor wij gaan bidden?  

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Vraag 5:  
Wat betekent genade in de hadith ‘Hij die geen genade toont (aan anderen) zal ook geen genade worden getoond’?  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Vraag 6:  
Hoe kun jij zelf  genade tonen?  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Soennah Fard Soennah Nafl Witr Totaal 

Salatoel-Fadjr

Salatoel-Zuhr

Salatoel-Asr

Salatoel-
Maghrib

Salatoel-Isha'a

Vrijdagsgebed



Vraag 7:  
 
Waarom heeft Allah profeten gestuurd? 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Vraag 8: 
Hoeveel profeten heeft Allah gestuurd? 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Vraag 9:  
Welke profeten ken je? 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Vraag 10:  
Vaak zie je na de naam van een profeet de afkortingen ‘as’ (alehi salaam) of  vzmh (vrede zij met hem) staan. Waarom 
staat dat er? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Vraag 11:  
Wat hoort bij welke profeet? 

as (alaihi salaam)                                                  de Heilige Profeet Mohammad 
saw (sallallāhu 'alaihi wa sallam)                              de Beloofde Messias 
vzmh (vrede zij met hem)                                de huidige Kalief  
atba (ayyada hullaho taala benasrehil aziz)              de Heilige Profeet Mohammad 

Vraag 12:  
Je hebt de naam van Allah ar-Raheem geleerd.Wat betekent deze naam en waar in de Heilige Koran kun je deze 
vinden? 
 
Betekenis:___________________________________________________________________________________  
 
In de Heilige Koran: __________________________________________________________________________



Derde kwartaal 
Vraag 1:  
Wat is een andere naam voor Surah Al-Faatihah? 
___________________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Vraag 2:  
Wat betekent in Surah Al-Faatihah ‘Dag des Oordeels’? 
___________________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 
 
Vraag 3:  
Wat betekent in Surah Al-Faatihah ‘Heer der Werelden’? Welke werelden gaat dit over? 
___________________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Vraag 4:  
Waar gaat Surah An-Nās over?  
___________________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 

Vraag 5:  
Maak de tekst over het leven van de Heilige Profeet Mohammadvzmh compleet. Op de plekken waar ___________ 
staat moet je zelf  invullen wat mist. Op sommige plaatsen moet je het juiste antwoord kiezen.  

De Heilige Profeetvzmh is door _____________ gestuurd. Hij is de profeet van het jodendom/het christendom/de 
islam.  
 
Hij is geboren in het jaar _____________ in de stad _____________. Later vluchtte hij naar _____________. De  
 
vader van de Heilige Profeetvzmh heette _____________ _____________ . Hij overleed voor/nadat de Heilige  
 
Profeetvzmh geboren was. De moeder van de Heilige Profeet heette _____________ _____________ . Zij overleed  
 
toen hij _____________  jaar oud was.  Hazrat Halima was de _____________ _____________ van de Heilige  
 
Profeetvzmh. De Heilige Profeetvzmh werd daarna opgevoed door zijn oom, _____________ _____________. Zijn  
 
jeugd was heel  moeilijk, omdat hij veel familieleden verloor. De Heilige Profeetvzmh was 20/30/40 jaar oud toen hij  
 
van  Allah de openbaring kreeg dat hij een profeet was. Hij was toen in de grot _____________, daar ging hij vaak  
 
heen  om te bidden. Allah openbaarde de Heilige Koran aan hem. Dat duurde _____________ jaar. In de Heilige  
 
Koran  staat de leer van de islam. Een van de dingen die in de Heilige Koran staat is _____________  
 
_____________ _____________ _____________ _____________.   Naast de Heilige Koran kunnen we ook veel  
 
leren uit het leven  van de Heilige Profeetvzmh zelf. Dit wordt de sunnah/de  hadith genoemd. De dingen die de  
 
Heilige Profeetvzmh heeft gezegd noemen we de sunnah/de hadith. Een hadith van de Heilige Profeetvzmh die ik al ken  
 
is:  __________________________ _____________ _____________ _____________ _____________. 
 



De Heilige Profeetvzmh was 25/35/45 jaar oud toen hij trouwde met _____________ _____________. Hij was ook 
getrouwd met  
 
onder andere _____________ _____________.  De Heilige Profeetvzmh overleed toen hij 53/63/73 jaar oud was. 
 
 
Vraag 6:  
Je hebt de naam van Allah ar-Raheem geleerd.Wat betekent deze naam en waar in de Heilige Koran kun je deze 
vinden? 
 
Betekenis:___________________________________________________________________________________  
 
In de Heilige Koran: __________________________________________________________________________  
 
Vraag 7: 
Waarom is het eigenlijk belangrijk dat we ons in de moskee netjes gedragen? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 
  

Vraag 8:  
Wat kun je doen om te zorgen dat je je de volgende keer nóg beter gedraagt als je in de moskee bent? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 

  
Vierde kwartaal: 

Vraag 1:  
Wat leren we uit het gebed voor het slapen? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 
  
Vraag 2:  
Wat heeft islam ons nog meer geleerd dat je voor het slapen moet doen? 

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 
  

Vraag 3:  
Wat leren we uit het gebed na het wakker worden?  
 
___________________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 
   



Vraag 4: 
In Surah Al-Ikhlas zegt Allah dat hij één is. Wat wordt hiermee bedoeld? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Vraag 5:  
Surah Al-Ikhlas  is hoofdstuk _____________ uit de Heilige Koran. In totaal zijn er _____________ hoofdstukken.  
 
Surah Al-Ikhlas  heeft _____________ verzen. Ik ken Surah Al-Ikhlas  nu wel/niet uit mijn hoofd. De vertaling ken  
 
ik ook/nog niet.  

Vraag 6:  
Maak de tekst over het leven van de Beloofde Messiasas compleet. Op de plekken waar ___________ staat moet je 
zelf  invullen wat mist. Op sommige plaatsen moet je het juiste antwoord kiezen.  

De Beloofde Messiasas is de profeet die na de Heilige Profeetvzmh kwam. Hij werd op ___________ geboren  
 
in ___________, India. Zijn komst werd voorspeld voor de Heilige Profeet Mohammedvzmh en veel andere profeten/ 
 
een andere profeet/geen andere profeet. De Beloofde Messiasas is de Imam ___________ en de ___________. Dat  
 
betekent dat hij door Allah is gezonden om ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  
 
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ __________. 

De Beloofde Messiasas bracht wel/geen nieuwe leer.  De Beloofde Messiasas heeft ___________ boeken geschreven.  
 
Twee boeken die hij heeft geschreven zijn  ___________ ___________ ___________ en ___________  
 
___________ ___________. De Beloofde Messiasas  heeft een gemeenschap opgericht. Dat is de ___________  
 
___________ ___________. Deze is in ___________ opgericht. Nadat Allah hem de opdracht heeft gegeven nam  
 
de Beloofde Messiasas de Bai’ at (eed) af. De eerste keer was op ___________ ___________ in ___________, India.  
 
Degene die als eerste de Bai’at aflegde was ___________ ___________ ___________. De Beloofde Messias  
 
overleed in ___________. Na zijn overlijden werd hij opgevolgd door de eerste Kalief, namelijk ___________  
 
___________ ___________. Onze huidige Hazooratba is de ___________ kalief  van de Beloofde Messiasas. 

Vraag 7:  
Je hebt de naam van Allah Maaliki-yaumiddeen geleerd. Wat betekent deze naam en waar in de Heilige Koran kun je 
deze vinden? 
 
Betekenis:___________________________________________________________________________________  
 
In de Heilige Koran: __________________________________________________________________________ 

Vraag 8:  
Heb je alles uit de syllabus van dit jaar geleerd?   

Ja 
Nee, ik moet nog __________________________________________________________________________ 

Heb je het werkboek volledig ingevuld? 
Ja 
Nee, ik moet nog __________________________________________________________________________  


