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BELANGRIJKE RICHTLIJNEN 

Let op: 

 U dient de Arabische tekst van de Koran te kunnen lezen om deze cursus te kunnen gebruiken. 

 Dit is een intensieve interactieve cursus, dus oefen wat u hoort/bestudeert. 

 Het is geen probleem als u fouten maakt, niemand leert door niet eerst fouten te maken. Oefening 

baart kunst. Onthoud de Gouden Regel: 

 Ik luister, ik vergeet. Ik zie, ik onthoud. Ik oefen, ik leer. Ik onderwijs, ik wordt het meester.   

 Er zijn 3 niveaus in leren: 

o Luisteren zonder op te letten. U hoort alleen geluid. 

o Nochalant of met twijfel luisteren. Shaitaan kan twijfel zaaien over uw vermogen om te leren! 

o Interactief luisteren; luisteren met uw HART; direct reageren op de aanwijzingen. 

 Iedere les wordt gevolgd door grammatica. De inhoud van de grammatica is niet rechtstreeks 

gekoppeld aan de hoofdles, omdat de cursus dan ingewikkeld zou worden en er aparte 

grammaticalessen nodig zouden kunnen zijn voor we soerahhs beginnen te bestuderen. Grammatica 

onderdelen zullen uw Arabische grammatica opbouwen parallel aan de woordenschat die u in de 

hoofdles leert. Na een paar lessen zult u het voordeel kunnen zien van het leren van grammatica terwijl 

u de soerahs of smeekbedes leert.  

 

VERGEET NIET DE VOLGENDE 7 STAPPEN HUISWERK TE DOEN.  Deze zijn 

 

Twee voor Tilawat (recitatie): 
1. Tenminste VIJF minuten recitatie van de Koran vanuit de Mushaf. 

2. Tenminste VIJF minuten recitatie van de Koran vanuit het geheugen terwijl u loopt, kookt, etc. 

 

Twee voor Studeren: 
3. Tenminsten TIEN minuten studie uit dit boek, voor de beginners. 

4. 30 seconden studie van de woordenschat tabel, bij voorkeur voor of na iedere Salaah (gebed) of met 

iedere andere geschikte tussentijd. Beloof aan Allah dat u de woordenschat tabel te allen tijde bij u 

zult hebben tot u de cursus heeft afgerond. 

 

Twee voor Luisteren en Praten met anderen: 
5. Luisteren naar een mp3 bestand of opname die deze recitaties bevatten met de woord voor woord 

betekenissen. U kunt er naar luisteren terwijl u autorijdt of terwijl u uw huishoudelijke taken uitvoert. 

U kunt ook zelf de inhoud van deze cursus opnemen en er keer op keer naar luisteren.  

6. Praat tenminste 1 minuut per dag met uw familieleden, vrienden of collega’s over wat u in de les hebt 

geleerd. 

 

De laatste voor het Gebruiken: 
7. Recitatie van de laatste 10 Soerahs door rotatie in de dagelijkse Sunnah en Nawafil gebeden.  Dit is 

om de gewoonte van het keer op keer reciteren van dezelfde Soerahs in uw dagelijkse Salaah te 

stoppen. 

 

Twee additionele huiswerkstappen worden ook aangeraden. Deze hebben alleen betrekking op 

smeekbeden:  

(i) Voor u zelf   رَب ِّ زِّدْنِّي عِّلْمًا; : “Oh mijn Heer, vermeerder mij in kennis.” en  

(ii) Voor uw vrienden, “Moge Allah ons en hen helpen bij het leren van de Koran.” 

De beste manier om te leren is om te onderwijzen, en de beste manier om iemand te onderwijzen is om 

van diegene een onderwijzer te maken. 



www.understandquran.com 3 

OVER BEGRIJP-DE-KORAN-ACADEMIE  
 

Hieronder wordt een korte introductie gegeven van de academie.  

 

VISIE VAN DE ACADEMIE 

 Moslims terugbrengen naar de Koran en helpen om een nieuwe Koranische generatie te 

onderwijzen die de Koran reciteert, hem begrijpt, hem uitvoert en hem overbrengt aan anderen. 

Het doel is niet om Korangeleerden voort te brengen. Alhamdulillaah, veel instituten doen dit 

werk als. Het doel van de academie is om gewone Moslims de basisboodschap van de Koran te 

laten begrijpen. Insha Allah, Ahadith zullen in dit proces ook worden onderwezen.  

 We doen ons uiterste best om nieuwe onderwijstechnieken te gebruiken en zo het 

leerproceseenvoudig en makkelijk te maken. 

 De Koran presenteren als het meest interessante en meest relevante boek voor dagelijkse 

activiteiten en tevens het meest belangrijke boek voor succes in dit leven en het hiernamaals.  

 

MISSIE VAN DE ACADEMIE 

 De Arabische taal onderwijzen om de Koran op de makkelijkst mogelijke manier te begrijpen. 

Drie verschillende benaderingen zijn ontwikkeld voor drie verschillende groepen: (1) kinderen; 

(2) jongeren; en (3) de oudere bevolking.  

 Het produceren van de gereedschappen en hulpmiddelen voor het creëren van een leeromgeving.  

 

RECHTVAARDIGING VOOR HET WERK 

 Bijna 90% van de niet-Arabische Moslims begrijpen niet eens een enkele pagina van de Koran. 

Zelfs als ze een aantal woorden kennen, kunnen ze niet de zinnen begrijpen. Het is het meest 

gelezen Boek ter wereld en toch is het het minst begrepen.  

 Het is buitengewoon noodzakelijk en dringend om het begrip van de Koran te onderwijzen aan de 

huidige generatie vanwege twee factoren: (1) de felle aanval van materialisme en obsceniteit in de 

media; (2) aanvallen op Islam, de Koran en de Profeet (vrede zij met hem).   

 Als we de Koran onderwijzen samen met Hadith en Seerah, dan zal onze generatie Insha Allah (1) 

het verrichten van slechte daden kunnen vermijden, hun levens kunnen beteren en insha Allah hun 

goede daden een voorbeeld laten zijn voor de gehele mensheid; en (2) misverstanden over Islam 

effectief kunnen ophelderen en de opdracht in de Koran  om “een ieder uit te nodigen naar het Pad 

van uw Heer met wijsheid en op een prachtige wijze het Woord verkondigen.”  

 

PLAN VAN DE ACADEMIE 

Ons lange termijnplan is om de 1.3 miljard niet-Arabische Moslims te bereiken en via hen de boodschap 

van de Koran te verspreiden aan de gehele mensheid. Het huidige plan omvat het vertalen van de 

“Begrijp de Koran cursussen” in de tien meest voorkomende talen onder niet Arabisch sprekende 

Moslims.  

 

WIJZE VAN ONDERWIJZEN 

Er zijn twee belangrijke aspecten bij het overbrengen van welke soort kennis ook aan anderen, dat zijn: 

motivatie en methodiek. Koran verzen, Ahadith, verhalen, voorbeelden en andere tips worden gebruikt 

om de studenten te motiveren. De boodschap van de Koran samen met zijn Arabische grammatica 

worden onderwezen in een effectieve en innovatieve manier door het ontwerpen van powerpoint dia’s en 

makkelijk te gebruiken tekstboeken, werkboeken, posters, spelletjes en woordenschat tabellen. De laatste 
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ideeën over menselijke interactie zoals NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) zijn ook in deze 

benadering geintegreerd.  

 

DE TWEE STAPPEN BENADERING OM KORAN TE BEGRIJPEN 

Wij stellen een twee stappen benadering voor om de Koran te begrijpen: 

 CURSUS-1: U zult ongeveer 125 nieuwe woorden leren die meer dan 40.000 keer voorkomen 

in de Koran. 

 CURSUS-2: U zult nog 125 woorden leren die meer dan 15.000 keer voorkomen in de Koran. 

 

Iedere cursus kan in 10 uur worden onderwezen. Dus, 70% van de woorden in de Koran kunnen worden 

geleerd in 20 uur onderwijs!  Hierna wordt het begrijpen van de Koram uiterst makkelijk.  In een normale 

regel in de Koran, dient u nog maar 2 of 3 nieuwe woorden te leren. 

 

HISTORISCHE ACHTERGROND  

Het werk startte in 1990. Sommige van de mijlpalen worden hieronder genoemd: 

1996 Publicatie van het boek: Easy Dictionary of the Qur’an (Makkelijk Woordenboek van de Koran: 

vertaald uit Urdu). 

1998 De website www.understandquran.com werd gelanceerd. 

2000 Publicatie van het boekje: 80% of Qur’anic words (80% van de woorden uit de Koran) 

Publicatie van het boekje: A Few Selected Verbs Used in the Qur’an (Een paar geselecteerde 

werkwoorden die gebruikt worden in de Koran) 

2004 Publicatie van het boek: Understand Qur’an – The Easy Way (Level-I) (Begrijp de Koran – De 

Makkelijke Manier (Niveau-I) 

2005 Onderwijs van cursus-1 en cursus-2 begonnen 

 

NEDERIG VERZOEK 

De Boodschapper (vrede zij met hem) van Allah (geprezen en verheven is Hij) zei: “Draag over van mij, 

ook al is het maar 1 vers.”   

Wij vragen u om deel te nemen aan deze edele missie op iedere mogelijke manier. Laten we een sterk 

team vormen om deze edele taak te vervullen. 

 

Wij vragen Allah om onze nederige inspanningen te acctepteren en om ons te beschermen tegen alle 

mogelijke zonden waaronder hypocrisie, trots en pronken.  

  

http://www.understandquran.com/
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VOORWOORD  

Alle lof is voor Allah, en vrede en zegeningen voor Zijn Boodschapper, Mohammed. 

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De beste van jullie is degene die de Koran leert en het onderwijst 

(aan anderen).”  Ondanks deze vermaning van de Profeet (vrede zij met hem), is de situatie van niet-

Arabische Moslims vandaag de dag; dan bijna 90% van hen niet eens een enkele pagina van de Koran 

begrijpen. Insha Allah zal deze cursus hen de gebruikelijke recitaties van de Salaah leren evenals de 

grondbeginselen van de Arabische grammatica die een grote bijdrage zullen leveren in het begrijpen van 

de Koran. 

Een van de meest onderscheidende kenmerken van deze cursus is dat het gebaseerd is op de gebruikelijke 

recitaties in plaats van op selecties die slechts sporadisch worden gebruikt in het dagelijks leven. Maar 

het is juist natuurlijk om Arabisch te onderwijzen door deze te gebruiken. Deze benadering heeft 

verschilende voordelen: 

 Een Moslim herhaalt dagelijks bijna 150 tot 200 Arabische woorden of ongeveer 50 zinnen in 

Salaah. Door deze zinnen te begrijpen, zal hij/zij vertrouwd raken met de structuur van de 

Arabische taal zonder enige extra inspanning.   

 Hij/zij zal een gouden kans hebben om het dagelijks te oefenen door met Allah te praten!  

 Hij/zij zal zich de voordelen beseffen vanaf de eerste les. 

 Hij/zij zal onmiddellijk de verbetering in zijn/haar Salaah opmerken voor wat betreft aandacht, 

concentratie en gehechtheid aan Allah. 

Een ander belangrijk kenmerk van deze cursus is de manier waarop de Arabische grammatica wordt 

onderwezen. Omdat het doel van deze cursus is om u te helpen de Koran te begrijpen door vertaling, 

wordt er in deze cursus meer aandacht besteed aan “Tasrief” (woord constructie vanuit stamletters). Een 

nieuwe eenvoudige maar krachtige techiek TFI (Totale Fysieke Interactie) wordt geintroduceerd om de 

verschillende vormen van werkwoorden, voornaamwoorden en zelfstandige naamwoorden te 

onderwijzen. Merkt u alstublieft op dat dit een inleidende cursus is en dat u in een later stadium zeker 

boeken voor gevorderden over Arabische grammatica kunt lezen. 

Aan het eind van deze cursus zult u 125 woorden geleerd hebben die meer dan 40.000 keer in de Koran 

voorkomen (van ongeveer 78.000 woorden). Met andere woorden, u zult bijna 50% van de woorden in de 

Koran kennen. Dit betekent niet dat u 50% van de Koran zult kunnen begrijpen want er zullen nog steeds 

in bijna ieder vers nieuwe woorden voorkomen. Maar het begrijpen van de Koran zal na deze cursus heel 

erg makkelijk worden.  

Dr. Abdulazeez heeft deze cursus in de volgende landen onderwezen: 

 INDIA: In grote steden in India waaronder Hyderabad, Madras, Mumbai, Bangalore, Delhi, Pune, 

Aurangabad, Azamgarh, Baraily, Bidar, etc. 

 SAUDI ARABIA: In Makkah Mukarramah (twee keer), Uddah, Riyadh, Dammam, Al-Khobar, 

Khafji en Abha. 

 VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN: Meerder keren in Bahrain, Dubai, en Kuwait. 

 VERENIGD KONINKRIJK: In London, Riding, Manchester, Birmingham en Edinburgh. 

 ZUID AFRIKA:  In Durban, de stad van Shaikh Ahmed Deedat en in Pretoria. 
 

Het is ook onderwezen in veel andere landen door mensen die hetzelfde zelf leerden of van Dr. 

Abdulazeez Abdulraheem. Hieronder zijn de VS, Canada, VK, Pakistan, Zweden, Ivoorkust, Maleisië, 

Indonesië, Duitsland, Frankrijk, etc. 
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Vertalingen van de cursus: De cursus is vertaald in Urdu, Bengaals, Turks, Frans, Spaans, Indonesisch, 

Chinees, Bosnisch, Portuguees, Hindi, Maleis, Tamil, Telugu en Nederlands.    

Op Televisie: De cursus is uitgezonden op het Peace TV Global Network Channel en het International 

ETV Urdu channel. Lokale TV zendersvan Hyderabad zoals Channel 4 en anderen hebben deze cursus 

ook uitgezonden tijdens Ramadan. 

 

Op het Internet  (www.understandquran.com): Duizenden emailontvangers in de VS, Canada, VK, 

Turkije, Maleisië, Indonesië, Bangladesh, Zuid Afrika en honderden andere landen hebben voordeel 

genoten van cursus-1. De website wordt iedere maand door tienduizenden mensen bezocht. De site wordt 

in de top, vaak als eerste, genoemd door Google als u zoekt met woorden als “Leer Koran,” “Begrijp 

Koran,” of “Koran Arabisch.” Mensen in verschillende landen zoals de VS, Canada, VK, etc zijn al 

begonnen met het aan te bieden bij hun bijeenkomsten. Het wordt beschouwd als een van de meest 

populaire websites ter wereld voor het onderwijzen van de betekenis van de Koran. 

 

Insha Allah, zult u deze cursus makkelijk, interessant en effectief vinden om te leren. Moge Allah onze 

nederige inspanningen accepteren. Wij vragen u om deze cursus te introduceren in iedere moskee, school, 

madrassah, organisatie, plaats en familie die u kent zodat de trend om de Salaah en Koran te begrijpen in 

deze Ummah wordt geïntroduceerd. 

Merk alstublieft op dat de haakjes “( )” in de vertaling wijzen op toegevoegde woorden voor beter begrip. 

De vierkante haken “[ ]” in de vertaling worden gebruikt voor die woorden die er in het Arabisch staan 

maar die niet in Nederlands vertaald zijn. Ze worden ook gebruikt om verwijzingen te tonen naar de 

Koran of Hadith.   

Moge Allah ons onze fouten vergeven. Laat u ons het alstublieft weten als u fouten vindt, zodat onze 

toekomstige uitgaven er vrij van zijn insha Allah. 

Abdulazeez Abdulraheem (abdulazeez@understandquran.com)  

November 24, 2010.  

 

  

http://www.understandquran.com/
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LES-1: INTRODUCTIE 

DOELSTELLINGEN VAN DEZE CURSUS: 

 Om het begrijpen van de Koran makkelijk te maken 

 Om effectief Salaah te verrichten en de effecten ervan in ons leven te verkrijgen 

 Om u aan te moedigen keer op keer de Koran met begrip te reciteren 

 Om te helpen een interactie met de Koran tot stand te brengen, ofwel hoe de Koran in ons leven te 

brengen 

 Om teamgeest te kweken om te werken voor het goede 

BEGRIJP KORAN VERSUS HET LEREN VAN DE ARABISCHE TAAL 

Er zijn drie speciale kenmerken aan deze cursus: 

1:  We beginnen bij Salaah omdat we ongeveer een uur besteden met het verrichten van de 5 gebeden 

2:  We concentreren ons op luisteren en lezen omdat we dagelijks Koran luisteren en reciteren 

3:  We concentreren ons meer op woordenschat omdat dat de natuurlijke benadering is, zoals een kind 

leert. 

 

GRAMMATICA: 

In deze les zullen we 6 woorden leren:  َهُمْ، أَنَْت، أَنْتُمْ، أَنَا، نَْحنُ  ،هُو  .  Deze zes woorden komen 1295 keer 

voor in de Koran! Leer deze woorden door gebruik te maken van TFI (Totale Fysieke Interactie), ofwel 

door al uw zintuigen te gebruiken. U hoort het, ziet het, denkt erover na, zegt het en laat het zien. Zorg 

ervoor dat u het niet verwaarloost en deze oefening uitvoert met volledige aandacht en liefde.  

1. Als u  َهُو (hij) zegt, wijs dan met de wijsvinger van de rechterhand naar uw rechterkant alsof die 

persoon rechts van u zit. Als u  ْهُم (zij (mv)) zegt, wijs dan met vier vingers van uw rechterhand 

naar uw rechterkant. In een klas dienen de docent en de studenten dit samen te oefenen.  

2. Als u   َأَنْت (jij/u) zegt, wijs dan met de wijsvinger van uw rechterhand voor u alsof er iemand voor 

u zit. Als u  ْأَنْتُم (jullie), wijs dan met vier vingers van uw rechterhand naar voren.  In een klas 

dient de docent zijn vingers naar de studenten te richten en de studenten hun vingers naar de 

docent. 

3. Als u  أَنَا (ik) zegt, wijs dan met de wijsvinger van uw rechterhand naar uzelf. Als u  ُنَْحن (wij) zegt, 

wijs dan met vier vingers van uw rechterhand naar uzelf. 
 

Richtlijnen voor oefenen: Oefen de eerste 3 keer deze 6 

vormen met vertaling, dus laat het gewoon zien en zeg  َهُوhij,   

 wij. Omdat u zult laten نَْحنُ   ,ik أَنَا  ,jullie أَنْتُمْ    ,jij أَنْتَ   ,zij  هُمْ 

zien wat u bedoelt met uw hand, hoeft u ze niet allemaal te 

vertalen na 3 rondes. Zeg het slechts in Arabisch, dus, ،  نَْحُن   
أَنْتُم   أَنَا أَنْتَ      Dit is een van de directe voordelen van ََ هُو  هُمْ     

het gebruik van TFI, naast andere.   

Ga door met de bovenstaande stappen zonder de woorden te 

vertalen.   Slechts vijf minuten oefenen met gebruik van TFI 

zal het leren van deze zes worden extreem makkelijk maken!!!   

Maakt u zich op dit moment geen zorgen over het leren van de 

terminologie (eerste persoon, enkelvoud, voornaamwoord 

etc.).  Concentreert u zich alleen op deze zes woorden en hun 

betekenis. 

Vrijstaande / 
Persoonlijke 

voornaamwoorden 

Aantal. Persoon 

Hij  َ481هُو ev 
(enkelvoud)  

3e 

(derde persoon) Zij 
(mv)  ْ444هُم mv 

(meervoud) 

Jij  َ81أَنْت ev 
(enkelvoud) 

 
2e 

(tweede 
persoon) Jullie  ْ135أَنْتُم mv 

(meervoud) 

Ik 68أَنَا ev 
(enkelvoud)  

1e 

(eerste  
persoon) Wij  ُ86نَْحن 

tv. 
(tweevoud) 

mv 
(meervoud) 

Na het afronden van deze les, 

zult u 6 nieuwe woorden geleerd 

hebben, die 1295 keer voorkomen in 

de Koran. 
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Les 1: Introductie 

Vraag 1:  Hoeveel woorden en stammen zijn er in de Koran?  

Antw: 

 

V2: Wat zijn de doelstellingen van deze cursus? 

Antw: 

 

V3: Wat zijn de voordelen die we hebben door de cursus te starten met Salaah? 

Antw: 

 

 

 

V4: In deze cursus, wordt er meer nadruk gelegd op woordenschat dan op grammatica! 

Waarom? 

Antw: 

 

 

 

V5: Wordt in deze cursus de nadruk gelegd op recitatie en luisteren of op schrijven en 

spreken van de Arabische taal?  Waarom? 

Antw: 

Verspreid               Vraag 
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Grammatica vragen bij les 1 

V1: Vul de lege plekken tenminste 3 keer in met أنَا، نَْحنُ هَُو، هُمْ، أَنَْت، أَنْتُم ،  . 
 Vertaling عددAantal Persoon 

  

 Hij ev واحد 
3

e
 

   غائب

 Zij mv  جمع 

  

 Jij/u ev واحد 
2

e 
   حاضر

 Jullie mv جمع 

  

 Ik ev واحد 
1

e 
   متكلّم

 Wij 
mv جمع         
tv مثنى 

 
V2: Breek de Arabische woorden in stukken 

en schrijf de betekenis op.  

 (en =وََ ,dus(al) =فَ)

 

V3: Vertaal het volgende in Arabisch. 

 هُوَ + َف =فَهَُو 
(al)dus hij  

(al)dus zij  

  فَأَنْتَ 
 

En jullie  

  وَهُمْ 
 

Dus wij  

  فَأَنَا
 

En hij  

  وَنَْحنُ 
 

Dus jij  
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2.  SOERAH AL-FATIHAH (Vers 1-3) 

In de eerste rij van de onderstaande tabel is de Arabische tekst weergegeven.  De tweede rij bevat de 

woord voor woord vertaling. Dit wordt gevolgd door uitleg van de woorden in de derde rij en de vierde 

rij bevat de vertaling van de Arabische tekst.  Reciteer eerst de complete Arabische tekst, lees daarna 

ieder woord samen met zijn vertaling, en lees aan het eind de vertaling van de hele tekst.   

Wanneer we Koran reciteren, dienen we eerst het volgende te reciteren: 

 2702 88  

يَْطانِّ  بِّاللِّ  أَعُوذُ  يمِّ  مَِّن الشَّ .الرَّجِّ
Ik zoek (mijn) 

toevlucht 
bij Allah van Shaitaan, de vervloekte. 

Veiligheid eerst;  

‘Riemen vast!’;  

Vraag bescherming. 

 van:  مِّنْ  الل بِّ 

Meer dan 3000 keer in de 

Koran 

Denkt u dat Shaitaan dicht bij Allahs genade 

is?  Hij is afgewezen; vervloekt; 

verstoten van Allahs genade. bij Allah 

Vertaling:  Ik zoek mijn toevlucht bij Allah van Shaitaan, de vervloekte. 

 

 Voel eerst de onzekerheid die veroorzaakt wordt door de aanvallen van Shaitaan. Hij fluistert 

constant en spoort ons aan om Allah ongehoorzaam te zijn. 

 Voel blijheid en heb hoop en angst als Allah wordt genoemd. 

 Allah is heel hoog in de hemel maar Hij is heel dicht bij ons. Hij weet zelfs wat we denken. 

 Voel de aanwezigheid van Shaitaan en de twee engelen die altijd bij ons zijn. 

 We kunnen Shaitaan niet slaan noch doden, noch hem er van overtuigen om goed te worden.  Hij 

zal altijd proberen om ons weg te halen van Allah. De enige oplossing is het bovenstaande te 

reciteren. 

 Waarom is Rajiem genoemd? Zodat we altijd zijn status levend houden in onze gedachten.  Deze 

Rajiem wil dat wij hem volgen en net zo worden als hij. 

 

Laten we nu beginnen met Soerah Al-Fatihah. 
93ََ75َ281َ

يْمِّ ﴿٪ نِّ الرَّْحم   اللِّ  بِّْسمِّ   ﴾٪1الرَّحِّ
In de naam (van) Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.  

ِّْسم بِّ    ا
De naam van onze 

Schepper is ALLAH. 

Andere namen zoals 

Rahiem, Rabb zijn 

eigenschappen. 

Woorden van dit type tonen 

intensiteit. 

Extreem dorstig عطشان 
Extreem boos غضبان 

Extreem hongerig  جوعان 

Extreem Barmhartig رحمن 

Woorden van dit type tonen 

continuïteit/voortduring.   

Prachtig جميل 

Welgemanierd كريم 

Voortdurend Genadevol  ِّالرَّحِّيم 
In naam 

Vertaling:  In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. 

 

 Allahs naam is gevuld met zegeningen.  Alleen al door Hem te gedenken, gedenkt Hij ons. 

Wanneer Hij ons gedenkt, hoeven we ons geen zorgen te maken over de resultaten zo lang we ons 

werk maar doen.  

 Stel u Allahs gunsten, zegeningen, liefde en vriendelijkheid aan u voor. 

 Voel de voortdurende genade van Allah voor u, zelfs als u slaapt. 



Na het afronden van 2 lessen, zult u 

14 nieuwe woorden hebben 

geleerd,die 4511 keer in de Koran 

voorkomen. 

Propagate              Ask 

 
Plan                Evaluate 

Imagine  
Feel  

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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 Voel het volste vertrouwen en voel u hoopvol als u Bismillaah zegt als u met iets begint; voel dat 

de Uiterst Barmhartige en Voortdurend Genadevolle met u is. 
 

43َََ73 

ِّ  اَلَْحمْدُ  ﴾٪﴾ 2الْع لَمِّيَْن ﴿٪ رَب ِّ  للِّ  

Alle lof (en dank) (zij) aan Allah de Heer der werelden 

  Twee betekenissen van  اَلَْحمْدُ 
Alle lof en dank 

 الل لِّ 
Zorgt voor ons & 

helpt ons groeien.  

Iedere cel van 

miljarden cellen. 

 wereld عَالَم

 werelden عَالَمِّين

 

aan Allah 

zij aan Allah 

Vertaling:  Alle lof zij aan Allah, de Heer der werelden. 

 

 Loof Hem met uw hart, dat Hij de Grootste is, de Meest Genadevolle etc. 

 Bedank Hem voor de zegeningen. Denk aan iets.  Hij gaf u veiligheid, het voedsel dat u at, de 

kans Hem te aanbidden, etc. 

 Stel u voor en voel Zijn Grootsheid. Hij is de Rabb van de wereld van de mensen, de wereld van 

de engelen, van Jinn, van sterrenstelsels en Allah weet van wat nog meer. 

 Evalueer: Hoe vaak heb ik me laten beïnvloeden door deze wereld en ben ik vergeten te zeggen 

“Alle lof zij aan Allah”? Hoe vaak gedenk ik Hem en bedank ik Hem? 

 

يْمِّ  الرَّْحم نِّ   ﴾٪﴾ 3﴿٪ الرَّحِّ
De Meest Barmhartige De Meest genadevolle 

Vertaling:  De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. 

 

 Deze woorden zijn al uitgelegd bij Bismillaah. 

 Allah is uiterst Barmhartig. Tegelijkertijd is Zijn Genade ook continu. 

 Voel Zijn Genade voor u door middel van Zijn voortdurende zegeningen zelfs als sommige van 

ons Hem ongehoorzaam zijn. 

 Wees barmhartig voor uw familie, vrienden, buren en collega’s.  Doe het vandaag en iedere dag 

dat u dit vers hoort of reciteert.  De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die geen genade 

schenkt aan anderen, zal geen genade geschonken worden (door Allah).” [Bukhari]. 

 

 

GRAMMATICA: In Arabisch kan een woord van een van de volgende 3 categorieën zijn: 

 of een (كِّتَاب، مَكَّة :Vb) Naam van een ding  :(Zelfstandig naamwoord) اْسم .1

eigenschap (Vb: مُْسلِّم، مُؤْمِّن) 
 (فَتََح، نََصُروا :Vb) Geeft een actie of toestand weer  :(Werkwoord) فِّعْل .2
،  :Verbindt naamwoorden en/of werkwoorden (Vb  :(Letter) َحْرف .3 ، لِّ مِّْن، فِّي، إن  بِّ )  

 

Laten we een paar zelfstandige naamwoorden nemen en leren hoe we er meervoud van maken.  Iedere 

taal heeft zijn eigen manier om meervoud te maken. In het Nederlands zijn er verschillende 

mogelijkheden, bv. –en of -’s ergens achter plaatsen. In het Arabisch wordt een meervoud gevormd door  
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 aan het woord toe te voegen. Er zijn ook andere regels voor het maken van meervouden. Deze ين of  ون

zullen we later leren, insha Allah.   

 

 

Laten we het volgende tenminste 3 keer hardop oefenen. 

Meervoud  Enkelvoud  Meervoud  Enkelvoud 

 مُْسلِّمْ   مُْسلِّمُون، مُْسلِّمِّين  ََكفِّر  ََكفُِّرون ،ََكفِّرِّين

كِّين كُون، مُْشرِّ  مُْؤمِّن  مُؤمِّنُون، مُؤمِّنِّين  مُْشرِّك  مُْشرِّ

  32     

  مُنَافِّق  مُنَافِّقُون، مُنَافِّقِّين

ُِّحون ،  َصال
 َصالِّحِّين

 َصالِّح 

Laten we deze regels toepassen op wat we in de vorige les hebben geleerd, dus, ُهَُو، هُمْ، أَنَْت، أَنْتُمْ، أَنَا، نَْحن. 

Zelfstandige naamwoorden (met voorbeelden) Aantal Persoon 

Hij is een Moslim. هَُو  مُْسلِّم Enkelvoud 
Derde 

persoon 
Zij zijn Moslims.  ْلِّمُونَ هُمْ  مُس Meervoud 

Jij bent een Moslim. أَنَْت مُْسلِّم Enkelvoud 
Tweede 
persoon 

Jullie zijn Moslims.  َأَنْتُمْ  مُْسلِّمُون Meervoud 

Ik ben een Moslim. أَنَا مُْسلِّم Enkelvoud 
Eerste 

persoon 
Wij zijn Moslims.  َنَْحُن مُْسلِّمُون Tweevoud; 

Meervoud 
 

 

Oefen de eerste 3 keer deze 6 vormen met de vertaling, dus, laat zien en zeg:   َمُْسلِّم هُو   Hij is een Moslim;   

 Zij zijn Moslims; etc.  U hoeft ze allemaal niet te vertalen na 3 oefenrondes want uw handen  هُمْ مُْسلِّمُون

zullen laten zien wat u bedoelt. Zeg alleen ، هَُو مُْسلِّم،   هُمْ مُْسلِّمُون etc.  Dit is het directe voordeel, onder 

andere, van het gebruik van TFI.   

Ga door met de bovenstaande stappen zonder vertaling.   Slechts 5 minuten oefenen met TFI zal het leren 

van deze 6 zinnen en heel veel andere zaken heel erg makkelijk maken!!!  Maakt u zich op dit punt geen 

zorgen over het leren van de terminologie.  Concentreert u zich alleen op deze zes zinnen en hun 

betekenis. 
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Les 2:  Soerah Al-Fatihah (1-3)  

V1:  Vertaal het volgende. 

يَْطانِّ  بِّاللِّ  أَعُوذُ  يمِّ  مَِّن الشَّ  .الرَّجِّ
    

يْمِّ ﴿٪ الرَّْحم نِّ  اللِّ  بِّْسمِّ  ﴾٪1الرَّحِّ  

    

ِّ  اَلَْحمْدُ  ﴾٪﴾ 2الْع لَمِّيْنَ ﴿٪ رَب ِّ  للِّ ﴾٪﴾ 3﴿٪الرَّحِّيْمِّ الرَّْحم نِّ  
      

V2: Welk gevoel zouden we moeten hebben als we “Tawooz” “اَعُْوذْبِّالل” reciteren? 

Antw: 

 

V3: Geef voorbeelden van hoe U Allah zult loven Allah (anders dan door te zeggen 

Alhamdulillah). 

Antw: 

 

V4: Leg het verschil uit tussen de betekenissen van الرحمن en الرحيم? 

Antw: 

 

V5: Allah is Heer der Werelden.  Noem 3 verschillende werelden. 

Antw: 



Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer         
EvalueerVerspreid               
Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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Grammatica vragen bij Les 2 

V1: Volg de voorbeelden zoals gegeven voor مُسلِم, vul de tabel in voor de 

andere 3 woorden. 

 Aantal Persoonعدد مُْسلِّم مُْؤمِّنْ  َصالِّحْ  عَابِّد  

   

 واحد .ev هَُو مُْسلِّم 
3

e
 

    غائب

 جمع .mv هُمْ مُْسلِّمُون 

   

لِّمأَنَْت مُسْ    ev. واحد 
2

e 
    حاضر

 جمع .mv أَنْتُمْ مُْسلِّمُون 

   

 واحد .ev أَنَا مُْسلِّم 
1

e 
   متكلّم

 جمع .mv نَْحُن مُْسلِّمُون 
 tv. مثنى 

 

   
V2: Breek de Arabische woorden in 

stukken en schrijf the betekenissen op.                       

 (en =وََ ,dus =فَ)

 

V3: Vertaal het volgende in Arabisch. 

 Van Allah اللِّ +مَِّن  =مَِّن اللِّ 

 Dus zij zijn 
Moslims  

  هَُو رَب  

 En wij zijn 
gelovigen  

  فَهَُو مُْومِّن  

 En ik zoek 
(mijn) toevlucht  

  فَاللُ 

 Jullie zijn 
goede mensen  

هِّ فَلِّل     

 

Hij kent 
partners toe 
aan Allah 
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3.  SOERAH AL-FATIHAH (Vers 4-5) 

أعوذ بالل من الشيطان الرجيمبسم الل الرحمن الرحيم 
َ393* 31َ

يْنِّ  يَْومِّ  لِّكِّ م    ﴾٪﴾ 4﴿٪الد ِّ
Heerser (van) de dag  (des) Oordeels. 
لِّكم    : heerser 

 : engelَِّكة ) مَلَك  (mvماَلَئ
: koningمَلِّك 

ِّ ْومُ  الْجُ يَ  ِّ، يَْومُ الْقِّيَامَة مُعَة  
َّام    meervoud vanيَْوم is أَي

‘Dien’ heeft twee betekenissen: 

1. Manier van leven;  

2.   Oordeel 
Vertaling:  Heerser van de Dag des Oordeels. 

 
 Hij is de Heerser van alles, zelfs van vandaag, maar Hij heeft ons wat gezag gegeven in deze 

wereld.  Op die dag, zal niemand enige macht hebben.  

 Allah zegt in Soerah ‘Abasa dat op die dag iedereen weg zal rennen van zijn broeder, zij moeder, 

zijn vader, zijn vrouw en zijn zoon.  Het zal een vreselijke dag zijn voor onrechtvaardigen. 

 De Dag des Oordeels is een van de meest belangrijke dagen van uw leven.  Bijvoorbeeld, in het 

academische jaar op school, is de dag van de resultaten de belangrijkste dag voor een student.  

 Hij heeft ons Moslim gemaakt zonder het ons te vragen, slechts uit Zijn genade.  Nu vragen we 

dat Hij ons Jennah schenkt.  Daarom zijn we erg hoopvol dat Hij het ons zal schenken.  We 

zouden enthousiasme moeten voelen als we dit vers horen.  

 Tegelijkertijd zouden onze zonden ons angstig moeten maken en ons ertoe drijven om ons leven 

te veranderen, vanaf het moment van dat gebed.  
 

12*ََََ

ِّيَّاكَ  ِّيَّاكَ  نَعْبُدُ  ا  ﴾٪﴾ 5نَْستَعِّيُْن ﴿٪  وَا
U alleen wij aanbidden en U alleen wij vragen om hulp 

ِّيَّا    :aanbiddingعِّبَادَة كَ  إ

  :aanbidderعَابِّد

   :Degene die wordt aanbedenمَعْبُود

ِّيَّا وَ   Om te aanbidden of om كَ  ا

iets te doen, hebben we 

Allahs hulp nodig. alleen U en alleen U 

Vertaling:  U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. 

 

 Dit is de missieverklaring van een Moslim! Het doel van ons leven is het aanbidden van Allah.  

Hij zei: Ik heb de Djinns en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden (51; 56). 

 Wat is aanbidding? Salaah, vasten, Zakaat, bedevaart, uitnodigen tot Islam, goed advies geven, 

moeite doen om te vermijden wat verboden is in Islam, etc.  Zelfs studeren, de kost verdienen, het 

dienen van anderen, etc. is ook aanbidding als we het enkel doen om Allah tevreden te stellen.   

 In aanbidding komt Salaah eerst.  Degene die de Salaah verlaat, vernietigt zijn religie. 

 We zijn zo hulpeloos dat we zonder de hulp van Allah onze dorst niet kunnen lessen, hoe kunnen 

we Hem dan aanbidden zonder Zijn hulp?  

 O Allah!  Ik heb Uw hulp nodig om U te aanbidden in deze Salaah en bij al die andere zaken zoals 

studie, werk, winkelen, etc. die ik zal doen tot de volgende Salaah. 

 Vraag Allah vanuit de grond van uw hart: “O Allah! Help me U te aanbidden op de beste 

manier.”  Deze Du’aa wordt in de laatste les van dit boek geleerd. 

Na het afronden van 3 lessen, zult  

u 18 nieuwe woorden geleerd 

hebben, die 5990 keer in de Koran 

voorkomen. 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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GRAMMATICA: In de vorige lessen heeft u de woorden geleerd voor hij, zij(mv), jij/u , jullie, ik en wij.  

In deze les, zullen we de woorden leren voor zijn, hun, jouw/uw, jullie, mijn en onze.  In het Arabisch zijn 

dit echter geen woorden maar achtervoegsels bij zelfstandige voornaamwoorden, werkwoorden of 

voorzetsels.  Daarom leren we deze vormen door ze aan een zelfstandig naamwoord te plakken  َّرب (Heer; 

Voorziener en Koesteraar; Degene die voor ons zorgt en ons helpt groeien).   

Merk op dat deze bijvoegsels bijna 10.000 keer in de Koran voorkomen!  Ze zijn uiterst belangrijk.  Zorg 

ervoor dat u ze grondig oefent. Het woord   رَب komt 970 keer voor in de Koran.   

 

 Aangehecht ...+  رَب  
voornaamwoord / 

Bezittelijk voornaamwoord 
Aantal Persoon 

Zijn Rabb   ِّه  Enkelvoud ـهٗ   ـه   Zijn رَبُّهٗ رَب 
Derde 

persoon 
Hun Rabb  ْرَبُّهُمْ رَب ِّهِّم Hun ـهُمْ  ـهِّم Meervoud 

Jouw Rabb  ُّكرَب Jouw كَ ــ Enkelvoud 
Tweede 
persoon 

Jullie Rabb  ُُّكمْ رَب Jullie  ْـُكم Meervoud 

Mijn Rabb   ِّ ِّي Mijn يرَب  Enkelvoud ــ

Eerste 

Onze Rabb  ُّنَارَب Ons ــنَا Tweevoud; 
Meervoud 

 
Let op: De grammatica lessen zijn niet direct gelinkt aan de Soerah die u bestudeert.  Het zou te 

ingewikkeld zijn om de grammaticale aspecten van de Soerah te analyseren voor we de grammatica 

regels leren.  We beginnen met simpele grammatica regels in iedere les die parallel lopen met de 

woordenschat die u van de Soerah leert.  Als u vordert, dan zult u in staat zijn om de toepassing van deze 

grammatica regels in de Arabische tekst te zien.  
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Les 3:  Soerah Al-Fatihah (4-5)  
V1:  Vertaal het volgende. 

لِّكِّ م   يْنِّ  يَْومِّ   ﴾٪﴾ 4﴿٪الد ِّ  
   

ِّيَّاكَ  ِّيَّاكَ  نَعْبُدُ  ا ﴾٪﴾ 5نَْستَعِّيُْن ﴿٪  وَا  
    

 

V2: Hoe dienen we ons voor te bereiden op de Dag des Oordeels? 

Antw: 

 

 

V3: Wat is de betekenis van “Dien”? 

Antw: 

 

 

V4: Wat is het doel van ons leven? 

Antw: 

 

 

 

V5: Waarvoor vragen we Allahs hulp? 

Antw: 

 

 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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Grammatica vragen bij Les 3 

V1: Volg de voorbeelden gegeven voor ّرَب, vul de tabel in voor de andere 3 
woorden. 

تابك دين آيات  Aantal  Persoonعدد رَب   

 
 

ٗ ـهٗ  ،   رَبُّه  ev. واحد 
3

e
 

 غائب

 
 

رَبُّهُمْ ،  هُمْ ـ   mv. جمع 

 
 

رَبُّك،كَ ــ   ev. واحد 
2

e 
 حاضر

 
 

رَبُُّكمْ ،مْ ـكُ    mv. جمع 

 
 

  ِّ ِّ ي،يــ رَب  ev. واحد 
1

e 
 متكلّم

 
 

رَبُّنَا،نَاــ   mv. جمع 

tv. مثنى 

 

V2. Breek de Arabische woorden in 
stukken en schrijf de betekenissen op.  

V3. Vertaal het volgende in Arabisch. 

ِّْسمُ  هٗ ا    En hun manier van 
leven  

  اللُ رَبُّنَا َورَبُُّكمْ 
 

En Hij is onze Heer  
  يَْومهُمْ 

 

U bent mijn Heer  
  فََربُّكَ 

 Jouw Heer is 
genadevol.  

ِّهِّمْ  ّمِّْن رَّب 
  

Wij vragen om hulp  
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4.  SOERAH AL-FATIHAH (Vers 6-7) 
 

 بسم الل الرحمن الرحيملرجيمأعوذ بالل من الشيطان ا
 24َ95َ

نَا َراطَ  اهْدِّ  ﴾٪﴾ 6الْمُْستَقِّيْمَ ﴿٪ الصِّ 
Leid ons (op) het Pad het rechte. 

ِّهْدِّ   نَا ا
Pad;  (niet Weg) Recht 

leid onsَ

Vertaling:  Leid ons op het Rechte Pad. 
 

 Als Moslim zijn gelijk is aan geleid zijn, dan zou deze smeekbede voor niet-Moslims geweest 

moeten zijn!  Moslim worden is de eerste stap naar de Leiding. Vervolgens hebben we deze 

smeekbede nodig om Islam bij iedere stap in ons leven te volgen.  

 Bron van Leiding is de Koran en de Sunnah (uitspraken en lessen van de Profeet Mohammed 

(vrede zij met hem)).  Als we die niet bestuderen, zijn we dan oprecht in ons gebed?  Iedere 

Salaah herinnert ons eraan dat het begrijpen van de Koran niet alleen een noodzaak maar ook een 

noodgeval is! Direct na Al-Fatihah, reciteert u of de Imam iets uit de Koran en dat is een stukje 

Leiding van Allah op dat moment. 

 O Allah! Leid me om de Salaah op de beste manier uit te voeren!   

 O Allah! Leid me bij wat ik in dit leven doe dit jaar, deze maand, deze week en vandaag!   

 O Allah! Leid me bij wat ik na de Salaah doe, als ik op kantoor ben, thuis of op de markt.  
 

َ2181َََ

َراط ينَ  صِّ َ  الَّذِّ  عَلَيْهِّم۟الْ٪ نْعَمْتَ أ
(Het) pad (van) degenen (die) U (heeft) gunsten geschonken aan hen; 

َراَط الْمُْستَقِّيم  الص ِّ

Rechte Pad 

ينَ    keer 1080 :الَّذِّ

in de Koran 
ِّنْعَام   gunstإ

 هِّمْ  عَلَى 
Aan(op) hen 

Vertaling:  Het pad van degenen aan wie U gunsten heeft geschonken; 

 

 Aan wie heeft Allah gunsten geschonken? Profeten, eerlijke mensen, martelaren en rechtschapen 

mensen.  Waarom? Omdat zij het juiste pad volgden. 

 Wat was hun pad? Het bestond voornamelijk uit de volgende gebieden: 

(1) Daden: Daden van het hart zoals geloof, oprechtheid, liefde voor Allah en angst voor 

Hem alleen.  Fysieke daden zoals Salaah, vasten, liefdadigheid, Zakaah en Hajj; 

(2) Da'wah of het uitnodigen van anderen naar Islam;  

(3) Tazkiah, ofwel, Zuivering van hun ziel, lichaam, families en maatschappij door middel 

van individuele en gezamenlijke inspanningen en; 

(4) Implementeren van Islam in de maatschappij, het goede bevelen en het slechte 

verbieden. 

 Als een rechtschapen mens vandaag zou leven, hetzelfde werk zou doen als ik ga doen na deze 

Salaah, dan O Allah! Geef me Tawfeeq om het te doen zoals hij het gedaan zou hebben.  

 Evalueer: Welk pad bewandelen we?  

 Plan om het juiste pad te bewandelen op alle mogelijke gebieden die hierboven genoemd worden.  

Na het afronden van 4 lessen, zult u 

24 nieuwe woorden hebben 

geleerd, die 9118 keer voorkomen in 

de Koran. 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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225َََ2591ََ

َ  عَلَيْهِّمْ  الْمَغُْضوبِّ  غَيْرِّ  ٓا وَل ِّ الضَّ  ﴾٪﴾ 7يَْن ﴿٪ل 

Niet 

van degenen die 

hebben opgewekt 

(Uw) toorn 

op hun 
en niet 

(van) 
degenen die dwalen 

niet;  

anders dan. 

 Iemand die is : مَْظلُوم

benadeeld of onderdrukt 

 Iemand die woede : مَغُْضوب

heeft ontvangen. 

َ  وَ  هِّمْ  عَلَى   degene die dwaalt: َضال   ل

ِّين  .is meervoud َضالُّون، َضال 

(u maakt meervoud door ين ,ون toe te 

voegen) 
op hun  en niet 

Vertaling:  Niet van degenen die (Uw) toorn op zich hebben opgewekt en niet van degenen die 

dwalen. 
 

Eerste groep (degenen die woede hebben ontvangen): 

 Degenen die weten maar er niet naar handelen. Stelt u zich hun verschrikkelijke eind in deze 

wereld en het hiernamaals eens voor.   

 Denkt u aan de hedendaagse slechte modellen, helden en leiders en vraag Allah oprecht om ons te 

helpen te voorkomen dat wij zoals zij zullen zijn.  

Tweede groep (de dwalenden): 

 Denkt u aan de verloren mensen van heden en bid wederom oprecht dat voorkomen wordt dat we 

zoals zij zullen zijn  

 Laat ons niet tot degenen behoren die zelfs verloren zijn na de Koran bij ons te hebben omdat we 

het niet bestuderen of ‘geen tijd hebben’!  

 Zijn we ver van de Koran alleen omdat we de Arabische taal niet kennen? Laten we dan vandaag 

besluiten dat we het leren van deze lessen Arabisch van de Koran niet zullen verlaten.  

Vraag: O Allah! Help ons het juiste pad te bewandelen als we het kennen, en geef ons kennis als we het 

niet kennen. 

 

Probeer u deze Hadith Qudsi iedere keer dat u Al-Fatihah reciteert, te herinneren.  De Profeet (vrede zij 

met hem) zei dat Allah zei: Ik heb het gebed verdeeld tussen Mij en Mijn dienaar. De helft is voor Mij en 

de helft is voor hem en ik geef hem waar hij om vraagt.  

 Wanneer Mijn dienaar zegt:  َرَب ِّ الْعَالَمِّين ِّ َ  wat betekent: Mijn "حمدني عبدي" :dan zegt Allah, الَْحمُْد للِّ

dienaar heeft Mij geprezen, en  

 Wanneer hij zegt:   نِّ الرَّحِّيمِّ الرَّْحم  ,dan zegt Allah: "اثني علي  عبدي" wat betekent: Mijn dienaar heeft 

Mij geëerd, en 

 Wanneer hij zegt:  ِّين  wat betekent: Mijn dienaar heeft "مج دني عبدي" :dan zegt Allah, مَالِّكِّ يَْومِّ الد ِّ

Mij verheerlijkt; en  

 Wanneer hij zegt:  ُِّيَّاكَ نَْستَعِّين ِّيَّاَك نَعْبُُد َوإ  dan zegt Allah: Dit is tussen Mij en Mijn dienaar en wat , إ

hij ook vraagt, Ik zal hem ervan voorzien. En 

 Wanneer hij zegt:  ََراَط الْمُْستَقِّيم نَا الص ِّ ِّينَ  .اهْدِّ ال  يَن أَنْعَمَْت عَلَيْهِّمْ غَيْرِّ الْمَغُْضوبِّ عَلَيْهِّمْ وَل الضَّ َراَط الَّذِّ صِّ   dan 

zegt Allah: Dit is voor Mijn dienaar en waar hij ook om vraagt, hij zal erin worden voorzien.  
[Sahih Muslim, overgeleverd door Abu Huraira, moge Allah tevreden over hem zijn].  
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GRAMMATICA:   Laten we de regels toepassen die we in de vorige les hebben geleerd op nog twee 

zelfstandige voornaamwoorden, دين en كتاب.  

 

…  boek+ كِّتَاب  manier van leven...+ دِّين 
Aangehecht/ 

bezittelijk 
Aantal Persoon 

Zijn boek  ِّك ٗ  Zijn manier تَابُه
van leven  ٗ  Enkel ـهٗ  ـه   zijn دِّينُه

voud 
Derde 

Persoon 
Hun boek  ْكِّتَابُهُم 

Hun 
manier van 

leven 
 Meer ـهُمْ  ـهِّم hun دِّينُهُمْ 

voud 

Jouw boek  َكِّتَابُك 
Jouw 

manier van 
leven 

 Enkel كَ ــ jouw/uw دِّينُكَ 
voud 

Tweede 
Persoon 

Jullie boek  ْكِّتَابُُكم 
Jullie 

manier van 
leven 

 Meer ـُكمْ  jullie دِّينُُكمْ 
voud 

Mijn boek كِّتَابِّي 
Mijn 

manier van 
leven 

ِّي mijn دِّينِّي  Enkel ــ
voud 

Eerste 
Persoon 

Ons boek كِّتَابُنَا 
Onze 

manier van 
leven 

 ــنَا ons دِّينُنَا
Twee 
voud; 
Meer 
voud 

 

Laten we de relevante vrouwelijke vormen leren.   

  (komt 66 keer voor in de Koran)   َهِّي :zij (ev) 

 haar boek: كِّتَابُهَا،   haar manier van leven: دِّينُهَا،   haar Heer: رَبُّهَا

 

 

Om de meeste zelfstandige voornaamwoorden te veranderen in het vrouwelijk geslacht, voegen we er ة 

aan toe.  De regel voor het vrouwelijk meervoud is om er ات aan toe te voegen, nadat  ة is verwijderd, 

zoals hieronder te zien is.  Er zijn ook andere regels, die u later zult bestuderen.   

 
Vrouwelijk 

Meervoud 
Vrouwelijk 

Enkelvoud 
 

Mannelijk 

Enkelvoud 
 

Vrouwelijk 

Meervoud 
Vrouwelijk 

Enkelvoud 
 

Mannelijk 

Enkelvoud 

 مُْسلِّمْ   مُْسلِّمَة مُْسلِّمَات  ََكفِّر  ََكفَِّرة ََكفَِّرات

كَة مُْشرََِّكت  مُْؤمِّن  مُْؤمِّنَة مُْؤمِّنَات  مُْشرِّك  مُْشرِّ

َِّحة َصالَِّحات  مُنَافِّق  مُنَافِّقَة مُنَافِّقَات  َصالِّح  َصال
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Les 4: Soerah Al-Fatihah (6-7) 
V1:  Vertaal het volgende. 

نَا َراطَ  اهْدِّ ﴾٪﴾ 6الْمُْستَقِّيْمَ ﴿٪ الصِّ   
   

َراطَ  ينَ  صِّ  عَلَيْهِّم۟الْ٪ أَنْعَمْتَ  الَّذِّ
    

َ  عَلَيْهِّمْ  الْمَغُْضوبِّ  غَيْرِّ  ٓا وَل ِّ الضَّ ﴾٪﴾ 5يَْن ﴿٪ل   
     

 

V2: Wie kan ons Hidayah (de ultieme leiding) geven? 

Antw: 

 

 

 

 

V3: Welke categorieën mensen werden door Allah begunstigd? 

Antw: 

 

 

 

 

V4: Leg het verschil uit tussen مغضوبال  en الضالين. 
Antw: 

 

 

 

 

V5: Wat is de betekenis van  نَا in نَا ِّهْدِّ  ?ا

Antw: 

 

 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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Grammatica vragen bij Les 4 

  
V2) Schrijf de vrouwelijke vorm en vrouwelijk 

meervoud van de volgende zelfstandige 
naamwoorden. 

 

V1) Schrijf het vrouwelijk bezittelijk 
voornaamwoord bij het volgende 

zoals in het voorbeeld 

ركمذ مؤنث جمع  

 

اھ+  Zelfstandig nw Zelfstandig nw 

 
بُّهارَ  مُْسلِّم     رَب   

 
فِّر  َكَ    دِّيْن    

 
ك  مُْشرِّ    كِّتَاب    

 
 ايَات  عَابِّد   

 
ِّْسم    َصالِّح     ا

 
َراط    مُنَافِّق     صِّ

 
 

V3) Breek de Arabische woorden in 
stukken en schrijf de betekenis op  

V4) Vertaal het volgende in Arabisch 

   َضال  

Onze manier 
van leven en 
ons boek 

 

يْنَ     وَالَّذِّ

Jouw Heer en 
zijn boek  

   فَعَلَيْهِّمْ 

De Koran is 
ons boek  

   رَبُُّكمْ َو دِّيْنُُكمْ 

Hun manier 
van leven en 
hun boek 

 

   وَدِّيْنُنَا

Mijn Heer en 
mijn boek  

 
  



www.understandquran.com 24 

5.  DOEL VAN DE OPENBARING  

مأعوذ بالل من الشيطان الرجيبسم الل الرحمن الرحيم 
142*ََََ

ِّلَيْكَ  اَنْزَلْن هُ  كِّت ب    مُب َرك   ا
(het is) een 

boek 
Wij hebben het 
geopenbaard 

aan jou (O Mohammed! 
, vrede zij met hem) vol met zegeningen; 

Meervoud van كِّتَاب 

is كُتُب. 

ِّلَى هُ  أَنْزَلْنَا َ  ,We zeggen كَ  إ ارَكعِّيد مُب  (Laat 

deze Eid een zegen voor jou 

zijn) 
 

Wij zonden neer het aan jou 

Vertaling:  (Dit is) een Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden, vol met zegeningen. 

 

 Allah heeft al verklaard dat het een gezegend boek is. Maar de reden voor de openbaring wordt hierna 

getoond.  Als we de zegeningen van dit boek willen ontvangen dan moeten we de zaken uitvoeren 

waarvoor het was geopenbaard. 
 

َ981*ََ43  

بَُّروْۤا ِّيَدَّ ِّيَتََذكَّرَ  ٰاي تِّه   ل   (صسورة )﴾٭ 22اُولُوا اْلَلْبَابِّ ﴿٭ وَل
opdat zij 

overpeinzen
zijn verzen

en zo dat (zij) 
vermaning ontvangen

degenen met verstand. 

بَُّروا لِّ   أَلْبَاب أُوْلُوا،أُولِّي يَتََذكَّر لِّ  وَ  ه   آيَات يَدَّ
opdat 

zij 

overpeinzen 

verzen, 

tekenen 
zijn en 

zo 

dat 

zij ontvangen 

vermaning 
degenen metَverstandَ

 teken; vers :آيَة overpeinzen: تََدبُّر

Meervoud van  آيَة 
isآيَات . 

 
 Intelligentie, verstand : لُب  

Meervoud van   لُب  is أَلْبَاب. 

Vertaling:  opdat zij zijn verzen zullen overpeinzen, en opdat de beziters van verstand er lering uit 

trekken. 

 

 De Koran is neergezonden voor: (1) overpeinzing; en (2) om er lering uit te trekken. 

 Overpeinzen is erover nadenken of er over reflecteren.  U hoeft niet te overpeinzen als u de krant 

leest. Het een keer lezen is genoeg om het te snappen.  Maar kunt u een boek over wetenschap, 

wiskunde of economie op dezelfde manier lezen?  Nee! U dient te stoppen en erover na te denken of 

het te overpeinzen.   

 Om de Koran te overpeinzen of er over te reflecteren, dient u het eerst te begrijpen! 

 Vermaning ontvangen betekent er lering uit trekken.  U kunt dat doen door te handelen naar de 

geboden en de verboden na te laten.  

 Als we de twee dingen die hierboven staan doen, dan insha Allah, kunnen we alle zegeningen van 

deze wereld en het hiernamaals verdienen door de Koran. 
 

  

Na het afronden van 5 lessen, zult u 

32 nieuwe woorden hebben 

geleerd,die 16296 keer voorkomen 

in de Koran. 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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Laten we eerst onze relatie met de Koran begrijpen voor we het overpeinzen.  Het heeft 4 aspecten: 

1. Direct 2. Persoonlijk 3. Gepland 4. Relevant 

De Koran is Allahs 

woord.  Als u het 

hoort of reciteert, 

voel dat Allah u 

rechtstreeks 

toespreekt.  

Hij ziet me en hoe ik 

reageer op Zijn 

woorden! 

Ieder vers van de 

Koran is voor mij.  

Zeg niet dat dit vers 

voor kaafir, mushrik, 

of munaafiq is. Ik 

moet zien wat er 

voor mij in staat! 

Waarom heeft Allah 

me hiermee 

toegesproken? 

Iedere graankorrel is 

voor iemand 

voorbestemd om te eten!  

Op dezelfde manier is 

ieder vers voorbestemd 

voor iemand om te horen 

of te reciteren.  Alles is 

een deel van het lot. 

Niets is willekeurig 

Koran is een 

herinnering. Kan 

Allahs herinnering 

irrelevant zijn? Ik zou 

moeten vragen: O 

Allah! Waarom liet u 

mij vandaag dit vers 

(deze verzen) horen of 

reciteren?   

 

 

Sommige van de noodzakelijke voorwaarden voor overpeinzen staan hieronder.  U moet: 

1. Concentreren 2. Begrijpen 3. Verbeelding 

gebruiken 

4. Voelen 

Concentreer u 

volledig ookal bent u 

niet in staat om het 

volledige vers te 

begrijpen.  Probeer 

ieder woord dat u 

kunt begrijpen te 

vangen! 

Vraag vergeving aan 

Allah als u niet in 

staat bent om het te 

begrijpen. Vernieuw 

uw verbintenis om 

de Koran te leren.  

Gebruik uw 

verbeelding waar 

mogelijk, vooral als u 

verzen hoort die gaan 

over de tekenen van 

Allah, scheppingen, 

geschiedenis, hemel, 

hel, etc.  

Gebruik uw gevoel van 

liefde, angst, respect, 

dankbaarheid, etc. als u 

relevante verzen hoort.  

Bijvoorbeeld, wees 

opgetogen en hoopvol 

als u over Jennah hoort 

en wees bang als u over 

de hel hoort. 

 

Om er lering uit te trekken of de Koran in ons leven te brengen, dient u te: 

1. Vragen 2. Evalueren 3.Plannen 4. Verspreiden 

Ieder vers van de 

Koran vraagt iets van 

ons.  Om het te 

vervullen, begin met 

Allah te vragen om u 

te helpen het te doen. 

In het licht van wat u 

heeft gevraagd, 

evalueer activiteiten 

van de afgelopen dag 

of week. Als u ze al 

aan het doen bent, 

bedank Allah; zo 

niet, vraag Zijn 

vergeving. 

Plan voor de volgende 

dag of de volgende 

week om die dingen te 

doen. 

De Profeet (vrede zij met 

hem) zei, “Verspreid van 

mij ook al is het maar 

één vers!” Draag wat u 

leert uit op de beste 

manier.  

 

Deze vier stappen worden bij het begin van iedere les getoond in de rechter bovenhoek zodat u ze 

niet vergeet.  In het midden, “Verbeeld u” en “Voel” worden weergegeven vanwege hun belang bij 

het reciteren van of luisteren naar de Koran.  

 

Probeer tenminste deze drie te onthouden: Verbeeld u, voel en vraag. Insha Allah zult u beter leren om 

deze formule toe te passen in de volgende lessen. 
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GRAMMATICA:  In Arabisch kan een woord een van de volgende drie typen zijn: 

 of een (كِّتَاب، مَكَّة :Vb) Naam van een ding  :(zelfstandig naamwoord) اْسم .1

eigenschap (Vb: مُْسلِّم، مُؤْمِّن) 
 (فَتََح، نََصُروا :Vb) geeft een actie of toestand weer  :(Werkwoord) فِّعْل .2
،  :verbindt zelfstandige naamwoorden en/of werkwoorden (Vb  :(Letter) َحْرف .3 ، لِّ بِّ

  (مِّْن، فِّي، إن  
 

In de vorige lessen hebben een aantal zelfstandige naamwoorden genomen en hun meervoud gemaakt.  

In deze les zullen we letters leren:   َلَ، مِّْن، عَْن، مَع .  De eerste drie hiervan ( ْلَ، مِّْن، عَن) zijn 

voorzetsels.  Leer de betekenissen samen met de voorbeelden die hieronder gegeven zijn.  Deze 

voorbeelden zijn heel nuttig voor het onthouden van de betekenis van deze letters.  In de voorbeelden 

hieronder, het woord  ّإن komt 1532 keer voor in de Koran! 

 

Letter Voorbeeld 

َِّي دِّينvoorّ لِّ لَ،  de , ijm voor en manier van leven u uw Voor لَُكمْ دِّينُُكمْ وَل

mijne.ّ

يَْطانvanّ مِّن Satan. vanAllah  k zoek mijn toevlucht bijIّ أَعُوذُ بِّاللِّ مَِّن الشَّ

ُ metّ عَن َي اللُ عَنه em zijnh mettevreden  hAlla Mogeّ. رَضِّ

ابِّرِّين إنَّ الل metَّ مَعَ  مََع الصَّ  
Voorzeker, Allah is met degenen die 

geduldig zijn. 

 

Merk op dat deze letters ook andere betekenissen kunnen hebben, afhankelijk van de context.   

De woorden in de volgende tabel komen 4960 of bijna 5000 keer voor in de Koran.  Gebruik TFI hier en 

oefen ze grondig.   

 

  metمَعَ  met..عَنْ   vanمِّنْ   voorلَ 

 ٗ ُ  voor hem لَه ُ  van hem مِّنْه ٗ  met hem عَنْه  met hem مَعَه

 met hen مَعَهُمْ  met hen عَنْهُمْ  van hen مِّنْهُمْ  voor hen لَهُمْ 

 met jou/u مَعَكَ  met jou/u عَنْكَ  van jou/u مِّنْكَ  voor jou/u لَكَ 

 met jullie مَعَُكمْ  met jullie عَنُْكمْ  van jullie مِّنُْكمْ  voor jullie لَُكمْ 

ِّ ي van mij مِّنِّ ي voor mij لِّي  met mij مَعِّي met mij عَن

َّا van ons مِّنَّا voor ons لَنَا  met ons مَعَنَا met ons عَن
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 met haar مَعَهَا met haar عَنْهَا van haar مِّنْهَا van haar لَهَا

 
 
 
Les 5:  Doel van de Openbaring   
V1:  Vertaal het volgende. 
 

ِّلَيْكَ  اَنْزَلْن هُ  كِّت ب    مُب َرك   ا
    

بَُّروْۤا ِّيَدَّ ِّيَتََذكَّرَ  ٰاي تِّه ل  ﴾٭22﴿٭اُولُوا اْلَلْبَابِّ  وَل  

    

 

V2: Leg تََدبُّر uit met een voorbeeld.  

Antw: 

 

 

 

 

V3: Leg de betekenis van تََذكُّر uit met een voorbeeld 

Antw: 

 

 

 

 

V4: Beschrijf de 4 dimensies van onze relatie met de Koran. 

Antw: 

 

 

 

 

 

V5: Beschrijf de vier voorwaarden voor تََدبُّر en تََذكُّر.  
Antw: 

 

 

  

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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Grammatica vragen bij Les 5 

V1: Volg de voorbeelden die zijn gegeven voor  َل, vul in voor ََمِنْ،َعَْن،َمَع . 

 Aantal  Persoon عدد ل من عن مع

 
 

هٗ لَ    ev. واحد 
3

e
 

 غائب

 
 

 جمع .mv لَهُمْ  

 
 

 واحد .ev لَكَ  
2

e 
 حاضر

 
 

 جمع .mv لَُكمْ  

 
 

 واحد .ev لِّي 
1

e 
 متكلّم

 
 

      جمع .mv لَنَا 
tv. مثنى 

 
 

 واحدَمؤنث لَهَا 
ev. 

 غائب

 

V2: Breek de Arabische woorden in 
stukken en schrijf de betekenis op  

V3: Vertaal het volgende in Arabisch 

   اللُ مَعَنَا
Moge Allah 
tevreden met 
je zijn  

  فَلَهُمْ 
 

Jouw naam  
  وَلَنَا

 

En van jou  
  فَمِّنُْكمْ 

 

En voor hen  
 َ هَافَل  

  De Koran is bij 
mij  
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6.  KORAN IS MAKKELIJK  

 

We hebben in de vorige les geleerd dat Allah de Koran heeft neergezonden om de verzen te overpeinzen 

en ernaar te handelen.  De verzen van de Koran zijn in het Arabisch en de Koran kan niet worden 

vertaald.  We kunnen alleen de boodschap van de Koran krijgen in de vertaling.  Om de verzen te 

overpeinzen, moeten we Arabisch leren.  

 

Het is een enorme zegen van Allah dat Hij de Koran gemakkelijk heeft gemaakt om te begrijpen. Het 

Arabisch van de Koran is ook makkelijk te leren voorzover het basisbegrip betreft.  

أعوذ بالل من الشيطان الرجيمبسم الل الرحمن الرحيم 
213ََ51ََ

رْنَا وَلَقَدْ : 1 كْرِّ  الْقُْرٰانَ  يَسَّ  (17–القَمَر )لِّلذ ِّ
En voorzeker 

Wij hebben 
makkelijk gemaakt 

de Koran 

om te begrijpen en te 
onthouden 

 makkelijk : يُْسر قَدْ  لَ  وَ 

 moeilijk : عُْسر

رْنَايَ  سَّ  : wij maakten    

makkelijk 

De betekenis 

van Qur’an is 

“dat wat vaak 

gereciteerd 

wordt.” 

كْر لِّ   الذِّ 
en voorzeker, 

inderdaad 
reeds, 

al 
voor, 

om begrijpen & onthouden 

لوة  قَْد قَامَتِّ الصَّ

Salaah is al tot stand 

gebracht. 

 :heeft twee betekenissenذِّكْر

 (1) memoriseren; en 

(2) begrijpen en (er) lering (uit) 

trekken  

Vertaling:  En voorzeker, Wij hebben de Koran makkelijk gemaakt om te begrijpen en te 

onthouden 

 

 Om fatwas te geven, die gebaseerd zijn op Koranische verzen, moet men jaren onder de geleerden 

verblijven.  Maar de Koran is heel makkelijk te begrijpen en om er lessen voor ons leven uit te halen. 

 Dank Allah dat Hij het makkelijk voor ons heeft gemaakt om te begrijpen en om er lering uit te 

trekken.  Dank Hem door te plannen om zo snel mogelijk het Arabisch van de Koran te leren. 

 Denk, zeg of accepteer nooit dat de Koran moeilijk is om te begrijpen.  Ga je dit vers tegenspreken? 

(Moge Allah ons vergeven) 

 Koran is makkelijk om te leren, maar niet automatisch.  Men dient er tijd en moeite in te stoppen om 

het te leren. De Profeet (vrede zij met hem) zei dat Allah rent naar degene die naar Hem toe loopt. 

Laat ons eerst beginnen met lopen.   

 Koran is makkelijk en ook effectief om anderen te adviseren.  Begrijp hem goed zodat u zijn stijl, 

argumenten, verhalen en bewijzen door en door leert. 
 

Laten we nu een Hadith nemen.  

284َ819َََ

 (بخارى)وَعَلَّمَهٗ   تَعَلَّمَ   الْقُْرآنَ  مَّنْ  َخيُْركُمْ  : 2
De beste van jullie wie (degene die) de Koran leerde en het onderwees 

 :Eerste vraag in het graf كُمْ  َخيْرُ 

 مَْن رَبَُّك؟
Wie is jouw Rabb? 

َّمَ     leerdeتَعَل

   onderweesعَلَّمَ 
 هٗ  عَلَّمَ  وَ 

goed, best van jullie en onderwees het 

Vertaling:  De beste onder jullie is degene die de Koran leerde en het onderwees. 

 Dit is de sterkste aanmoediging voor ons.   

Na het afronden van 6 lessen, 

zult u 44 nieuwe woorden kennen, 

die 23151 keer voorkomen in de 

Koran. 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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 De Profeet (vrede zij met hem) noemde eerst de student en daarna de docent. Dit is een grote eer voor 

iedere student van de Koran.   

 Dit betekent ook dat de beste persoon, degene is die zowel leert als onderwijst.  

 Het betekent ook dat er geen eind is aan het leren van het Boek van Allah!  Dus, we zouden meer en 

meer moeten leren, tot we sterven. 

 Allah kijkt naar ons!  Laten we nu gelijk de intentie nemen om naar deze Hadith te handelen. Neem 

de intentie om nooit te stoppen met leren. Neem de intentie om ernaar te handelen en het aan uw 

familie en vrienden te leren.  Maak een plan om het op een individueel en een collectief niveau te 

leren en te onderwijzen.  

 De Profeet (vrede zij met hem) werd gezonden als een docent van de Koran.  Hij onderwees de Koran 

door het uit te leggen en ernaar te handelen.  Om te leren op de manier waarop de Sahabah (de 

metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem)) leerden, moeten we eerst Arabisch en Tajweed leren 

lezen.  Stop niet hier want het echte leren van de Koran begint daarna, dus hoe het te begrijpen en 

ernaar te handelen. 
 

Laten we nog een Hadith nemen: 
22ََََََََََََ224َََ

ِّنَّمَا اْْلَعْمَالُ : 3  (بخارى)   بِّالنِّ يَّاتِّ   إ
Daden (zijn gebaseerd) enkel op intenties  

ِّنَّمَا  enkel, alleen:   إ

Meervoud van  َلعَم  (daad) is أَعْمَال 
ِّيَّات   نِّيَّة                ن

  intentie intenties 

Vertaling:  De (beloning van) daden zijn enkel afhankelijk van de intenties. 

 

 Op de Dag des Oordeels, wordt over de zaak van drie mensen het eerste beslist.  Onder hen is de 

reciteur van de Koran die reciteerde om te pronken.  Hij zal in de hel geworpen worden vanwege 

zijn foute intentie.  Allah accepteert geen daden die worden gedaan om anderen, naast Hem, te laten 

zien. 

 Laat ons de Koran leren enkel om Allah tevreden te stellen. Leer hem te begrijpen en ernaar te 

handelen. 

 Laat ons het leren om het aan anderen te leren omwille van Allah, omdat een grote meederheid  ver 

weg is van de Koran.  

 Leer het om de gemeenschap te verenigen op basis van de Koran en Sunnah (uitspraken en 

leerstellingen van de Profeet Mohammed, (vrede zij met hem). 

De drie woorden die in de tabel hieronder worden gegeven komen  2306 keer voor in de Koran.  

Onthoud hun betekenis door gebruik te maken van de volgende voorbeelden.  Het is makkelijk om de 

betekenissen te onthouden en weer op te roepen als u ook de voorbeelden onthoudt.  De voorbeelden zijn 

erg nuttig, vooral als u in de war raakt en de betekenis van woorden met eenzelfde klank door elkaar gaat 

gooien (zoals  ِّْن ِّنَّ  en ا  .( ا
 

628    

 Als Allah wil إنْ َشاءَ اللُ  als إنْ 

1532    

,voorzeker إنَّ 

inderdaad ابِّرين ِّنَّ اللَ مََع الصَّ met degenen Allah is  Voorzeker إ

die geduldig zijn 
146    

 ,enkel إنَّمَا

alleen  ِِّّنَّمَا اْْلَعْمَالُ بِّالنِّ يَّات po enkel) gebaseerd( Daden zijn  إ

intenties 
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GRAMMATICA:We hebben al geleerd dat in Arabisch een woord 1 van de volgende 3 typen kan zijn: 

 of een eigenschap (كِّتَاب، مَكَّة) Naam van een ding  :(zelfstandig naamwoord) اْسم .1

(Vb: مُْسلِّم، مُْؤمِّن) 
 (فَتََح، نََصُروا) geeft een actie of toestand weer  :(Werkwoord) فِّعْل .2
، مِّْن، ) verbindt zelfstandige naamwoorden en/of werkwoorden  :(Letter) َحْرف .3 ، لِّ بِّ

  (فِّي، إن  

In deze les zullen we nog 4 letters leren:  ِّلَى ، فِّي، عَلَى، إ  Dit zijn allemaal voorzetsels.   De  .بِّ

voorbeeldzinnen die hieronder gegeven worden, zijn erg nuttig voor het onthouden van de betekenis van 

deze letters. In de voorbeelden hieronder, komt het woord  225 َسبِّيل keer voor in de Koran. 

 

Letter Voorbeeld 

Allah de naam van Inّ بِّْسمِّ الل in بِّ 

Allahhet pad van  Opّ ي َسبِّيلِّ اللفِّ ّ op فِّي

المُ عَلَيُْكمْ ّ met عَلَى jullie met Vrede zijّ السَّ

ِّلَى عُونّ naar إ ِّ رَاجِّ ِّلَيْه ِّنَّا إ  Voorzeker, wij behoren toe aan Allah en إنَّا ِّللِّ َوإ

voorzeker zullen we naar Hem terugkeren.  

 

Merk op dat de bovenstaande voorzetsels andere betekenissen kunnen hebben, afhankelijk van de 

context.   
 

De woorden in de volgende tabel komen 4327 keer voor in de Koran. Gebruik TFI en oefen ze grondig.  
 

ِّلَى met: عَلَى op: فِّي  in:بِّ   naar: إ

ِّ  op hem فِّيهِّ  in hem بِّه   ِّ  met hem عَلَيْه ِّلَيْه  naar hem إ

ِّلَيْهِّمْ  met hen عَلَيْهِّمْ  op hen فِّيهِّمْ  in hen بِّهِّمْ   naar hen إ

ِّلَيْكَ  met jou عَلَيْكَ  op jou فِّيكَ  in jou بِّكَ   naar jou إ

ِّلَيُْكمْ  met jullie عَلَيُْكمْ  op jullie فِّيُكمْ  in jullie بُِّكمْ   naar jullie إ

ِّلَيَّ  met mij عَلَيَّ  op mij فِّيَّ  in mij بِّي  naar mij إ

ِّلَيْنَا met ons عَلَيْنَا op ons فِّينَا in ons بِّنَا  naar ons إ

ِّلَيْهَا met haar عَلَيْهَا op haar فِّيهَا in haar بِّهَا  naar haar إ
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Les 6:  De Koran is makkelijk te leren 
V1:  Vertaal het volgende: 
 

رْنَ  وَلَقَدْ  ايَسَّ كْرِّ  الْقُْرٰانَ    لِّلذ ِّ
    

 

(بخارى)  وَعَلَّمَهٗ  تَعَلَّمَ الْقُْرآنَ    مَّْن   َخيُْركُمْ   

    

 

ِّنَّمَا اْْلَعْمَالُ  (بخارى)   بِّالنِّ يَّاتِّ   إ  

   

 
V2: Welke intentie dienen we te hebben om de Koran te leren? 

Antw: 

 

 

 

V3: Is de Koran moeilijk om te leren? Geef bewijs. 

Antw: 

 

 

 

 

V4: Wat kunnen we doen om de Koran te leren? 

Antw: 

 

 

 

 

V5: Geef de betekenissen en voorbeelden voor  َِّّن ِّنْ،ا ِّنَّمَا en ا  .ا
Antw: 
 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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Grammatica vragen bij Les 6 

V1: Volg het voorbeeld dat voor  ِّب is gegeven, vul de lege velden in voor  ،فِّي، عَلَى
ِّلَى  . إ

 

ِّلَى  Aantal Persoonعدد بِّ  فِّي عَلَى ا

 

ه  بِّ     ev. واحد 
3

e
 

  غائب

 جمع .mv بِّهِّمْ   

 

 واحد .ev بِّكَ   
2

e 
  حاضر

 جمع .mv بُِّكمْ   

 

 واحد .ev بِّي  
1

e 
  متكلّم

      جمع .mv بِّنَا  
tv. مثنى 

 

 واحدَمؤنث بِّهَا  
ev. 

 غائب

 

V2: Breek de Arabische woorden in 
stukken en schrijf de betekenis op  

V3: Vertaal het volgende in Arabisch 

ِّيُْكمْ   Met hem en   وَف
met mij  

  فَعَلَيَّ 
 Naar de 

Koran  
ِّلَيْكَ    وَا

 Vrede zij met 
jullie  

  فِّْي كِّتَابُِّكمْ 
 

In de Koran  
 Met jou en   اَنْزَلْنَا عَلَيَْك 

met haar  
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7.  HOE HET TE LEREN? 

 

De beste manier om de Koran te leren is om de drie stappen te volgen die in deze les worden genoemd.  

De eerste stap is Allah vragen om kennis.  

َََ

 (سورة طه)﴾114عِّلْمًا ﴿ زِّدْنِّىْ  ب ِّ رَ 
O mijn Heer! vermeerder (voor) mij (mijn) kennis. 

 Zorgt voor ons & helpt ons groeien: رب  
 kennis : عِّلْم نِّىْ  زِّدْ 

vermeerder mij 

Vertaling:  O mijn Heer! Vermeerder voor mij mijn kennis. 
 

 Allah leerde deze Du’aa (smeekbede) aan de Profeet (vrede zij met hem) speciaal voor het 

memoriseren en leren van de Koran. We dienen daarom Allah te vragen door deze Du’aa veelvuldig 

en oprecht uit te spreken.  

 Naast het zeggen van deze Du’aa, moeten we tijd spenderen aan het proberen te begrijpen van de 

Koran.  Als een student in ieder gebed Allah om succes vraagt maar hij gaat niet naar school en 

opent zijn studieboeken niet, is hij dan oprecht?  Als we slechts bidden om kennis maar geen moeite 

doen, dan zijn we aan het spelen met de Du’aa.  

 Waarom kennis verwerven? Om ernaar te handelen op een individueel en collectief niveau en het te 

verspreiden. Vraag Allah ons te helpen om de Koran te leren, begrijpen, ernaar te handelen en te 

verspreiden. 

 Hoe moet u bidden? Als een persoon die al twee of drie dagen honger heeft,. Als een hartpatient die 

de volgende dag een operatie zal ondergaan. Zal hij Allah maar één keer vragen? Zal hij vragen 

zonder emotie?  

 Vraag Allah om onze honger naar kennis te stillen en ons te genezen van de ziekte van 

onwetendheid.  Het belangrijkste boek van kennis is de Koran.  Als we het niet weten, zullen we de 

verliezers zijn. 

 

De tweede stap is het gebruiken van alle (hulp)middelen, te beginnen met de pen. 

912 َََ

 (سورة العلق) ﴾٪4﴿٪بِّالْقَلَمِّ  عَلَّمَ  الَّذِّىْ :    2
(Degene) Die onderwees                           met de pen. 

ْى   degene die:الَّذِّ

ين  degenen die: الَّذِّ
َّمَ     leerdeتَعَل

   onderweesعَلَّمَ 
  قَلَمِّ  بِّ 

met pen 

Vertaling:  (Degene) Die onderwees met de pen. 

 

 De tweede stap is de pen te gebruiken.  Pak direct een pen! U heeft miljoenen woorden met uw 

hand geschreven. Ga nu uw hand gebruiken voor het leren van Koranisch Arabisch en maak er een 

gewoonte van.   

 Waar zult u schrijven? Houd een notitieboek bij. Houd bij wat u leert. Leg een kleine bibliotheek 

van boeken en notitieboeken aan.  

 Als u van schrijven een gewoonte maakt dan dient u aandacht te schenken aan luisteren en 

begrijpen. 

Na het voltooien van 7 lessen, 

Zult u 52 nieuwe woorden hebben 

geleerd, die 24446 keer voorkomen 

in de Koran. 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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 Maak een belofte aan uzelf dat u iedere dag tenminste 5 tot 10 minuten zult besteden aan het 

opschrijven van de betekenissen en de grammaticale vormen van nieuwe woorden.  Doe het niet 

met luiheid maar met de grootste passie, toewijding en oprechtheid. 

 Als er kennis is waar het in deze Ummah aan ontbreekt, dan is het de kennis van de Koran, waarvan 

het eerst geopenbaarde woord is, “Lees!”  ْإْقَرأ. Maak van lezen uw speciale gewoonte en lees alle 

andere goede zaken zoals geschiedenis, wetenschappen, wiskunde, literatuur, etc. 

 

De derde stap is te wedijveren en te proberen uit te blinken. 
24 29َََ

 (2: الْمُلْك) عَمَاًلط٪ اَْحَسنُ  اَيُُّكمْ :    3
Wie van jullie is beter in daden? 

 

 أَكْبَر كَبِّير groot كُمْ  اَيُّ 
 أَعْمَال عَمَل 

wie van jullie klein أَْصغَر َصغِّير 
goed أَْحَسن َحَسن 

Vertaling:  Wie van jullie is beter in daden? 

 

 Dit is de derde stap.  Allah heeft ons geschapen om te zien wie beter is; beter in bidden; beter thuis, 

beter op kantoor.  Beter in individuele taken zoals gebed, vasten en gedenken van Allah.  Beter in 

sociale werken zoals het helpen van anderen, Dawah doen, goed bevelen en kwaad verbieden. 

 Allah kijkt naar ons! Wie is beter in het leren van de Koran in deze klas? Enkel omwille van Allah, 

probeer beter te zijn dan anderen.  Concureer!   

 Shaitaan kookt van woede. Waarom? Omdat u de eerste stap heeft genomen om de Koran te leren. 

Hij zal zijn uiterste best doen om u ervan te weerhouden.  Shaitaan is erg ervaren maar u heeft de 

steun van Allah.  Shaitaan is er klaar voor, de engelen zijn er ook klaar voor, hun pennen zijn er 

klaar voor om uw daden te noteren.  Bent u er klaar voor? 

 

  

 (۱۱۱:سوره طه  )رَبِّ  زِّدْنِّْي عِّلْمًا
َّمَ بِّالْقَلَمِّ  ْي عَل  (۱:العلق) اَلَّذِّ

ً  اَيُُّكمْ   (۲:الملک) اَْحَسُن عَماَل
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GRAMMATICA – Drie Tips voor Voorzetsels: 

U heeft in de laatste twee lessen verschillende voorzetsels geleerd.  De betekenis van voorzetsels 

verandert afhankelijk van de context. Als u de volgende tips onthoudt, zult u weten hoe ze te begrijpen. 

 

1. Wanneer hetzelfde in verschillende talen wordt uitgedrukt, worden er verschillende voorzetsels 

gebruikt.  Bijvoorbeeld:   

پر ایمان لیا ہالل ںمی ;Ik geloofde in Allah      آمَنُْت بِّاللِّ  (in Urdu) 

De bovenstaande 3 zinnen in 3 verschillende talen, drukken hetzelfde feit uit, namelijk: Ik 

geloofde. Maar het voorzetsel in iedere taal is verschillende in de basis (met, in, en aan). 

 

2. In dezelfde taal kan een voorzetsel al of niet nodig zijn, afhankelijk van het werkwoord dat wordt 

gebruikt.  Bijvoorbeeld:   Ik zei tegen hem; Ik vertelde hem.   

Soms kan er in Arabisch een voorzetsel staan, maar is dit in het Nederlands (of een andere taal) 

niet nodig. Bijvoorbeeld  

 

De religie van Allah binnengaan (U hoeft فِّي niet te 

vertalen want binnengaan betekent ‘er in gaan’). 
 يَْدُخلُونَ فِّي دِّينِّ اللِّ 

Vergeef me (U hoeft  ِّل (voor) niet te vertalen) اغْفِّرْلِّي 
 

Soms staat er geen voorzetsel in Arabisch maar is er in het Nederlands wel een nodig.  

Ik vraag vergeving van Allah  
(u moet ‘van’ toevoegen in Nederlands) 

 أَْستَغْفُِّر الل
en heb genade met mij  

(u moet ‘met’ toevoegen in Nederlands) 
 وَارَْحمْنِّي

 

3. Verandering van het voorzetsel leidt tot verandering van de betekenis.  Dit geldt misschien wel 

voor iedere taal. Bijvoorbeeld, in Nederlands hebben we: stappen, instappen, uitstappen, 

afstappen, opstappen.  Hetzelfde geldt voor Arabisch.  Hier volgen 2 voorbeelden. 
 

Bidden tot jullie Rabb    َِّربِّ َك  (لِّ + َصل ِّ )َصلِّ  ل

Zend vrede over Mohammed (vrede zij 

met hem) 
 (عَلَى+ َصلِّ  )َصلِّ  عَلَى مَُحمَّد  

 

Aanwijzende voornaamwoorden:  Laten we vier woorden in Arabisch leren die worden gebruikt om 

personen, dingen of handelingen aan te wijzen.  Deze vier woorden komen 902 keer voor in de Koran.  

Oeden ze met TFI zoals in het onderstaande tekstvak beschreven is. 

 

Aanwijzingen voor oefenen:  

Wijs een vinger naar iets dat dichtbij u is, zoals een boek en zeg   ذاه  .  

Wijs vier vingers in dezelfde richting en zeg   ُؤآلءه .  

 

Wijs een vinger naar iets dat verder weg is en zeg    لكَ ذ . (de richting dient niet 

Aanwijzende 
voornaamwoorden 

dit/deze 
(ev)   َذاه  

Deze (mv)   ُؤآلءه  

dat/die 
(ev)   لِّكَ ذ  
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rechts te zijn (voor  ْهَُو، هُم) of naar voren (voor  ْأَنَْت، أنْتُم) maar er tussenin. 

 

Wijs vier vingers in dezelfde richting en zeg ِئكأُوٰل . 

die (mv) ـ اُول  ِئكَ ـ

Les 7:  Hoe het te leren? 

Q1:  vertaal het volgende. 

﴾114عِّلْمًا ﴿ زِّدْنِّىْ  رَّب ِّ  (114: طه)   

    

 

ىْ  (4: العلق) بِّالْقَلَمِّ  عَلَّمَ  الَّذِّ  

    

 

(2: الملك) عَمَاًلط٪ اَْحَسنُ  اَيُُّكمْ   

    

V2: Aan wie leerde Allah de Du’aa voor het vermeerderen van kennis? 

Antw: 

 

 

 
 

V3: Welke inspanningen kunnen we verrichten nadat we Allah om kennis hebben 

gevraagd? 

Antw: 

 

 

 
 

V4: Het veranderen van een voorzetsel kan de betekenis van een (werk)woord veranderen. 

Geef een voorbeeld. 

Antw: 

 

 

 
 

V5: Allah wil dat we met elkaar concurreren.  Noem 5 belangrijke terreinen waarop we 

met elkaar kunnen wedijveren.  

Antw: 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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Grammatica vragen bij Les 7 

 V1:  

b. Volg het voorbeeld dat is gegeven voor   اذَ ه , 

schrijf simpele zinnen met de andere 
voornaamwoorden.   

 
a. Schrijf de betekenis op van de 
aanwijzende voornaamwoorden 

 ه ُؤآلءِّ   ه َذا كِّتَاب   ه َذا
 ذ لِّكَ   ه ُؤآلءِّ  
 ه َذا  ذ لِّكَ  
 أُولـ ِئكَ   أُولـ ِئكَ  

  
 

V2: Breek de Arabische woorden in 
stukken en schrijf de betekenis op  

V3: Vertaal het volgende in Arabisch. 

 Leerde en   فَمِّنْهُمْ 
onderweesَ 

ِّلَيَّ    َوإ
 Leerde met de 

penَ 
ِّيْهَا   وَف

 Vermeerder 
mijn kennis!  

  وَمِّنْكَ 
 

Dus jullieَ 
   وَعَلَيُْكمْ 

En onder henَ 
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8.  SOERAH AL-ASR (Soerah nr. 103) 
 

Introductie: Deze korte Soerah voorziet de mensheid van een formule om verlies te vermijden. Hoe 

zichzelf te redden door het juiste te doen. 

يَْطان الرَّجِّيْم ِّ مَِّن الشَّ ِّ الرَّحم نِّ الرَّحِّيْمأَعُوْذُ بِّالل  ّبِّْسمِّ الل 

﴾٪﴾ 1عَْصرِّ ﴿٪وَالْ   

Bij de tijd, 

 الْعَْصرِّ  وَ 

Twee betekenissen van َّ(1) :و en;  (2) bij (een eed) De tijd 

 

 Veel Soerahs in de Koran beginnen met een dergelijke eed, zoals  ِّمَاء ، وَالسَّ ، وَاللَّيْلِّ، وَالنَّْجمِّ مْسِّ  وَالْفَْجرِّ، وَالشَّ
 Allah zweert bij de tijd. Tijd is een getuige van hetgeen na deze eed gezegd wordt.  
 

َ47ََََََََََََََََ72َ

ِّنَّ   ﴾٪﴾ 2ُخْسٍر ﴿٪ لَفِّْى  اْلِّنَْسانَ  ا
Voorwaar de mens(heid) (lijdt) zeker  verlies 

ِّنَّ   komt 1532 keer voor إ

in de Koran! 

ِّنَّ ا ابِّرِّين    لل َإ مََع الصَّ  

ِّنْسَ :  ان إ mens 

نَْسان اْلِّ :   de mens(heid) 

 فِّي لَ 

 zeker, 

beslist 
in, aan 

Vertaling:  Voorwaar, de mens lijdt zeker verlies 

 

 In deze ayah, vinden we dat om het belang van het onderwerp te benadrukken, Allah begon met 3 

opvallende vormen van nadruk: (1) Hij zweerde; (2) gebruikte  َِّّن  .لَ  en (3) gebruikte ;إ

 Er is een vierde nadruk in de vorm van   إل.  In een klas van 100 studenten, als er 95 zakken voor het 

examen, zeggen we dan “Is iedereen geslaagd behalve 95?” Nee! We zeggen “Iedereen is gezakt 

behalve 5,” wat impliceert dat wat na “behalve” komt, een minderheid is. Dus, de meerderheid van 

de mensheid lijdt verlies. 

 Iedere keer dat we naar dit vers luisteren, dienen we onze aandacht te versterken en weer bedenken 

wat we doen om verlies te vermijden! 
 

444َ2181ََََ

 َّ ِّل ينَ  ا تِّ  وَعَمِّلُوا ٰامَنُْوا الَّذِّ لِّح   الص 
Behalve degenen die hebben geloofd en verrichtten rechtvaardige / goede daden 

َّ ا ِّل ِّلهَ إ َراَط  لللَ إ ينَ صِّ  الَّذِّ
 أَنْعَمَْت عَلَيْهِّمْ 

ِّيمَان  إ

geloof, vertrouwen 

 نَصالُِّحون، َصالِّحِّيَصالِّح عَمِّلُوا وَ 

 ,en zij deden َصالَِّحاتَصالَِّحة 

verrichtten 

Vertaling:  Behalve degenen die hebben geloofd en rechtvaardige daden verrichtten 

 

 Laten we eerst nadenken over de twee dingen die hier genoemd worden:  Geloof en goede daden. 

 O Allah! Schenk me het correcte, volledige en rotsvaste geloof.  

 Evalueer: Ik heb vertrouwen maar wat is de staat van mijn geloof?  Hoe vaak per dag denk ik aan 

Allah, het hiernamaals, de twee engelen en de Shaitaan die me de hele dag vergezeld?  Hoe sterk is 

Na het voltooien van 8 lessen, 

zult u 56 nieuwe woorden hebben 

geleerd, die 25475 keer voorkomen 

in de Koran. 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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mijn geloof in het lot?  Zeg ik: Waarom moest mij dit gebeuren?  Of neem ik het als een test van 

Allah en doe ik mijn best om het te overwinnen? 

 Wat is de staat van mijn geloof in Allahs Boek?  Heb ik gewoon geloof of zorg ik er voor dat ik er 

een relatie mee krijg door hem te bestuderen en ernaar te handelen?  

 De Koran behandelt de details van onze overtuigingen. Het reciteren van de Koran met begrip en 

het bestuderen van Ahadith versterkt ons geloof en doet het toenemen.   

 Slechts Imaan (geloof) alleen is niet genoeg om me te redden van het verlies.  Goede daden zijn ook 

essentieel. Wat is de kwaliteit van mijn Salaah, vasten, Zakaat, manieren, moraal, betrekkingen, 

etc?  
 

َ125َََ

بْرِّ  ﴿٪ وَتََواَصْوا ۟ال٪بِّالَْحقِّ   وَتََواَصْوا  ﴾٪3بِّالصَّ
en adviseerden elkaar tot de waarheid, en spoorden elkaar aan tot geduld. 

 waarheid : َحق   تََواَصْوا وَ 
 َصبْر تََواَصْوا وَ 

en adviseerden elkaar en spoorden elkaar aan standvastigheid, geduld 

Vertaling:  En adviseerden elkaar tot de Waarheid en spoorden elkaar aan tot geduld. 

 

 Imaan en rechtvaardige daden alleen zijn niet voldoende. Het is ook noodzakelijk om anderen tot de 

Waarheid te adviseren en aan te sporen tot geduld.   

 Waar zal men de Waarheid vinden? In de Koran en in de Sunnah van de Profeet (vrede zij met 

hem). Als we de Koran niet eens kunnen begrijpen, hoe gaan we dan de Waarheid doorgeven aan 

anderen? 

 In veel hoofdstukken van de Koran, beschrijft Allah hoe de profeten en boodschappers de mensen 

tot de waarheid, rechtvaardigheid en geduld aanspoorden. Leer van hen de manier om dat te doen. 

 In deze ayah, spreekt Allah tot de mens in meervoud! Namelijk ‘degenen die doen ...’  Dit laat zien 

dat we als een team moeten werken en elkaar in ieder aspect van het leven moeten adviseren om 

Allah te gehoorzamen.   

 U kunt nu beginnen door in deze klas een vriend(in) te selecteren en hem/haar te vragen om uw 

partner te zijn in het elkaar adviseren om de Koran te leren en ernaar te handelen tot het eind van de 

cursus. 

 geduld (Sabr) is er in 3 typen: (1) Geduld in het doen van goede daden inclusief Da’wah werk; (2) 

geduld in het verwijderd blijven van zonden; en (3) geduld oefenen bij moeilijkheden, ziekte, etc. 

 Wanneer we onze zoon of dochter vertellen om “Een opleiding te volgen,” hebben we een 

gedetailleerd plan voor zijn of haar opleiding. Hebben we een soortgelijk plan voor het adviseren 

van mensen tot het Rechte Pad? 

 De Profeet (vrede zij met hem) zei, “Niemand van jullie gelooft echt tot hij datgene voor zijn 

broeder wenst, dat hij voor zichzelf wenst.”  De hele mensheid zijn onze broeders en zusters van 

Adam en Eva, dus we zouden voor de hele mensheid moeten wensen wat we voor onszelf wensen, 

inclusief kennis van de boodschap van Islam. Om de boodschap te kunnen verspreiden, dienen we 

het eerst zelf te kennen. 
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GRAMMATICA: In de vorige lessen, hebben we geleerd over zelfstandige naamwoorden en letters. 
Vanaf deze les, gaan we ons concentreren op het werkwoord.   

 

Een werkwoord is een woord dat een handeling, gebeurtenis of toestand uitdrukt. Bijvoorbeeld   َفَتَح (hij 

opende),  نََصر (hij hielp),  ُيَشَرب (hij drinkt of hij zal drinken), etc.  
 

Werkwoorden en zelfstandige naamwoorden in het Arabisch zijn over het algemeen opgebouwd uit 3 

letters, bijvoorbeeld  ََضَربَ ,نََصرَ ,فَعَل, etc. In de Arabische taal zijn er in hoofdzaak maar 2 tijden; فعل ماضي 
(de voltooide tijd) en فعل مضارع (de onvoltooide tijd). In deze les zullen we فعل ماضي (de voltooide tijd) 

bestuderen, wat betekent dat de handeling is voltooid.  Laten we de zes vormen van de فعل ماضي meester 

worden door middel van TFI.  De methodiek wordt hieronder uitgelegd: 

 

 Als u   َفَعَل  (hij deed) zegt, wijst u met uw wijsvinger naar rechts en stelt u zich voor dat er iemand aan 

uw rechterkant zit.  Hou de onderarm op borsthoogte in een horizontale positie.  Wanneer u zegt فَعَلُوا 
(zij deden), wijs met de vier vingers van uw rechterhand in dezelfde richting.   

 Als u   َفَعَلْت (jij deed) zegt, wijs dan met de wijsvinger van uw rechterhand voor u.  wanneer u zegt 

 wijs met de vier vingers van uw rechterhand in dezelfde richting.  In de klas wijst ,(jullie deden) فَعَلْتُمْ 

de docent naar de studenten en de studenten wijzen naar de docent. 

 Als u  ُفَعَلْت  (ik deed) zegt, wijst u met uw wijsvinger van uw rechterhand naar u zelf.  Wanneer u zegt 

 .wijst u met de vier vingers van uw rechterhand naar u zelf (wij deden)  فَعَلْنَا
 

Onhoud dat de aanwijzingen met de rechterhand de mannelijke vorm representeren en die met de 

linkerhand de vrouwelijke vorm.  Zorg er voor dat u de onderarm horizontaal houdt voor alle richtingen 

in فعل ماضي.   
 

De woorden die betrekking hebben op de verleden tijd worden 
schuingedrukt weergegeven. Omdat de handeling is voltooid, 
worden de letters getoond met een helling. 

Afhankelijk van de persoon,(3e, 2e, 1e), aantal (enkelvoud of 
meervoud) of geslacht (mannelijk of vrouwelijk), het eind van de 
woorden van de corresponderende vormen van de verleden tijd 
veranderen. De verandering laat zien wie het werk heeft gedaan.  

Als u midden op een weg staat dan kunt u de achterkant van een 
auto, vrachtwagen of jeep zien die is weggereden.  Iets dat er af is 
gehaald of weg is, geeft het verleden weer.  Een blik op de 
achterkant is voldoende voor u om te kunnen zeggen welk type 
voertuig is weggereden.  In plaats van deze allemaal te tekenen, 
laten we een vliegtuig zien terwijl u midden op de startbaan staat. 
Als u kijkt naar de eindletters, kunt u zien wie het werk heeft 

gedaan, u, hij of ik. Deze eindletters zijn: ( وا،َت،تُمْ،ُت،نَاـ، ). 

Verleden tijd   ي  Persoon فِّْعل َماضِّ

Hij deed  ََفَعل 
 

3
e 

Zij deden َفَعُلوا 

Jij deed  ََفَعْلت 
 

2
e 

Jullie 
deden  َْفَعْلُتم

Ik deed  َُفَعْلت 
 

1
e 

Wij deden َفَعْلَنا 

 

 

 

Het is heel erg belangrijk dat u deze vormen grondig leert omdat zulke vormen ongeveer 9000 keer 

voorkomen in de Koran, ofwel gemiddeld ieder 10
e
 woord in de Koran is gebaseerd op deze 

vormen. Besteed tenminste 5 tot 10 minuten aan het memoriseren van deze vormen.   

  

 ُ  نَا    تُ تُمْ   َت ْوا   ـــــَ  ـ
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Laten we het bovenstaande concept proberen te vatten met een ander voorbeeld: 

 

 

 

Stelt u zich voor dat iemand een aantal jaar geleden een mangoboom heeft geplant.  De boom is nu hoog 

en draagt vruchten.  Degene die de handeling heeft verricht (de boom heeft geplant) staat in de schaduw. 

Als we naar dit beeld kijken, dan zien we eerst HET GROOTSTE, namelijk de boom (resultaat van zijn 

handeling فعل) en dan zien we iets KLEINERS, namelijk de persoon die de handeling verrichtte (  ُ َت ْوا   ــــَ  ـ
نَا تُ تُمْ    ).   In de verleden tijd, is de handeling het eerst deel van het werkwoord (فَعَل), wat wordt gevolgd 

door het deel dat laat zien wie de handeling verrichtte          (  ُ نَا تُ تُمْ   َت ْوا   ــــَ  ـ ).   

 

Toevoeging van  ْقَد  legt nog meer nadruk op de voltooide tijd. Persoon 

Hij deed (het) al.  ََقْدَفَعل 
Derde Persoon 

Zij deden (het) al. َقْدَفَعُلوا 

Jij deed (het) al.  َقْدَفَعْلَت 
Tweede Persoon 

Jullie deden (het) al.  َْقْدَفَعْلُتم
Ik deed (het) al.  َقْدَفَعْلُت 

Eerste Persoon 

Wij deden (het) al. َقْدَفَعْلَنا 
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Les 8:  Surah Al-Asr 
V1:  Vertaal het volgende. 
 

﴾٪﴾ 1وَالْعَْصرِّ ﴿٪ ِّنَّ   ﴾٪﴾ 2لَفِّْى ُخْسٍر ﴿٪ اْلِّنَْسانَ  ا  

    

ِّلَّ  يْنَ  ا تِّ  وَعَمِّلُوا ٰامَنُْوا الَّذِّ لِّح   الص 
     

۟ال٪ وَتََواَصْوا ِّ بْرِّ ﴿٪ وَتََواَصْوا بِّالَْحق  ﴾٪﴾ 3بِّالصَّ  

    

 
V2: Waarom zweerde Allah “Bij de Tijd”? 

Antw: 

 

 

 

 

 

V3: Wat zijn de voorwaarden voor iemand om succes te hebben? 

Antw: 

 

 

 

 

 

V4: Waar vindt u de waarheid? 

Antw: 

 

 

 

V5: Hoeveel typen Sabr zijn er? 

Antw: 

 

 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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Grammatica vragen bij Les 8 

V1: Schrijf drie keer de zes vormen van de verleden tijd َفَعَل en schrijf de 
betekenis op: 

 

Vertaling يفعل ماض يفعل ماض  يفعل ماض   Aantal  Persoonعدد 

    ev. واحد 
3

e
 

 غائب

    mv. جمع 

    ev. واحد 
2

e 
 حاضر

    mv. جمع 

    ev. واحد 
1

e 
 متلك م

    
mv. جمع         

tv. مثنى 
 

 

 

V2: Breek de volgende Arabische woorden 
in stukken en schrijf de betekenis op  

V3: Vertaal het volgende in Arabisch 

   مَْن فَعَلَ هَذا

Ik deed dit  
  وَفَعَلْتَ 

 

(in) verlies  
  مِّْن رَب ِّكَ 

 Geloofde en 
deed goed   

  فِّْي دِّيْنِّهِّمْ 
 

Jullie religie 
en mijn 
religie 

 

ِّٰل  رَب ِّكَ   Mijn naam en   ا
jullie naam  

 

  



www.understandquran.com 45 

9.  SOERAH AN-NASR (Soerah nr. 110) 

Introductie:  Volgens Abdullah bin Abbas, moge Allah tevreden met hem zijn, is deze Soerah de laatste 

COMPLETE Soerah van de Koran die aan de Profeet (vrede zij met hem) is geopenbaard [Muslim, 

Nasai].  Na deze Soerah werden sommige verzen van andere Soerahs geopenbaard.  De vijanden van 

Islam waren verslagen in Arabië en mensen accepteerden Islam in groepen omdat er niemand was om 

hen bang te maken of in de war te brengen door onjuistheden over Islam te zeggen.  Ze hadden de 

vrijheid om het te accepteren.   

يَْطان الرَّجِّيْم ِّ مَِّن الشَّ ِّ الرَّحم نِّ الرَّحِّيْمأَعُوْذُ بِّالل  ّبِّْسمِّ الل 
272ََََ

ِّذَا  ﴾٪﴾ 1وَالْفَتُْح ﴿٪ نَْصُر اللِّ  َجٓاءَ  ا
Als komt de hulp van Allah en de Overwinning 

ِّذْ  ِّذَا، إ إ  : als, wanneer 
 kwam : َجاءَ 

ِّذَا َجاءَ   als (het) komt : ا
 الْفَتْحُ  وَ  hulp : نَْصر

en overwinning; opening 
Vertaling:  Als de hulp van Allah en de overwinning komt 

 

 Het woord  ْإذ komt 239 keer en 454 إذَا keer voor in de Koran.  Beide betekenen ‘wanneer’. 

 Allahs hulp betekent de overheersing van de waarheid over al het andere. Hier betekent  نَصُرهللا dat 

we slechts ons best kunnen doen en proberen en dat de resultaten enkel van Allahs hulp komen.  

Daarom moeten we Zijn hulp vragen in ons dagelijks leven.  

 Met de overwinning wordt hier de verovering van Mekka in het 10e jaar van Hijrah bedoeld. Als de 

gelovigen alles opofferen voor de Weg van Allah, dan stuurt Allah zeker Zijn hulp. 

 Vraag: O Allah! Schenk ons ook Uw hulp en overwinning. 

 Evaluaeer: het kostte 23 jaar hard werken en volledige toewijding aan Allah, waarna Allah de 

overwinning schonk. Wat hebben wij voor Islam gedaan? 

 Plan: Wat kan ik vandaag, deze week of in deze fase van mijn leven doen?  Men moet een 

indivivueel en een gemeenschappelijk plan maken zodat we ook de hulp en overwinning van Allah 

krijgen.  Men dient zijn geld, tijd, middelen en vaardigheden in te zetten om Islam te dienen.  Als u 

een student bent, doe dan uw best om uit te blinken in de studie om Islam op de beste manier te 

kunnen dienen. 
 

َ121ََََ

 ﴾٪﴾ 2اَفَْواًجا ﴿٪ فِّْى دِّيْنِّ اللِّ  يَْدُخلُْونَ  النَّاَس  َورَاَيْتَ 
En je ziet de mensen toetreden  [tot] de godsdienst 

van Allah  
in groepen / 

menigten 

ِّنَْسان رَأَيْت وَ   groep :فَوْج اللِّ  دِّيْنِّ  فِّىْ  binnengaan دُُخول mens : إ
en je ziet نَاس: mensen ُخُروج verlaten tot, in godsdienst Allah أَفَْواج : groepen 

Vertaling:  En je de mensen in grote groepen tot de godsdienst van Allah ziet toetreden 

 

 Hier verwijst ‘de mensen’ naar de verschillende stammen in Arabië die toetraden tot Islam na de 

verovering van Mekka. 
 Er zijn twee betekenissen van Dien: (1) Oordeel (2) Manier van leven.  Hier verwijst het naar de 

manier van leven (godsdienst).  In dit vers betekent het dat die mensen Moslim zijn geworden.  

 Wat is volgens het bovenstaande vers het resultaat van de overwinning en de Hulp van Allah?  

Dat mensen leiding ontvangen en toetreden tot Islam.  Vragen wij overwinning voor dit doel? 

Helpen we anderen om Islam te begrijpen en het te volgen?   

Na het voltooien van 9 lessen, 

zult u 59 nieuwe woorden hebben 

geleerd, die 26410 keer voorkomen 

in de Koran. 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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ََََ

 وَاْستَغْفِّرْهؕيبنُ٪ رَب ِّكَ  بَِّحمْدِّ  فََسب ِّحْ 
Prijs dan met  (de) Glorie (van) jouw Heer en vraag vergeving van Hem 

 Degene die voor ons َحمْدِّ  بِّ  َسبِّ حْ  َف 

zorgt en ons helpt 

groeien 

ِّْستَغْفِّرْ  وَ   هُ  ا
dan prijs met glorie en vraag vergeving van Hem 

Vertaling:  Prijs dan de Glorie van jouw Heer en vraag hem om vergeving. 

 

 َسب ِّح betekent zeg: SubhanAllah.  Het betekent dat Allah vrij is van ieder gebrek, tekort of 

onvolmaaktheid. Hij heeft van niemand hulp nodig.  Hij is niet zwak en staat onder druk van 

niemand.  Hij heeft geen zoon of vader.  Hij is uniek in Zijn entiteit, Zijn eigenschappen, Zijn 

rechten en Zijn krachten. 

 Met het zeggen van SubhanAllah, erkennen we ook Zijn oneindige kennis en foutloze wijsheid.  

Het examen van dit leven dat we leiden is een perfect examen.  We zouden niet moeten klagen 

over iets dat deel uitmaakt van ons lot (Qadr).  Als u  klaagt, gaat u tegen SubhanAllah in.  In 

plaats daarvan, moeten we blijven bidden tot Allah dat Hij de tests en proeven in ons dagelijks 

leven makkelijk maakt voor ons.  

 Hoe kun je iemand prijzen over wie je een klacht hebt, hoe klein ook?  Het is om deze reden dat 

we vaak de woorden Alhamdulillaah horen na Tasbeeh. 

 Onze Tasbeeh en Hamd zijn altijd gebrekkig en defect.  Daarom moeten we consequent Zijn 

vergeving vragen.  Wanneer we de mogelijkheid krijgen om een goede daad te doen, zouden we 

gelijk Tasbeeh en Hamd moeten doen en om vergeving moeten vragen. 
 

 
َََ

 ٗ ِّنَّه  ﴾٪﴾ 3تَوَّابًا ﴿٪ ََكنَ  ا
Voorzeker, Hij is Meest vergevingsgezind 

ِّنَّ  ابِّرين:   إ ِّنَّ اللَ مََع الصَّ  إ
met degenen Allah is  Voorzeker

die geduldig zijn  

.wasis   َََكن De normale betekenis voor 

Alleen voor Allah,  َََكن betekent is. 

 draaien:ّّّّتَابَ 

 degene die draait:ّّّتَائِّب

 degene die vaak draait:ّّتَوَّاب

ّتَوَّابُون، تَوَّابِّينتَوَّاب

Vertaling:  Voorzeker, Hij is Meest Vergevingsgezind 

 

 Dit is een grote opluchting en goed nieuws voor zondaars zoals wij.  We dienen nooit de hoop op 

de Genade van Allah te verliezen.   Toon oprecht berouw, dat wil zeggen, accepteer dat u 

gezondigd heeft, heb er spijt van en neem een sterke intentie om de zonde nooit te herhalen.  Heb 

altijd een groot vertrouwen dat Allah uw berouw zal accepteren. 

 Voorbeeld: Als ik heel erg honger heb en iemand zegt me dat hij honderden mensen voedt, zou ik 

hem dan niet gelijk om eten vragen?   Eender, in dit vers vertelt Allah ons over zijn immense 

vergeving. Dus iemand moet direct de kans benutten en Allah om vergeving vragen.  
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GRAMMATICA:  In de vorige les hebben we de Voltooide Tijd (فعل ماضي) geleerd , die een handeling 

weergeeft die is voltooid.  Laten we nu de Onvoltooide Tijd (فعل مضارع) leren.  Dit betreft zowel de huidige 

als de toekomstige tijd.  Het geeft een handeling weer die nog niet is verricht, die men bezig is te 

verrichten of die nog zal worden verricht.   

Oefen de فعل مضارع vormen door middel van TFI net zoals u de فعل ماضي hebt geoefend, maar: 

1. Houd uw hand op ooghoogte, i.p.v. op borsthoogte.  In فعل ماضي, was het werk verricht en daarom was 

het niveau van de hand naar beneden.  In فعل مضارع, gaat het werk nog beginnen of is het bezig en 

daarom is het niveau van de hand hoog.  

2. Oefen met een harde stemgeluid voor  فعل مضارع terwijl u een zachter stemgeluid gebruikt voor  فعل
 .فعل ماضي Wat is het verleden is gedaan, is voorbij vandaar een zachter geluid voor  .ماضي

De woorden zijn schuingedrukt voor de Voltooide Tijd (فعل ماضي) maar rechtop in de Onvoltooide Tijd 

 Dit wederom om te laten zien dat het werk is voltooid in de Voltooide Tijd en de woorden  .(فعل مضارع)

daarom aan het “relaxen” zijn.  De woorden in de Onvoltooide Tijd worden rechtop getoond omdat het 

werk nog steeds bezig is of gauw zal aanvangen. 

 

In het geval van vormen van فعلماضي, veranderde het 

eind van de woorden.  Voor vormen van فعلمضارع, de 

verandering zit aan het begin.  Om dit te onthouden 
gebruikt u de volgende tip.  

Als je in het midden van een weg staat kunt u alleen 
het voorste deel van een auto, vrachtwagen of jeep 
zien die op u af komt.  Iets dat komt, wordt 

weergegeven door فعلمضارع.  Een blik op de voorkant 

is voor u voldoende om te zeggen welk type voertuig 
er aan komt.  In plaats van verschillende voertuigen te 
tekenen, tonen we u een vliegtuig dat landt terwijl u in 
het midden van de landigsbaan staat.  Als u naar de 
beginletters kijkt, kunt u zien wie het werk doet of zal 

doen, u, hij of ik. Deze beginletters zijn: ( َيَتَأَن). 

ِّع  Onvoltooide Tijdفِّعْل مَُضار Persoon 

Hij doet/       
zal doen  ُ  يَفْعَل

 
3

e 
Zij doen/ 

zullen doen  َفْعَلُوني 
Jij doet/        
zal doen  ُ  تَفْعَل

 
2

e 
Jullie doen/ 
zullen doen تَفْعَلُون 

Ik doe/         
zal doen  ُ  أَفْعَل

 
1

e 
Wij doen/   

zullen doen  ُ  نَفْعَل

 

 

Toevoegen van  maakt het een 

ontkenning. 

 : Heel binnenkort  

(geen tijd om  te zeggen) 
 : Binnenkort, gauw Persoon 

Hij doet niet.  ُ  Hij zal heel gauw لَيَفْعَل
doen  ُ  Hij zal gauw َسيَفْعَل

doen  ُ  َسْوفَيَفْعَل
 

3
e 

Zij doen niet لَيَفْعَلُون Zij zullen heel 
gauw doen َسيَفْعَلُون Zij zullen 

gauw doen َسْوفَيَفْعَلُون 

Jij doet niet  ُ  Jij zult heel gauw لَتَفْعَل
doen  ُ  Jij zult gauw َستَفْعَل

doen  ُ  َسْوفَتَفْعَل
 

2
e 

Jullie doen niet لَتَفْعَلُون Jullie zullen heel 
gauw doen َستَفْعَلُون Jullie zullen 

gauw doen َسْوفَتَفْعَلُون 
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Ik doe niet  ُ  Ik zal heel gauw لَأَفْعَل
doen  َأَفْعَلُ س Ik zal gauw 

doen  َُسْوفَأَفْعَل 
 

1
e 

Wij doen niet  ُ  Wij zullen heel لَنَفْعَل
gauw doen  ُ  Wij zullen َسنَفْعَل

gauw doen  ُ  َسْوفَنَفْعَل
 

 

 

EEN TWEEDE TIP OM DE ONVOLTOOIDE TIJD TE ONTHOUDEN (Plant een boom). 

Stelt u zich voor dat uw vriend Yasir aan uw rechterkant zit en een jong boompje plant.  Yasir lijkt heel 

groot naast de kleine boom, dus u ziet hem eerst.  Onthoud de  َي van يَاسِّر.  Deze  َي correspondeert met de 

eerste letter van   ُيَفْعَل. Als te veel ‘Yasirs’ werken, zouden we ون horen, wat correspondeert met het einde 

van يَفْعَلُْون ! 
Op dezelfde manier, stelt u zich voor dat de heer Tawfeeq voor u zit terwijl hij een jong boompje plant.  

Tawfeeq zou heel groot lijken bij dat kleine boompje en daarom zult u hem eerst zien. De  َت van  ْفِّيقتَو  

correspondeert met  َت van  ُتَفْعَل.  Als te veel ‘Tawfeeqs’ werken, zouden we weer ون horen, wat 

correspondeert met het eind van تَفْعَلُْون ! 
We hebben أنَا voor ik. De  َ َ  correspondeert met de أَنَا van أ ُ   van أ     .أَفْعَل
De  َن van  ُنَْحن correspondeert met de  َن  van  ُنَفْعَل.  Onthoud dat het woord  ُنَفْعَل is en niet نَفْعَلُون   .  Als we 

  !(ون) werken, moeten we het stilletjes doen!  Maak geen geluid (نحن)
Merk op: In het kort, in de Voltooide Tijd, verandert het eind ( وْا َت تُمْ ُت نَاـَــ   ) terwijl in de Onvoltooide 

Tijd, het begin verandert ( ََي  َت  أَ  ن). 
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Ongeveer 8000 woorden in de Koran zijn in de Onvoltooide Tijd, dus ongeveer ieder 10
e
 woord van 

de Koran!   Leer ze grondig.  Besteed tenminste 5 tot 10 minuten aan het memoriseren van deze 

vormen. 

   

Les 9:  Soerah An-Nasr 
V1:  Vertaal het volgende. 

 

ِّذَا ﴾٪﴾ 1وَالْفَتُْح ﴿٪ نَْصُر اللِّ  َجٓاءَ  ا  
     

﴾٪﴾ 2اَفَْواًجا ﴿٪ فِّْى دِّيْنِّ اللِّ  يَْدُخلُْونَ  النَّاَس  َورَاَيْتَ   
     

 وَاْستَغْفِّرْهؕيبنُ٪ رَب ِّكَ  بَِّحمْدِّ  فََسب ِّحْ 
    

ِّنَّهٗ  ﴾٪﴾ 3ََكنَ تَوَّابًا ﴿٪ ا  
  

 

 
V2: Wanneer werd deze Soerah geopenbaard? 

Antw: 

 

 

V3: Leg het verschil uit tussen تسبيح en حمد? 

Antw: 

 

 

 

V4: Wat wordt er bedoeld met de Hulp van Allah en de overwinning in deze Soerah? 

Antw: 

 

 

 

V5: Welke lessen leren we van Soerah An-Nasr? 

Antw: 

 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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Grammatica vragen bij Les 9 

V1: Schrijf drie keer de zes vormen van de onvoltooide tijd op van  َعَلُ فْ ي  en 

schrijf de betekenis op: 

 
Vertaling  مضارعفعل مضارعفعل   مضارعفعل    Aantal  Persoonعدد 

    ev. واحد 
3

e
 

 غائب

    mv. جمع 

    ev. واحد 
2

e 
 حاضر

    mv. جمع 

    ev. واحد 
1

e 
 متلك م

    
mv. جمع       

tv. مثنى 
 

 

V2: Breek de Arabische woorden in 
stukken en schrijf de betekenis op  

V3: Vertaal het volgende in Arabisch 

   مَْن يَفْعَلُ ذلِّكَ 

Hij deed en ik 
deed  

لُ انَّ اللَ يَفْعَ     

Zij deden en jij 
deed  

ِّلَ  يْنِّ  ىا يَْومِّ الد ِّ    

Hij doet en ik 
doe  

  En wij doen   مََع كِّتَابِّهَا
 َ اللِّ   ىوَعَل    

Ik doe dit  
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10.  SOERAH AL-IKHLAAS (Soerah nr. 

112) 

Introductie: Dit is een korte maar zeer belangrijke Soerah.  Als u deze Soerah tijdens Salaah 

reciteert, doet het dan niet slechts omdat het een korte Soerah is maar weest u zich ook bewust van 

zijn betekenis en belang. 

 Het staat gelijk aan een derde van de Koran.  

 Het beantwoordt de meest fundamentele vraag, dus wie dienen we te aanbidden en wie komt 

er in aanmerking om God te zijn? 

 Het was de Sunnah van de Profeet (vrede zij met hem) om deze Soerah samen met de andere 

twee laatste Soerahs van de Koran te reciteren na iedere verplichte (Fard) Salaah en drie 

keer na de Fajr en Maghrib gebeden. 

يَْطان الرَّجِّيْم ِّ مَِّن الشَّ ِّ الرَّحم نِّ الرَّحِّيْمأَعُوْذُ بِّالل   بِّْسمِّ الل 
َََ87*َ

 ﴾٪﴾ 1اََحد  ﴿٪ اللُ  هُوَ  قُلْ 
Zeg Hij (is) Allah (De) Enige 

Komt honderden keren voor 

in de Koran للهَُو اHij is Allah  
Een وَاحِّد 

  De enigeأََحد

Vertaling:  Zeg, Hij is Allah, de Enige 

 

 Allah is alleen.  Laten we vier belangrijke aspecten van Zijn Uniciteit nemen met voorbeelden: 

1. Hij is alleen in Zijn entiteit. Hij heeft geen partners of familie, geen zoon of vader.  

2. Hij is alleen in Zijn eigenschappen. Niemand heeft kennis van het onzichtbare, niemand 

kan horen, helpen of zien op de manier dat Allah dat doet. 

3. Hij is alleen in Zijn rechten. Bijvoorbeeld, alleen Hij heeft het recht aanbeden te worden. 

4. Hij is alleen in Zijn macht. Bijvoorbeeld, Hij alleen heeft het recht om iets toegestaan of 

verboden te verklaren. Als we in een niet-Islamitische omgeving wonen, dienen we deze 

wijsheid en liefde uit te leggen aan anderen die het niet weten. 

 Du’aa/Vraag: O Allah! Help me U alleen te aanbidden. 

 Evalueer: Hoe vaak heb ik mijn eigen verlangen gevolgd? Volgens de Koran, is het volgen van 

het eigen verlangen, het tot god maken [45:23].  Hoe vaak ben ik bezweken voor de 

fluisteringen van de Shaitaan?  Volgens de Koran is het volgen van Shaitaan alsof je hem 

aanbidt [23:60].  Waarom luisterde ik naar hem?  Vanwege slecht gezelschap, TV, internet?  

 Plan om de slechte zaken uit mijn leven te verwijderen zodat ik Allah alleen kan aanbidden. 

 Verspreid het woord van Allah.  Dit vers begint met “Qul.”  We moeten de boodschap van 

Islam verspreiden aan anderen met wijsheid en vriendelijkheid, op de manier waarop de Profeet 

Mohammed (vrede zij met hem) dit deed.  Gebruik deze Soerah om de boodschap van Tawheed 

(de Uniciteit van Allah) en Ikhlaas (oprechtheid) te verspreiden. 
 

ََ

 ُ مَُد ﴿٪ الَل  ﴾٪﴾ 2الصَّ
Allah, de Zelf-Voorzienende. 

Dit is Allahs naam. De rest zijn allemaal 

eigenschappen zoals Ar-Raheem en Al-Kareem.  
مَدُ   Iedereen heeft Hem nodig, Hij heeft niemand :الصَّ

nodig. 
Vertaling:  Allah, de Zelf-Voorzienende 

Na het voltooien van 10 lessen, 

Zult u 61 nieuwe woorden hebben 

geleerd, die 26842 keer 
voorkomen in de Koran. 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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 Reciteer dit vers terwijl u er aan denkt dat echt iedereen Hem nodig heeft en Hij niemand nodig 

heeft.  Realiseert u zich dat er miljarden schepselen zijn, waaronder mensen, die bestaan 

vanwege Zijn genade, liefde en voortdurende hulp.   

 We kunnen ook dit gebed richten aan Allah:  O Allah! U alleen heeft mijn behoeften in het 

verleden vervuld, blijft U ze in de toekomst alstublieft ook vervullen!  O Allah! Maak me 

afhankelijk van U alleen en van niemand anders. 
 

             347 347  

﴾٪﴾ 3يُْولَْد ﴿٪ وَلَمْ  لَمْ يَلِّْد۟ال٪  
Hij heeft niet verwekt en niet is Hij verwekt, 

 Deed niet : لَمْ  يَلِّدْ  لَمْ 

 Zal niet : لَنْ 

 verwekt (actieve vorm) : يَلِّد

 is verwekt (passieve vorm) Hij deed niet verwekt : يُولَد

Vertaling:  Hij heeft niet verwekt en Hij is niet verwekt. 
 

 Terwijl we deze ayah reciteren dienen we de verantwoordelijkheid te voelen om deze 

boodschap te brengen aan de ruim twee miljard Christenen die ten onrechte geloven dat Jezus 

(vrede zij met hem) de zoon van Allah is. 

 Waarom hebben wij kinderen?  Omdat als wij moe zijn van het eenzaam zijn, zij ons 

opvrolijken. Als we oud zijn, zorgen ze voor ons. En als we doodgaan, zetten zij onze plannen 

en ambities voort. Allah is vrij van al dit soort zwakheden en behoeften.  

 Probeer, duizenden, miljoenen, miljarden jaren terug in de tijd te gaan en bedenk!! Hij was er 

altijd.  Doe hetzelfde voor de toekomst, Hij zal er altijd zijn. 
 

   85* 

﴾٪﴾ 4اََحد  ﴿٪ كُفًُوا لَّه وَلَمْ يَُكنْ   
En (er) is niet met Hem vergelijkbaar iemand. 

نيَكُ  لَمْ  وَ   voor Hem,  

met Hem gelijk 
 een (alleen gebruikt voor Allah) : أََحد

 iemand (negatief gebruikt, zoals hier) en niet is : أََحد
Vertaling:  Er er is niemand vergelijkbaar met Hem. 

 

 Niemand is gelijk of te vergelijken met Allah in Zijn Entiteit, Zijn Eigenschappen, Zijn Rechten 

en Zijn Macht.  Probeert u zich de uitgestrektheid van het universum voor te stellen. Miljarden 

en miljarden lichtjaren groot! En niemand is daar behalve Allah, de enige Schepper. 

 Du’aa: O Allah! Help me een sterk geloof te ontwikkelen dat U alleen genoeg voor mij bent in 

alle zaken in het leven. 

 Evalueer: Onthoud ik dit aspect wanneer ik in de buurt van machtige mensen ben?  Is er 

iemand waar ik bang voor ben?  Verwacht ik voordelen van iemand anders?  
 

Reciteer het met liefde:  Een van de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) had de 

gewoonte om Soerah Al-Ikhlaas samen met enig andere Soerah in iedere raka’h van zijn Salah te 

reciteren. Toen de Profeet (vrede zij met hem) hem hiernaar vroeg, zei hij, “Ik hou heel veel van 

deze Soerah.”  De Profeet (vrede zij met hem) zei, “Jouw liefde voor deze Soerah heeft je toegang 

gegeven tot Jannah.” 
 

Hoe kunnen we de liefde voor deze Soerah ontwikkelen?  Hier is een tip.  Als u een gewone 

persoon bent en u hebt een naast familielid of een goede vriend die een topatleet of een groot leider 

is, zou u dan niet graag zijn naam noemen als u zichzelf voorstelt aan nieuwe mensen?  Laten we dit 
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argument uitbreiden.  Allah is onze Schepper en onze Voorziener.  Hij schiep ons en deze hele 

geweldige wereld voor ons!  Zijn liefde voor ons is 70 keer groter dan dat van een moeder voor haar 

kinderen! Waarom zouden we er dan niet van houden om Zijn naam te noemen en Hem vaak te 

prijzen?  Zeg: Mijn Allah is zo dat er niemand vergeleken kan worden met Hem in Zijn creativiteit, 

Zijn wijsheid, in Zijn heerschappij, in Zijn macht, in Zijn liefde, in Zijn vergeving, etc. Zulke 

gevoelens zullen u insha Allah helpen bij het ontwikkelen van liefde voor Allah en deze Soerah met 

liefde te reciteren.   

 

GRAMMATICA:   In deze les zullen we twee nieuwe grammaticaregels leren, insha Allah.  
 
1.     De regels voor het maken van de gebiedende en verbiedende vorm van een werkwoord. 

 Als u  ِّ ْ ا فْعَل  zegt, wijs met de wijsvinger van uw 

rechterhand naar degene die voor u zit en beweeg 
uw hand van boven naar beneden alsof u een bevel 

geeft aan iemand die voor u zit.  Wanneer u ِّفْعَلُوا  ا
zegt, doet u hetzelfde maar dan met vier vingers. 

 Als u  َ ْ ل تَفْعَل  zegt, wijs met de wijsvinger van uw 

rechterhand en beweeg de hand van links naar 
rechts alsof u iemand vraagt iets niet te doen.    

Wanneer u  َ تَفْعَلُوال  zegt, doet hetzelfde maar dan met 

vier vingers. 

  Gebiedendأَمْر Verbiedendنَهْي 

 

 

Doe niet!  ْلَ تَفْعَل Doe!  ِّْفْعَل  ا
Doe niet! 

(jullie)  لَ تَفْعَلُوا 
Doe! 

(jullie) ِّفْعَلُوا  ا

 

 

2.  Wanneer voornaamwoorden vast zitten aan de werkwoorden, worden het ´dingen’.  Bekijk het 

voorbeeld hieronder met het werkwoord,  ََخلَق  (Hij schiep). Let speciaal op de vorm َخلَقَنِّي (Hij 

schiep mij) waar  نِّي wordt gebruikt in plaats van ي .  het werkwoord (eerste deel) kan iedere 

vorm hebben Voltooide of Onvoltooide Tijd, Gebiedende of Verbiedende Wijs of een andere 

vorm.  

 

 Hij (Allah) schiep...  +  َخلَقَ 
Aangehechte/Meewerkende 

voorwerpen 
Aantal Persoon 

Hij schiep hem.  َٗخلَقَـه hem  ٗـه ev. 

 
3

e 

Hij schiep hun.  َْخلَقَـهُم hun  ْـهُم mv. 

Hij schiep jou.  َكَ ــَخلَق jou كَ ــ ev 

 
2

e 

Hij schiep jullie.  َْخلَقَـُكم jullie  ْـُكم mv. 

Hij schiep mij.  َلَقَنِّي خ mij  نِّي ev. 

 
1

e 

Hij schiep ons. َخلَقَــنَا ons ــنَا tv, 
mv. 
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Les 10:  Soerah Al-Ikhlaas 
V1:  Vertaal het volgende. 

 

﴾٪﴾ 1اََحد  ﴿٪ اللُ  هُوَ  قُلْ   
    

 ُ مَُد  الَل ﴾٪﴾ 2﴿٪الصَّ  
  

﴾٪﴾ 3وَلَمْ يُْولَْد ﴿٪ لَمْ يَلِّْد۟ال٪  
  

هلَّ  وَلَمْ يَُكنْ  ﴾٪﴾ 4اََحد  ﴿٪ كُفًُوا   
    

 
V2: Schrijf een aantal zinnen over de verdiensten van Soerah Al-Ikhlaas? 

Antw: 

 

 

 

V3: Schrijf 5 dingen op die over Allah worden gezegd in deze Soerah? 

Antw: 

 

 

 

V4: Hoe kunnen we liefde voor deze Soerah ontwikkelen? 

Antw: 

 

 

 

V5: Vertel het verhaal van de metgezel van de Profeet (vrede zij met hem) die van 

deze Soerah hield? 

Antw: 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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Grammatica vragen bij Les 10 

V1: (a) Gebruik alle meewerkende voorwerpen en vul de lege vakken in 
zoals in de eerste rij is gedaan 

Vertaling  َعدد   ضمائر َخلَق Aantal   Persoon 

Hij schiep hem  ٗـهٗ   ـه   َخلَقَـه ev. واحد 
3

e
 

  غائب
ـهِّم  هُمْ ـ   mv. جمع 

 
كَ ــ   ev. واحد 

2
e 

  حاضر
مْ ـكُ    mv. جمع 

 
ينِّ    ev. واحد 

1
e 

  متلك م
نَاــ   mv. جمع      tv. مثنى 

         (b) Schrijf twee keer de فعل امر en یہل نفع  en schrijf de betekenis op. 

نهيامر و نهيامر و  نهيامر و   Vertaling 

 ْ     لَ تَفْعَل

ِّفْعَلُوا     ا

    لَ تَفْعَلُوا

ِّفْعَلْ      ا
 

V2: Breek de Arabische woorden in stukken 
en schrijf de betekenis op  

V3: Vertaal het volgende in Arabisch 

  Hij schiep mij   فََخلَقَ 

  َلتَفْعَلْ هَذا
 Hij doet niet  

 ُ   فَعَلَه
 

En wij doen 
niet 

 

  وَافْعَلُوا الَْخيْرَ 
 

Dus doe dit 
niet! 

 

 ُ    وَمَا فَعَلْتُه
De ene die jou 

schiep 
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11.  SOERAH AL-FALAQ (Soerah nr. 

113) 

 

Introductie: Soerah al-Falaq en Soerah an-Nas, de laatste twee Soerahs leren ons de uitmuntende 

gebeden om onszelf te beschermen.   

 Het is de Sunnah van de Profeet (vrede zij met hem) om de laatste drie Soerahs een keer te te 

reciteren na ieder gebed en drie keer na Fajr en Maghrib.   

 Het is overgeleverd door Aïsha (moge Allah tevreden over haar zijn) dat voor het slapen gaan, 

de Profeet (vrede zij met hem) de gewoonte had om in zijn handen te blazen, de laatste drie 

Soerahs reciteerde en dan zijn handen over zijn lichaam wreef [Bukhari and Muslim].   

Wie van ons wil bescherming? Iedereen! We zouden er een gewoonte van moeten maken om deze 

Soerahs regelmatig te reciteren.  We hebben twee voordelen als we dit doen: (1) We krijgen de 

bescherming, en (2) ontvangen de beloning voor het volgen van de Sunnah.  

أعوذ بالل من الشيطان الرجيمبسم الل الرحمن الرحيم 
ََََ

 ﴾٪﴾ 1الْفَلَقِّ ﴿٪ بَِّربِّ   اَعُْوذُ  قُلْ 
Zeg 

ik zoek (mijn) 

toevlucht 
bij (de) Heer van de Dageraad 

 dageraad : فَلَق رَب ِّ +  بِّ   للِّ أَعُوذُ بِّا 

Vertaling:  Zeg, ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de Dageraad 
 

 Men zou zich constant moeten beseffen dat men dag en nacht wordt omringd door aanvallen 

van kwaad, inclusief die van virussen, onheilstichters en jaloerse mensen. 

 Stelt u zich voor:  Hij is de Rabb van de dageraad.  Denk aan en bestudeer de zon, de bron van 

daglicht, diens afstand van de aarde, de baan van de aarde, etc. en realiseer u dan de grootsheid 

van Allah terwijl u het reciteert.  

 Realiseert u zich de twee zaken die hier genoemd worden terwijl u het reciteert: Dat Allah de 

Rabb (Die overal voor zorgt en het helpt groeien) is, en dat Hij de dag voortbrengt uit het 

duister van de nacht.  Duisternis kan vergeleken worden met kwaad en de dageraad duidt de 

redding aan.  

 Allah begint de Soerah met “Zeg”.  We dienen deze Soerah te reciteren terwijl we ook aan 

anderen dienen over te dragen met wijsheid en vriendelijkheid, op dezelfde manier waarop de 

Profeet (vrede zij met hem) deed. 
 

َ13َ1277ََ

 ﴾٪﴾ 2َخلََق ﴿٪ مَا َشرِّ   مِّن
Tegen  (het) kwaad (van) wat Hij schiep; 

Tegen, van kwaad; lijden, onheil wat, hetgeen; niet خالقSchepper:  

Vertaling:  Van het kwaad van hetgeen Hij schiep; 

   شر heeft twee betekenissen: kwaad en lijden. Sommige kwade zaken lijken goed maar 

uiteindelijk leiden ze tot lijden. Dus zijn ze ook kwaad. 

 We vragen Allahs bescherming van het kwaad van dat wat Hij geschapen heeft, ofwel,  van het 

kwaad van Zijn schepselen.  Bijvoorbeeld, Allah schiep mensen om Hem te aanbidden maar 

sommigen van hen kwetsen anderen of doen anderen kwaad. We vragen Allah om ons te 

beschermen tegen het kwaad van zulke personen.  

Na het voltooien van 11 lessen, 

zult u 64 nieuwe woorden hebben 

geleerd, die 29131 keer voorkomen 

in de Koran. 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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 Op dezelfde manier vragen we Allahs bescherming tegen het kwaad van alle levende en niet-

levende schepselen. 

 Allah is de Schepper en de rest zijn  Zijn schepselen.  We vragen Zijn hulp van het kwade van 

Zijn schepselen die alles omvatten.  De volgende drie verzen echter, noemen drie specifieke 

soorten kwaad.  Ze hebben een ding gemeen (duister, magie, jaloezie)! We hebben het niet door 

als dit kwaad tegen ons werkt!   
 

ََََ

ِّذَا غَاسِّقٍ    وَمِّْن َشرِّ    ﴾٪﴾ 3وَقََب ﴿٪ إ
En tegen (het) kwaad (van) duisternis wanneer het intens wordt, 

 َشر   مِّنْ  وَ 
duisternis  

 het wordt intens : وَقَبَ 

ِّذَا وَقَبَ   als het intens wordt en tegen kwaad : ا

Vertaling:  En van het kwaad van de duisternis als het intens wordt, 
 

 Na de dag komt de nacht.  De tijd voor werken is voorbij en mensen zijn relatief vrij.  Het is de 

tijd dat het menselijk brein makkelijk ten prooi valt aan de duivel.  Een leeg brein is een 

werkplaats voor de duivel.  

 De meeste slechte, onbehoorlijke en immorele daden gebeuren als het donker is, zoals slechte 

TV programma’s, slechte feesten, slechte films en andere slechte zaken. 

 Het is makkelijk voor dieven en vijanden om ’s nachts aan te vallen. 

 Lang op blijven is ook slecht omdat het dan moeilijk wordt om op te staan voor Fajr.  Het is ook 

heel ongezond.  Je verliest ook de uitmuntende kansen voor ochtendwerk. 
 

َََ

 ﴾٪﴾ 4فِّى الْعُقَدِّ ﴿٪ النَّف ث تِّ  وَمِّْن َشرِّ  
En tegen (het) kwaad (van) degenen die blazen op de knopen,  

ثَةانَفَّ    : degene die blaast (fg) 

meervoud van  َّثَةانَف   is   َّانَف َ اتث  
 knoop : عُقَْدة

Vertaling:  En van het kwaad van degenen die op knopen blazen 

 

 In sommige families waar de relaties niet goed zijn, zijn mensen bang om familie te bezoeken.  

Ze zijn bang voor magie of ander kwaad van hun.  Deze Soerah is de beste remedie voor alle 

problemen. 

 Magie of tovenarij is de zwaarste test van Allah.  Als mensen geen sterk geloof in Allah hebben, 

kunnen ze zich schuldig maken aan shirk en andere niet-Islamitische dingen doen om een 

oplossing te zoeken.  

 Vergeet niet het dagelijks blazen van de vijand die bij ons woont!  De Profeet (vrede zij met 

hem) zei, "Wanneer iemand van jullie slaapt, legt Satan drie knopen in zijn nek. Hij reciteert 

deze bezwering over iedere knoop: `Je hebt een lange nacht, dus slaap.' Als diegene wakker 

wordt en aan Allah denkt, gaat een knoop los. Als hij Wudoo verricht, gaat de (tweede) knoop 

los; en als hij zijn gebed verricht, gaan (alle) knopen los en begint hij met een goed en fris 

humeur aan zijn ochtend; anders, staat hij op met een slecht humeur en in een staat van 

traagheid.'' [Al-Bukhari and Muslim].   

 Als je laat opblijft, geef je Shaitaan een goede kans om je te laten slapen en Fajr te laten missen. 
 

ََََ

ِّذَا َحاسِّدٍ  وَمِّْن َشرِّ    ﴾٪﴾ 5َحَسَد ﴿٪ ا
En tegen het kwaad (van) een jaloerse als diegene jaloers is. 
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 degene die doet : فَاعِّل

 degene die jaloers is : َحاسِّد
 

 hij was jaloers : َحَسدَ 

ِّذَا َحَسدَ   als hij jaloers is : ا

Vertaling:  En tegen het kwaad van een jaloerse als deze jaloers is.” 

 

 Een jaloers persoon zal proberen uw reputatie, uw werk of uw bezit te vernietigen of u proberen 

te schaden.   

 Bidt tot Allah dat we nooit jaloers op iemand zullen zijn en dat Hij ons beschermd tegen 

degenen die jaloers op ons zijn.  De Profeet (vrede zij met hem) zei, "Pas op voor jaloezie want 

jaloezie verteert (vernietigt) de deugden zoals vuur het brandhout verteert,'' of hij zei "gras.'' 

[Abu Dawud]. 

 

GRAMMATICA: Laten we leren om de 3 vormen te maken: فَاعل، مفعُول، فعل 
 

Er was een tijd dat Moslims kennis, kunst en technologie aan de wereld gaven.  
Nu gebeurt het tegenovergestelde omdat we de Koran hebben verlaten.  

Onthoud om te “geven”. 

Als u فَاعِّل (degene die doet) zegt, laat het dan zien met uw rechterhand alsof u 

geeft, ofwel iets goeds doet.  Een munt in liefdadigheid aan iemand geeft! 

Als u مَفْعُول (degene die wordt getroffen ) zegt, laat het dan zien met uw 

rechterhand alsof u iets ontvangt.  Een munt in u hand krijgt! 

Als u zegt  ِّعْلف  (het doen), maak dan een vuist van uw rechterhand en hef hem 

boven uw hoofd alsof u de kracht van de daad laat zien.  

 

Actief deelwoord; passief 
deelwoord, en verbaal 

substantief 

Degene die 
doet فَاعِّل 

Degene die 
wordt 

getroffen. 
 مَفْعُول

Het doen, 
daad (van 
het doen)

 فِّعْل

 .mvفَاعِّلُون، فَاعِّلِّين

mv. مَفْعُولُون، مَفْعُولِّين 
 

Besteed 5 tot 10 minuten en verzeker u ervan dat u de volledige  َفَعَل tabel memoriseert door gebruik 

te maken van TFI.  Bijna 19.000 woorden (ongeveer 25%) van de Koran komen voor in deze 

patronen ofwel, een gemiddelde van ieder vierde woord in de Qoran heeft een van deze patronen!!  

 

De tabel kan effectief onderwezen worden in 4 stappen. (1) De docent en de studenten herhalen 

ieder woord met zijn betekenis; (2) De docent zegt het Arabische woord en de studenten geven de 

betekenis; (3) De docent zegt het Arabische woord en de studenten herhalen in Arabisch; (4) De 

docent en de studenten zeggen de Arabische woorden samen, TFI dient te worden gebruikt voor 

effectief leren. 
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Verschillende vormen van dit werkwoord komen 105 keer voor in de Koran  

ّ(ف)فَعَلَ 

ِّفْعَلْ  ،يَفْعَلُ  ،َفَعلَ   ا
ِّع  فِّعْل مَاضِّي فِّعْل مَُضار

Hij doet/          
zal doen  ُيَفْعَل Hij deed  ََفَعل 

 أمْر نَهْي
Zij doen/   

zullen doen  َيَفْعَلُون Zij deden َفَعُلوا 
Doe 
niet!  ْلَ تَفْعَل Doe!  ِّْفْعَل           /Jij doet ا

zal doen  ُتَفْعَل Jij deed  َفَعْلَت 
Doe 
niet! 

(jullie)  
 !Doe لَ تَفْعَلُوا

(jullie) ِّفْعَلُوا  /Jullie doen ا
zullen doen  َتَفْعَلُون Jullie 

deden  َْفَعْلُتم 

Doener :  فَاعِّل Ik doe/              
zal doen  ُأَفْعَل Ik deed  َفَعْلُت 

Degene die is getroffen :  مَفْعُول Wij doen/   
zullen doen  ُنَفْعَل Wij 

deden َفَعْلَنا 
 : het doen, daadفِّعْل

Zij doet/          
zal doenَ  َفعََلْت  Zij deed تَفْعَل
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Les 11:  Soerah Al-Falaq 
Q1:  Vertaal het volgende. 

﴾٪﴾ 1الْفَلَقِّ ﴿٪ بَِّربِّ   اَعُْوذُ  قُلْ   
    

﴾٪﴾ 2﴿٪َخلََق  مَا مِّن َشرِّ    
   

ِّذَا غَاسِّقٍ  وَمِّن َشرِّ   ﴾٪﴾ 3وَقََب ﴿٪ إ  
    

﴾٪﴾ 4فِّى الْعُقَدِّ ﴿٪ النَّف ث تِّ  وَمِّن َشرِّ    
   

ِّذَا َحَسَد  َحاسِّدٍ  وَمِّن َشرِّ   ﴾٪﴾ 5﴿٪ا  
   

 
V2: Welke Soerahs reciteerde de Profeet (vrede zij met hem) na ieder verplicht 

gebed? 

Antw: 

 

 

V3: Welke Soerahs reciteerde de Profeet (vrede zij met hem) voor hij ging slapen? 

Antw: 

 

 

 

V4: Wie blaast ‘s nachts op de knopen achter op ons hoofd? 

Antw: 

 

 

V5: Leg de betekenis uit van  “حسد.” 

Antw: 

 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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Grammatica vragen bij Les 11 

V1: (a) Vertaal de woorden hieronder in Arabisch.  

 Aantal  Persoonعدد Vertaling فعل ماضي Vertaling فعل مضارع

 Hij doet/          
zal doen  Hij deed ev. 3 واحد

e
 

 /Zij doen  غائب
zullen doen 

 Zij deden mv. جمع 

 Je doet/       
zal doen 

 Jij deed ev. 2 واحد
e 

    /Jullie doen  حاضر
zullen doen 

 Jullie deden mv. جمع 

 Ik doe/           
zal doen 

 Ik deed ev. واحد 
1

e 
 متلك م

 
Wij doen/      

zullen doen 
 Wij deden 

mv. جمع      tv. 

 مثنى
 Zij doet/        

zal doen 
 Zij deed احد مؤنثو  ev. غائب 

        (b) schrijf de verschillende vormen van het volgende werkwoord 

Gebiedende wijs:  ََفَعل،  َ  ، عَلُ فْ ي
 ْ ِّف عَلْ ا  

Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار
Hij doet/ zal 

doen 
عَلُ فْ يَ   Hij deed  ََفَعل 

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

Doener: 
Degene tegen wie wordt gedaan: 

Het doen: 

    

    

    

 

V2: Breek de Arabische woorden in 
stukken en schrijf de betekenis op  

V3: Vertaal het volgende in Arabisch 

   وَمَا فَعَلُْوهُ 
Ik deed niet 

 

   َل يَفْعَلُْون

Dus zal ik niet 
doen 

 

  مَا فَعَلْتُمْ 
 Jij zal niet doen  

   فَافْعَلُْوا
Wij deden niet 

 

   وَاْستَغْفِّرْهُ 
Jullie deden niet 
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12.  SOERAH AN-NAAS (Soerah nr. 114) 

 

Dit is de laatste Soerah van de Koran.  De introductie van deze Soerah wordt gegeven in de laatste 

les.  

أعوذ بالل من الشيطان الرجيمبسم الل الرحمن الرحيم 
ََََ

 ﴾٪﴾ 1النَّاسِّ ﴿٪ بَِّربِّ   اَعُْوذُ  قُلْ 
Zeg ik zoek (mijn) toevlucht bij de Heer (van)   de mensheid 

يْم  يَْطان الرَّجِّ ِّ مَِّن الشَّ ِّنَْسان رَب ِّ + بِّ  أَعُوْذُ  بِّالل   mens :ا

 mensheid : نَاس

Vertaling:  Zeg, “Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de mensen” 

 

 We dienen ons eerst te realiseren dat we voortdurend aangevallen worden door Shaitaan die 

altijd bij ons is.   

 Stelt u zich voor:  Allah is de Rabb van de zeven miljard mensen die nu op de planeet wonen, 

van hen die al overleden zijn en van hen die in de toekomst nog zullen komen.   

 Hij is Degende Die de regen laat vallen, de gewassen laat opkomen, de zon en de aarde in hun 

respectievelijke banen laat cirkelen, de seizoenen verandert en alle andere zaken regelt om ons 

te laten overleven. 

 Hij zorgt voor iedere cel en iedere atoom van een ieder van ons, iedere seconde.  Hij is altijd 

Rabb die er altijd is geweest, van iedereen. Voel Zijn grootsheid wanneer u het reciteert. 

 Allah begint de Soerah met “Zeg”.  We zouden deze Soerah moeten reciteren en het ook aan 

anderen moeten overdragen met wijsheid en vriendelijkheid, op de manier zoals de Profeet 

(vrede zij met hem) dat deed. 
 

ََََََََََََََََََََََََ22*َََََََََََََََََََََََََََََ92*َ

 ﴾٪﴾ 3هلِاِّ النَّاسِّ ﴿٪ ﴾٪﴾ 2مَلِّكِّ النَّاسِّ ﴿٪
De Heerser van de mensheid, De God van de mensheid 

Vertaling:  De Heerser van de Mensheid. De God van de Mensheid. 
 

 مَلَك en مَلِّك moeten niet worden verward!  Het woord مَلَك betekent engel (meervoud:  ِّ َكةماَلَئ ).  

De woorden  مَلَك  en َِّكة   .komen 88 keer voor in de Koran ماَلَئ

 Stelt u zich voor: Hij is de ware Heerser (Koning) van de zeven miljard mensen die vandaag 

leven.  Hij bezit alles dat ze hebben, inclusief hun leven en hun dood.  Zij ontkennen en 

vergeten hem echter veelvuldig, ze roepen Hem vooral aan in zware en moeilijke tijden. 

 Vraag: O Allah! Help me U als ware Heerser en enige God te accepteren in mijn dagelijks 

leven op de terreinen waar ik er een keus in heb. 

 Evalueer: Als ik Zijn wetten niet gehoorzaam, dan erken ik hem niet als Heerser in mijn daden!   

 Evalueer: Als ik Hem niet gehoorzaam, dan heb ik Hem niet volledig als God geaccepteerd.  

Hoe vaak heb ik mijn verlangens gevolgd?  Volgens de Koran is het volgen van verlangens, het 

tot god nemen van die verlangens [45:23].  Hoe vaak ben ik bezweken aan de (in)fluisteringen 

van de Shaitaan?  Volgens de Koran is het volgen van Shaitaan, alsof men hem aanbidt [23:60].  

Waarom luisterde ik naar hem?  Vanwege slecht gezelschap, TV, internet?  
  

Na het voltooien van 12 lessen, 

zult u 70 nieuwe woorden hebben 

geleerd, die 29718 keer voorkomen 

in de Koran. 

Verspreid               Vraag 
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َََ

۟ال٪ مِّن َشرِّ    ﴾٪﴾ 4الَْخنَّاسِّ ﴿٪ الَْوْسَواسِّ
Tegen (het) 

kwaad 
(van) de fluisteraar 

degene die zich terugtrekt na het 

fluisteren 

 iemand die stiekem iets in het 

hart brengt maar niet opgeeft tot we sterven. 

Vertaling:  Tegen het kwaad van de fluisteraar, degene die zich terugtrekt na het fluisteren  
 

 Voel de aanwezigheid van onze grootste vijand Shaitaan en van de twee engelen die altijd bij 

ons zijn. 

 Realiseer u de vijandschap en de aanvallen van de Shaitaan en vraag Allah oprecht om Zijn 

bescherming.  

 Ken het belang en de grootsheid van Allahs Dhikr (gedenken) want het houdt Shaitaan weg van 

ons. 
 

ََ22ََ

 ﴾٪﴾ 5النَّاسِّ ﴿٪ فِّي ُصُدورِّ  يَُوْسوُِّس  الَّذِّي
Degene die fluistert in de borstkassen (van) de mensheid 

degene die 

 بِّالْقَلَم عَلَّمَ  الَّذِّي
 borstkas : َصْدر fluistert يَُوْسوُِّس 

 borstkassen : ُصُدور
 

 een fluisteraar وَْسَواس

Vertaling:  Die fluistert in de borstkassen (harten) van de mensen – 

 

 Fluisteren is stiekem iets in het hart “planten”.   

 Shaitaan probeert in de borstkas te fluisteren omdat de borstkas de “toegangspoort tot het hart” 

is.   Dit is vergelijkbaar met een dief die binnenkomt via de open ruimte rond een huis.   

 Als het hart ‘levend’ is en ‘gezond’ met de Dhikr van Allah, dan falen de fluisteraanvallen van 

Shaitaan en trekt hij zich jammerlijk terug.  Zo niet, vervalt de persoon in de zonde. 

 Allah zegt over de Koran:  ُِّدور ِّمَا فِّي الصُّ فَاء  ل   genezing voor hetgeen zich in de bortkassen) شِّ

bevindt).   Het geneest de ziekten van onwetendheid, twijfel, hypocrisie en slechte verlangens.   
 

91*ََ

نَّةِّ   ﴾٪﴾ 6وَالنَّاسِّ ﴿٪ مَِّن الْجِّ
Van de Djinns en de mensen.” 

Vertaling:  Van de Djinns en de mensen.” 

 

 Het laatste woord van de Koran is (slechte) mensen, een waarschuwing om ons in goed 

gezelschap te begeven! 

 De Profeet (vrede zij met hem) vertelde dat een ieder van ons altijd een Shaitaan Djinn bij zich 

heeft.   Die constant probeert ons te misleiden bij iedere mogelijkheid die zich voordoet.   

 Wie zijn de Shaitaans van de mensen? Al die mensen die direct of indirect voor Shaitaan 

werken, die ons bij Allah vandaan verleiden.  Ze omvatten ook onze media, televisie, kranten en 

tijdschriften die vol staan met slechte zaken en programma’s.  Zelfs de mannen en vrouwen om 

ons heen die middels hun kleding, praat en daden werken als vertegenwoordigers van Shaitaan. 

Is de wereld niet vol met dat soort mensen?  Ziet u nu hoe belangrijk deze Soerah is voor onze 

veiligheid! 

 Zoek uw toevlucht bij Allah tegen deze kwade wezens.   
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 Plan: Probeer alle slechte programma’s, gadgets en vrienden te vermijden en uw tijd te besteden 

aan goede dingen. Als toevoeging aan het vragen om Allahs hulp, streef er als team naar om een 

schone omgeving te creëren, vrij van slechte zaken.   

GRAMMATICA: Oefen de verschillende vormen van  َّفَتَح en ََّجَعل. Probeer ze van binnen en van 

buiten te leren.  Oefen in 4 stappen d.m.v. TFI zoals in de vorige les uitgelegd. 

 

Veschillende vormen van dit werkwoord komen 29 keer voor in de Koran 

   (   ف)فَتََح  

ِّفْتَحْ ،يَفْتَحُ ،فَتَحَ  ا  

ِّع  فِّعْلمَاضِّي فِّعْلمَُضار
Hij opent/             
zal openen  ُيَفْتَح Hij opende  ََفَتح 

 /Zij openen أمْر نَهْي
zullen openen  َيَفْتَُحون Zij openden َفَتُحوا 

Open 
niet!  ْلَتَفْتَح Open!  ِّْفْتَح         /Jij opent ا

zal openen  ُتَفْتَح Jij opende  َفَتْحَت 
Open 
niet! 

(jullie) 
 لَتَفْتَُحوا

Open! 
(jullie) ِّفْتَُحوا  /Jullie openen ا

zullen openen  َتَفْتَُحون 
Jullie 

openden  َْفَتْحُتم 
 : Openerفَاتِّح

Ik open/          
zal openen 

 َفَتْحُت  Ik opende أَفْتَحُ 
 :  Dat wat is geopendمَفْتُوح

Wij openen/ 
zullen openen  َفْتَحُ ن  Wij openden َفَتْحَنا 

  Openen:فَتْح
Zij opent/        

zal openen  َفْتَحُ ت  Zij opende  َْت َفَتح  

De verschillende vormen van dit werkwoord komen 346 keer voor in de Koran 

ّ  (ف)َجعَلَ 

ِّْجعَلْ ،َجعَلَ،يَْجعَلُ   ا

ِّع  فِّعْلمَاضِّي فِّعْلمَُضار

Hij maakte/   
zal maken  ُيَْجعَل Hij maakte  ََجَعل 

 أَمْر نَهْي
Zij maken/ 

zullen maken  َيَْجعَلُون Zij maakten َجَعُلوا 
Maak 

niet!  ْلَتَْجعَل Maak!  ِّْْجعَل  ا
Jij maakt/     

zal maken  ُتَْجعَل Jij maakte  َجَعْلَت 
Maak 
niet! 

(jullie) 
 لَتَْجعَلُوا

Maak! 
(jullie) ِّْجعَلُوا  ا

Jullie maken/ 
zullen maken  َتَْجعَلُون Jullie maakten  َْجَعْلُتم 

 Maker: َجاعِّل
Ik maak/       zal 

maken  ُأَْجعَل Ik maakte  َجَعْلُت 

 Dat wat gemaakt is:مَْجعُول
Wij maken/  

zullen maken  َْجعَلُ ن Wij maakten َجَعْلَنا 

 Maken:َجعْل
Zij maakt/    zal 

maken  ُتَْجعَل Zij maakte  َجَعَلْت 
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Les 12:  Soerah An-Naas 
V1:  Vertaal het volgende 
 

﴾٪﴾ 1بَِّربِّ النَّاسِّ ﴿٪ قُلْ اَعُْوذُ  ﴾٪﴾ 2لنَّاسِّ ﴿٪مَلِّكِّ ا  ﴾٪﴾ 3هلِاِّ النَّاسِّ ﴿٪   
    

۟ال٪ مِّن َشرِّ   ﴾٪﴾ 4الَْخنَّاسِّ ﴿٪ الَْوْسَواسِّ  
   

﴾٪﴾ 5النَّاسِّ ﴿٪ فِّي ُصُدورِّ  يَُوْسوُِّس  الَّذِّي  

    

نَّةِّ  ﴾٪﴾ 6وَالنَّاسِّ ﴿٪ مَِّن الْجِّ  
  

 

V2: Geef de betekenissen van “رب” met voorbeelden? 

Antw: 

 

 

 

V3: Verklaar de term   شر ? 

Antw: 

 

 

 

V4: Wanneer fluistert Shaitaan? 

Antw: 

 

 

 

V5: Hoe fluisteren de kwade mensen? 

Antw: 

 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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Grammatica vragen bij Les 12 

V1: Schrijf de verschillende vormen met betekenis op van de volgende 

werkwoorden. 

Gebiedende wijzen  َِّفْتَحْ  ، يَفْتَحُ  ، َفتَح ا  
Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار

Hij zal openen  ُيَفْتَح Hij opende  ََفَتح 
Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

Opener     

Dat wat is geopend     

Openen     

 

Gebiedende wijzen  َِّْجعَلْ  ، يَْجعَلُ  ، َجعَل ا      
Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار

Hij maakt/ 
zal maken 

 َجَعلَ  Hij maakte يَْجعَلُ 

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

 

    

    

    

 

V2: Breek de Arabische woorden in 
stukken en schrijf de betekenis op.  

V3: Vertaal het volgende in Arabisch 

   َجعَلْنَاكُمْ 
Wij maakten het 

 

   َجعَلْنَا

Dus Wij maakten 
hun  

 ُ    وَاْجعَلْه
Hij maakt jullie 

 

   تَفْتَُحْونَ 
Jij maakt hem 

 

  يَفْتَحُ 

 Wij openden  
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13.  SOERAH AL-KAFIROEN (Soerah nr. 109) 

 

Toen de polytheïsten van Mekka zagen dat meer en meer mensen hun godsdienst verlieten en zich 

bekeerden tot Islam, kwamen ze met een aanbod voor een compromis.  Ze zeiden tegen de Profeet 

(vrede zij met hem) dat ze gedurende een jaar alleen Allah zouden aanbidden maar dat de Profeet 

(vrede zij met hem) het jaar daarop hun goden naast Allah moest gaan aanbidden.  Als antwoord, 

openbaarde Allah deze Soerah.  

 

De Soerah bevat een heel belangrijke boodschap.  Het vertelt ons dat er geen compromis kan zijn in 

zaken van het geloof.   

 De Profeet (vrede zij met hem) had de gewoonte om deze Soerak en Al-Ikhlaas te reciteren in 

de Sunnah gebeden van Fajr en Maghrib [Musnad Ahmad, Tirmidhi, Nasai, en Ibn Majah]. 

 De Profeet (vrede zij met hem) adviseerd sommige van zijn metgezellen om het te reciteren 

voor het slapen gaan: Reciteer Soerah Al-Kafiroen want het is een bevrijding van shirk (het 

toekennen van partners aan Allah).” [Abu Dawood].  
 

يَْطان الرَّجِّيْم ِّ مَِّن الشَّ ِّ الرَّحم نِّ الرَّحِّيْمأَعُوْذُ بِّالل  ّبِّْسمِّ الل 
َََ

فُِّروْنَ ﴿٪ ٰۤياَيُّهَا قُلْ   ﴾٪﴾ 1الْك 
Zeg, O ongelovigen! 

ُّهَا ،  يَا   O: أيُّهَا،   يَا أَي

Deze komen 511 keer voor in de Koran. 

 enkelvoud:ََكفِّر

رِّينََكفُِّرون، ََكفِّ  : meervoud 
Vertaling:  Zeg, “O ongelovigen! 

 

 Niet iedere niet-Moslim is een kafir!  Alleen degene die de boodschap afwijst na deze 

ontvangen en begrepen te hebben.  De Koran spreekt de niet-Moslims aan met َها الّناس  O) ياايُّ

mensen!).   

 Toen u jong was en uw vader werd boos op een van uw broers of zussen, zorgde dat er niet voor 

dat de andere kinderen alert en voorzichtig werden?  Hier, is Allah heel erg boos op de 

ongelovigen die naar de Profeet (vrede zij met hem) kwamen.  Ze hadden niet alleen niet 

geloofd, maar nodigden de Profeet (vrede zij met hem) uit om shirk te begaan.  Zijn manier van 

aanspreken “O ongelovigen!” zou ons alert moeten maken om Allah niet ongehoorzaam te zijn 

en niets te doen wat lijkt op dat wat de ongelovigen doen 

 Wat was het echte probleem met de ongelovigen?  Zij verwierpen de waarheid zelfs na het te 

hebben herkend, vanwege hun verlangens, ego, rijkdom, status en tradities. 

 Du’aa: O Allah! Laat me niet de waarheid verwerpen vanwege mijn ego, verlangens of status. 

 Evalueer: Hoe vaak heb ik de waarheid verworpen of het niet direct geaccepteerd? 

 Plan berouw te tonen.  Plan om u de grootsheid van Allah te realiseren en train uzelf om de  

 waarheid te volgen.  

 Verspreid: Creëer besef onder de mensen met betrekking to de gevaarlijke gevolgen van het 

volgen van het eigen ego en tradities. 

  

Na het voltooien van 13 lessen, 

zult u 76 nieuwe woorden hebben 

geleerd, die 30854 keer voorkomen in 

de Koran. 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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َََ

 ﴾٪﴾ 2تَعْبُُدوْنَ ﴿٪ مَا َلۤ اَعْبُدُ 
Ik aanbid niet wat jullie aanbidden 

 jullie doen : تَفْعَلُون  ik zoek (mijn) toevlucht: أَعُوذُ      ;ik getuig: أَْشهَدُ 

Vertaling:  Ik aanbid niet wat jullie aanbidden. 

 

 Ibadah heeft 3 betekenissen: (1) aanbidding; (2) gehoorzaamheid; en (3) onderwerping.  Er is 

geen compris hierin.  Deze zijn allemaal alleen voor Allah.  

 Vandaag, proberen sommige niet-Moslims Islam te belasteren.  In een dergelijke omgeving dien 

je Islam te volgen zonder minderwaardigheidscomplex.  Wees sterk in uw geloof en dank Allah 

voor Islam.   

 Kijk naar degene die tegen Islam is als iemand die blind is en gif inneemt. 
 

ََََ

 ﴾٪﴾ 3اَعْبُُد ﴿٪ مَۤا ع بُِّدوْنَ  وََلۤ اَنْتُمْ 
En niet zijn jullie aanbidders  (van) wat ik aanbid 

ۤ  وَ   enkelvoud : عَابِّد اَنْتُمْ  َل

ينَ عَابُِّدونَ، عَابِّدِّ   : meervoud  
 

 ik getuig : أَْشهَدُ 

 ik zoek (mijn) toevlucht en niet jullie : أَعُوذُ 

Vertaling:  En jullie zijn geen aanbidders van wat ik aanbid. 
 

 Geloof niet in de misvatting dat ze aanbidders van Allah zijn.  Aanbidding gemengd met shirk is 

niet acceptabel voor Allah.   

 Niet alle godsdiensten zijn gelijk.  We moeten Islam op de beste en meest wijze manier laten 

zien.  
 

ََََ

 ﴾٪﴾ 4عَبَْدتُّمْ ﴿٪ مَّا عَابِّد   وََلۤ اَنَا
En niet (zal) ik  (zijn) een aanbidder  (van) wat jullie aanbaden 

ۤ  و  doener : فَاعِّل اَنَا َل

 aanbidder : عَابِّد

 

 jullie deden : فَعَلْتُمْ 

 jullie aanbaden en niet ik : عَبَْدتُّمْ 

Vertaling:  En ik zal niet een aanbidder zijn van wat jullie aanbaden. 
 

Dit lijkt een herhaling maar dat is het niet.  De twee verzen hebben een verschillende boodschap.  

 Ik aanbid ze nu niet (ال أعبد), en ik zal ze ook in de toekomst niet aanbidden (وال أنا عابد). 

 Ik zal jullie huidige idolen niet aanbidden (ما تعبدون), noch jullie idolen uit het verleden (ما عبدّتم) 

 Er bestaat geen compromis in geloof.  Het is niet vanwege arrogantie maar omdat we bang zijn 

voor Allahs woede. 
 

 ﴾٪5اَعْبُُد ﴿٪ مَۤا ع بُِّدوْنَ  وََلۤ اَنْتُمْ 
En niet zijn jullie aanbidders  (van) wat ik aanbid 

Vertaling:  En jullie zullen geen aanbidders zijn van wat ik aanbid. 
 

 Dit lijkt weer en herhaling maar het is in een verschillende context.  De boodschap hier is: 

Vanwege jullie arrogantie, wordt het niet verwacht dat jullie alleen Allah zullen aanbidden.  
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ِّيَ  دِّينُُكمْ  لَُكمْ   ﴾٪﴾ 6دِّيْنِّ ﴿٪ وَل
Aan jullie Jullie manier van leven en aan mij mijn manier van leven.” 

Vertaling:  Aan jullie is jullie manier van leven en aan mij is mijn manier van leven.” 

 Dit betekent niet dat alle religies gelijk of hetzelfde zijn.  Dit betekent ook niet dat we moeten 

stoppen met het verspreiden van de boodschap van Islam.  Stopte de Profeet Mohammed (vrede 

zij met hem) met het verspreiden van Islam na deze openbaring? Nooit!  Deze uitspraak is een 

antwoord op hun aanbod tot compromis.  

 Waardeer ik Al-Islam echt? Spendeer ik tijd en moeite met ernaar handelen en het verspreiden 

van de boodschap aan anderen?  

GRAMMATICA:Oefen de 21 vormen van  َذَكَرَ ,َخلَقَ  , نََصر  , en    َرَزَق 
Merk op dat deze werkwoorden van het Type (بَابنََصرَ ) ن zijn.  Wees niet bang voor deze 

classificaties.  Er zijn erg kleine verschillen tussen deze typen.  Het kleine verschil is dat in plaats 

van  َينَْصُر، يَنَْصُرون...in de onvoltooide tijd, we ،َيَنُْصُر، يَنُْصُرون...  hebben, dus we hebben een ‘oe’ 

klank op ص  in plaats van een ‘a’ klank.  Merk ook de kleine verandering in de gebiedende wijs op.  

Arabische werkwoorden zijn meestal van het  َنََصر type. 

 

Verschillende vormen van dit werkwoord komen 92 keer voor in de Koran 

  (ن)نََصَر  

 نََصرَ،يَنُْصرُ،اُنُْصرْ 
ِّع  فِّعْلمَاضِّي فِّعْلمَُضار

Hij helpt/       
zal helpen  ُيَنُْصر Hij hielp  ََنَصر 

 أمْر نَهْي
Zij helpen/ 

zullen helpen  َيَنُْصُرون Zij hielpen َنَصُروا 
Help 

niet! لَتَنُْصر Help!  ْاُنُْصر 
Jij helpt/        

zal helpen  ُتَنُْصر Jij hielp  َنَصْرَت 

Help 

niet! لَتَنُْصُروا 
Help! 

(jullie) 
 اُنُْصُروا

Jullie helpen/ 
zullen helpen  َتَنُْصُرون Jullie hielpen  َْنَصْرُتم 

ر  Helper:نَاصِّ
Ik help/           

zal helpen  ْ  َنَصْرُت  Ik hielp ُصرُ أَن

 Degene die geholpen wordt:مَنُْصور
Wij helpen/  

zullen helpen  ُنَنُْصر Wij hielpen َنَصْرَنا 

 Helpen:  نَْصر
Zij helpt/           

zal helpen  ُتَنُْصر Zij hielp  َنَصَرْت 
 

َ

Verschillende vormen van dit werkwoord komen 248 keer voor in de Koran 

َ(ن)َخلَقَ 

 َخلََق،يَْخلُُق،اُْخلُقْ 
ِّع  فِّعْلمَاضِّي فِّعْلمَُضار

Hij schept/        
zal scheppen  ُيَْخلُق Hij schiep  ََخَلق 

 أمْر نَهْي
Zij scheppen/ 

zullen scheppen  َيَْخلُقُون Zij schiepen َخَلُقوا 
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Schep 

niet!!  َْلتَْخلُق 
Schep! 

(creëer)!  ْلُقْ اُخ 
Jij schept/         

zal scheppen  ُتَْخلُق Jij schiep  َخَلْقَت 

Schep 

niet!! َلتَْخلُقُوا 
Schep 

(jullie) اُْخلُقُوا 
Jullie scheppen/ 
zullen scheppen  َتَْخلُقُون 

Jullie 
schiepen  َْخَلْقُتم 

 Schepper:َخالِّق
Ik schep/           

zal scheppen  ُأَْخلُق Ik schiep  َخَلْقُت 

 Degene die is geschapen:مَْخلُوق
Wij scheppen/  

zullen scheppen  ُنَْخلُق Wij schiepen َخَلْقَنا 

 Scheppen, creëren:َخلْق
Zij schept/          

zal scheppen  ُتَْخلُق Zij schiep  َخَلَقْت 

 

 

 

 

Verschillende vormen van dit werkwoord komen 122 keer voor in de Koran  

 (verschaffen, voorzien) ( ن) رَزََق  

 رَزََق،يَْرزُُق،اُرْزُقْ 
ِّع  فِّعْلمَاضِّي فِّعْلمَُضار

Hij verschaft/        

zal verschaffen  ُيَْرزُق 
Hij 

verschafte  َرَزَق 
 /Zij verschaffen أمْر نَهْي

zullen verschaffen  َيَْرزُقُون 
Zij 

verschaften َرَزُقوا 
Verschaf 

niet!  ْلَتَْرزُق Verschaf!  ْاُرْزُق Jij verschaf/           
zal verschaffen  ُتَْرزُق 

Jij 
verschafte  ََرَزْقت 

Verschaf 
niet!(jullie) لَتَْرزُقُوا 

Verschaf! 
(jullie) اُرْزُقُوا Jullie verschaffen/    

zullen verschaffen  َتَْرزُقُون 
Jullie 

verschaften  َْرَزْقُتم 
 Voorziener:رَازِّق

Ik verschaf/            
zal verschaffen  ُأَرْزُق Ik 

verschafte  َُرَزْقت 
 Degene die wordt voorzien:مَْرزُوق

Wij verschaffen/ 
zullen verschaffen  ُنَْرزُق 

Wij 
verschafte َرَزْقَنا 

 Voorzien, voorziening:رِّزْق
Zij verschafte/          

zal verschaffen  ُتَْرزُق 
Zij 

verschafte  َْرَزَقت 
 

  



www.understandquran.com 71 

 
Verschillende vormen van dit werkwoord komen 163 keer voor in de Koran  

 (gedenken, herinneren) (ن)ذَكََر   

 ذَكََر،يَْذكُُر،اُذْكُرْ 

ِّع  فِّعْلمَاضِّي فِّعْلمَُضار
Hij gedenkt/ 
zal gedenken  ُيَْذكُر 

Hij 
gedacht  َرَ كذ  

 أمْر نَهْي
Zij gedenken/ 

zullen 
gedenken 

 يَْذكُُرونَ 
Zij 

gedachten  َُرواكَ ذ  

Gedenk 

niet!  ْلَتَْذكُر Gedenk!  ْاُذْكُر Jij gedenkt/ zal 

gedenken  ُتَْذكُر 
Jij 

gedacht  َْرَت كَ ذ  

Gedenk 
niet! لَتَْذكُُروا 

Gedenk! 
(jullie)  ُ ذْكُُرواا  

Jullie 
gedenken/ 

zullen 
gedenken 

 تَْذكُُرونَ 
Jullie 

gedachten  َْرُتمْ كَ ذ  

 Gedenker:ذَاكِّر
Ik gedenk/ zal 

gedenken  ُأَذْكُر Ik gedacht  َْرُت كَ ذ  

 

 Degene die wordt gedacht:مَْذكُور

 

Wij gedenken/ 
zullen 

gedenken 
 نَْذكُرُ 

Wij 
gedachten  َْرَناكَ ذ  

 Gedenken, gedenking:كْرذِّ 
Zij gedenkt/ 

zal gedenken 
 Zij تَْذكُرُ 

gedacht  ََرْت كَ ذ  
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Les 13: Soerah Al-Kafiroon 
V1:  Vertaal het volgende. 

فُِّروْنَ ﴿٪ ٰۤياَيُّهَا قُلْ  ﴾٪﴾ 1الْك   
   

﴾٪﴾ 2تَعْبُُدوْنَ ﴿٪ مَا َلۤ اَعْبُدُ   
   

بُِّدوْنَ ع   وََلۤ اَنْتُمْ  ﴾٪﴾ 3اَعْبُُد ﴿٪ مَۤا   
    

﴾٪﴾ 4عَبَْدتُّمْ ﴿٪ مَّا عَابِّد   وََلۤ اَنَا  
    

﴾٪5اَعْبُُد ﴿٪ مَۤا ع بُِّدوْنَ  وََلۤ اَنْتُمْ   
    

ِّيَ  دِّينُُكمْ  لَُكمْ  ﴾٪﴾ 6دِّيْنِّ ﴿٪ وَل  
    

 

V2: Is iedere niet-Moslim een ongelovige (kafir)?  Wie zijn de ongelovigen? 

Antw: 

 

 

V3: Denkt u dat ولي دين مكم دينكل  betekent dat we moeten stoppen met het verspreiden 

van Islam? 

Antw: 

 

 

V4: In welke Salaah(s) had de Profeet (vrede zij met hem) de gewoonte om deze 

Soerah te reciteren? 

Antw: 

 

V5: Wat zijn de voordelen van het reciteren van deze Soerah ‘s avonds?  

Antw:  

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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Grammatica vragen bij Les 13 

 
V1: Schrijf de verschillende vormen van de volgende werkwoorden. 

 :Helpen نَصر  (ن)31نََصَر 
Gebiedende wijs 

اُنُْصرْْ،ُصرنْ يَ ،َنَصرَ   

Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار
    

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

    

    

    

 
Scheppenََ(ن)128َخلَق

Gebiedende wijs        

اُْخلُقْ ، لُقُ خْ يَ ،َخلَقَ   

Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار
    

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     
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Gedenken, herinnerenّ: رذك  (ن)163ذَكََر 

Gebiedende wijs              

كُرْ اُذْ ،كُرُ ذْ يَ    ،رَ كَ ذَ   
Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار

    

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

 

    

    

    

 

ّ Voorzien:رزق  ( ن) 211رَزَقَ 

Gebiedende wijs     َزُقُ رْ يَ ،رَزَق، 
زُقْ اُرْ   

Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار
    

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

 

    

    

    

 
V2: Breek de Arabische woorden in 
stukken en schrijf de betekenis op  

V3: Vertaal het volgende in Arabisch 

  Jij hielp me   َخلَقَُكمْ َو رَزَقَُكمْ 

مُ اللُ كُ وَلَقَْد نََصَر    
 Ik hielp jou  

  مَْن يَنُْصُرنِّيْ 
 Hij gedacht mij  

  فَاذْكُُروْنِّيْ 
 Ik gedacht hem  

  Dus help ons   اَذْكُُركُمْ 
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14.  ADHAAN & WOEDOE 
 

Laten we beginnen met de Adhan (gebedsoproep): 

                    23  

 .أَكْبَرُ أَكْبَُراَللهُ اَللهُ  أَكْبَرُ أَكْبَُراَللهُ اَللهُ 
Allah is de Grootste Allah is de Grootste 

 

 Allah is de Grootste in macht, majesteit, glorie, vriendelijkheid en alle andere goede 

eigenschappen. 

 Vraag: O Allah! Leid me om U als het Grootste in mijn leven te accepteren. Met andere 

woorden, help me U te gehoorzamen in plaats van mijn verlangens, familie, valse leiders of 

tradities.  

 Bij de oproep voor Fajr, als ik de Adhaan hoor en blijf slapen, wie gehoorzaam ik dan? Wie 

accepteer ik dan als de grootste?  Allah of mijn verlangen?  U kunt ook andere dingen checken.  
 

 576    

َّ  أَنْ  أَْشهَدُ  ِّلـ   ل َ إ َّاللُ  ـه ِّل  (keer2 )إ
Ik getuig dat (er is) geen god behalve Allah 

 ُ  Ik doe : أَفْعَل

 Ik aanbid : أَعْبُدُ 
 

 nee :مَا

 zal niet :لَنْ ;deed niet :لَمْ 
meervoud van  ِّ ها ـ  لـ  is   ِّهَة يَن ٰامَنُوا  آل َّ الَّذِّ ِّل  إ

الَِّحات  وَعَمِّلُوا الصَّ
Vertaling:  Ik getuig dat er geen god is behalve Allah. 

 

Het woord لهإ  heeft verschillende betekenissen: (1) degene die aanbeden wordt; (2) degene die onze 

behoeften vervult; (3) degene die wordt gehoorzaamd.  Er is geen God behalve Allah in alle 

drie de betekenissen. 

Ik getuig betekent; mijn spraak en mijn daden, thuis of buiten, op kantoor of op de markt, laten zien 

dat ik: 

 Meer van Allah hou dan van wie dan ook. 

 Allah accepteer als mijn Schepper, Meester, Voorziener, Voeder en Heerser van het universum.  

 Ik alleen Hem aanbid en gehoorzaam in alle zaken in mijn leven en niet mijn verlangens of 

andere zaken. 

 Ik vraag alleen Hem om hulp en vertrouw alleen op Hem. 
 

 363  236* 

 (keer 2)رَُّسوُلللِّ  مَُحمًَّدا أَنَّ  أَْشهَدُ 
Ik getuig dat 

Mohammed (vrede 
zij met hem) 

de Boodschapper van Allah is. 

 
 ;dat : أَنْ 

 dat : أَنَّ 

 iemand die veel :مَُحمًَّدا

geprezen wordt 

 boodschapper :رَُسول

 boodschappers (96 keer in de Koran) :  رُُسل

Vertaling:  Ik getuig dat Mohammed (vrede zij met hem) de Boodschapper van Allah is. 
 

Ik getuig betekent; mijn spraak en mijn daden, thuis of buiten, op kantoor of op de markt, laten dat 

zien: 

Na het voltooien van 14 lessen, 

zult u 87 nieuwe woorden hebben 

geleerd, die 33079 keer voorkomen 

in de Koran 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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 Ik hou meer van Allah en Zijn boodschapper (vrede zij met hem) dan van wie dan ook; 

 Ik accepteer en gehoorzaam de lessen van de Profeet (vrede zij met hem) zonder twijfel; 

 Ik beschouw de Koran en Sunnah als de maatstaf tussen goed en fout; 

 Ik heb geen ander bewijs nodig om de lering van de Profeet (vrede zij met hem) te volgen; en 

 Mijn sympathieën en antipathieën worden geleid door de sympathieën en antipathieën van de 

Profeet (vrede zij met hem). 
 83   

لَو   َحيَّعَلَى  (keer 2)الَحِّ الْفَ  َحيَّعَلَى (keer 2)ةِّ الصَّ
Kom naarSalaah.Kom naarvoorspoed

 فاَلح عَلَى َحيَّ   عَلَى َحيَّ 

voorspoed, welvaart kom naar kom naar 
Vertaling: Kom naar Salaah. Vertaling: Kom naar welvaart. 

 
 De woorden zijn “Kom naar Salaah” en niet “Verricht Salaah waar je ook bent,” dus, kom naar 

de Masjid. De Koran vraagt ons om Salaah te verrichten door met de Imaam en andere 

Moslims in Jama’aah te bidden. 

 Als we Salaah verrichten, dan zal Allah ons alle typen succes en welvaart geven. Salaah is een 

uitgebreide vorm van het gedenken van Allah.   

 Het zal ons vrede in onze ziel en gemoedsrust geven.   

 Salaah heeft ook een aantal fysieke voordelen zoals vroeg gaan slapen om vroeg op te staan 

voor Fajr en de gewoonte voor punctualiteit ontwikkelen.   

 Voor wat betreft sociale voordelen, Salaah helpt onze onderlinge verbondenheid als vrienden, 

buren en familie.   

 Het meest belangrijk, we zullen eeuwig succes in het hiernamaals bereiken, insha Allah. 

 

Een van de redenen voor deze herinnering aan succes is dat iemand misschine niet naar Salaah komt 

omdat hij denkt dat hij wereldse rijkdom die verbonden is aan werk zal verliezen als hij naar de het 

gebed komt.  Hij gedraagt zich soms dom, als iemand die in tegenovergestelde richting van de 

werkelijkheid kijkt.   
 

ِّل .بَرُ أَكْ أَكْبَُراَللهُ اَللهُ  َّاللُ ــ  لَإ  .هَإِّل
Allah is de grootste.   Allah is de grootste.  (er is) geen god behalve Allah

 

 Adhaan eindigt met dezelfde woorden als waarmee het begint.   

 De begin boodschap was: Kom naar Salaah denkend aan Allahs Grootsheid.   

 De boodschap aan het eind is: Als u niet naar Salaah komt, zult u de verliezer zijn. Allah zal 

nog steeds de Grootste zijn en de enige die het waard is aanbeden te worden.  Als u komt, dan 

zult de Grootste, de enige Ware God tevreden stellen, waarmee u het ware succes bereikt. 
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Smeekbede voor het beginnen met de rituele reiniging (Woedoe):   ِّبِّْسمِّالل 
 

Smeekbede na het voltooien van de rituele reiniging (Woedoe):  

 
  40  

ِّل َّإ َّاللُ ــ  أَْشهَُدأَناْل ٗ  لََشرِّيكَ  وَْحَدهٗ  هَإِّل  لَه
Ik getuig dat (er is) geen god 

behalve Allah
Hij is alleen(er is) geen partner 

met 
Hem

 
وَاحِّد ، أََحد ، 

 تَوْحِّيْد

ك رْ شِّ   : partners toekennen aan Allah: 

رْك degene die مُْشرِّك  doet شِّ
met hem, 

naar hem 

Vertaling:  Ik getuig dat er geen god is behalve Allah.  Hij is alleen, Hij heeft geen partner. 

 

 Allahs uniciteit wordt hier herhaald samen met de verwerping van enige partnerschap met 

Allah.  Deze nadruk is belangrijk omdat Allah nooit degenen zal vergeven die رْك  (Shirk) شِّ

plegen, ofwel partners associëren met Allah.  

 Reciteer dit terwijl u de gevaarlijke gevolgen van Shirk in gedachten houdt.  
 

   126*  

ٗ  عَبُْدهٗ  مَُحمًَّدا أَنَّ  وَأَْشهَدُ   َورَُسولُه
Ik getuig dat 

Mohammed (vrede 
zij met hem)

(is) Zijn Dienaar en Zijn Boodschapper.

Onthoud deze voorbeelden: 

َّ  : أَنْ  َّ الل أَْشهَُد أَنْ ل إلهَ إل  
 أَْشهَُد أَنَّ مَُحمًَّدا رَُّسولُ الل : أَنَّ 

 :dienaar, slaaf van Allah 

 عَبُْد الل

 هٗ  رَُسولُ  وَ 
en Boodschapper Zijn 

Vertaling:  Ik getuig dat Mohammed (vrede zij met hem) (is) Zijn Dienaar en Zijn Boodschapper. 

 

 Het woord “dienaar, slaaf” is hier toegevoegd.  Vorige volkeren zoals de Christenen hadden hun 

Profeet (Isa, vrede zij met hem) naar het niveau van God verheven door hem Allahs zoon te 

maken.  Allah en Zijn boodschapper, Profeet Mohammed (vrede zij met hem) wil dat wij veilig 

blijven van deze Shirk.  Daarom wordt ons gevraagd deze woorden te herhalen in onze gebeden. 

 Allah heeft ons gemaakt en we zijn voor Hem.  Hij bezit ons en al het overige.  We zijn allemaal 

dienaren van Allah en zouden moeten leven als een ware dienaar.  De beste slaaf van Allah is 

Profeet Mohammed (vrede zij met hem).  Hij is voor ons het model van hoe een echte dienaar 

zou moeten zijn.  
 

 الْمُتََطهِّ رِّينَ  مِّنَ  وَاْجعَلْنِّي التَّوَّابِّينَ  مِّنَ  اْجعَلْنِّي اَلل هُمَّ 
O Allah!maak me

van 
onder

degenen die 
berouw 
tonen

en maak me 
dan 

onder 
Degenen die 

zichzelf reinigen 

ِّْجعَلْ   ِّْجعَلْ  وَ  تَوَّابُون، تَوَّابِّين تَوَّاب  نِّي ا  مُتََطهِّ رِّيَن مُتََطه ُِّرون   مُتََطهِّ ر نِّي ا
maak me en maak me 
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Vertaling:  O Allah! Maak me van onder degenen die berouw tonen en maak me van onder 

degenen die zichzelf reinigen. 

 

 Wij mensen begaan keer op keer fouten.  We doen niet veel dingen die we horen te doen en als 

we ze doen, doen we ze niet zoals het hoort.  Daarom moeten we keer op keer berouw tonen. 

 O Allah! Maak ons puur in ons geloof, lichaam, onze gedachten, kleding en plaatsen.  

GRAMMATICA: Oefen de volgende 21 vormen van   َدََخلَ ,كَفَر,en  َعَبَد.  Gebruik TFI. 

Verschillende vormen van dit werkwoord komen 461 keer voor in de Koran 

 (niet geloven, ontkennen) َ(ن)كَفَر   

 كَفََر،يَْكفُُر،اُكْفُرْ 

ِّع  فِّعْلمَاضِّي فِّعْلمَُضار

Hij gelooft 
niet/ zal niet 

geloven 
 يَْكفُرُ 

Hij 
geloofde 

niet 
 َفرَ كَ 

 أمْر نَهْي
Zij geloven 
niet/ zullen 

niet geloven 
 يَْكفُُرونَ 

Zij 
geloofden 

niet 
 َكَفُروا

Wees niet 
ongelovig! لَتَْكفُر 

Geloof 
niet!  ْاُكْفُر 

Jij gelooft 
niet/ zal niet 

geloven 
 تَْكفُرُ 

Jij 
geloofde 

niet 
 َفْرَت كَ 

Wees niet 
ongelovig! 

(jullie) 
 لَتَْكفُُروا

Geloof 
niet! 

(jullie) 
 اُكْفُُروا

Jullie 
geloven niet/ 

zullen niet 
geloven 

 تَْكفُُرونَ 
Jullie 

geloofden 
niet 

 َفْرُتمْ كَ 

 Degene die niet gelooft:ََكفِّر
Ik geloof 

niet/ zal niet 
geloven 

 أَكْفُرُ 
Ik 

geloofde 
niet 

 َفْرُت كَ 

 Degene die niet wordt geloofd Wij geloven:مَْكفُور
niet/ zullen 

niet geloven 
 نَْكفُرُ 

Wij 
geloofden 

niet 
 َفْرَناكَ 

 Ongeloof, niet geloven: كُفْر
Zij gelooft 

niet/ zal niet 
geloven 

 تَْكفُرُ 
Zij 

geloofde 
niet 

 َفَرْت كَ 
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Verschillende vormen van dit werkwoord komen 78 keer voor in de Koran 

 (  ن)دََخلَ  

 دََخلَ،يَْدُخلُ،اُدُْخلْ 
ِّع  فِّعْلمَاضِّي فِّعْلمَُضار

Hij gaat binnen/ 
zal binnengaan  ُيَْدُخل 

Hij ging 
binnen  ََدَخل 

 أمْر نَهْي
Zij gaan binnen/ 

zullen binnengaan  َيَْدُخلُون 
Zij gingen 

binnen َدَخُلوا 
Ga niet 

binnen!!  ْلَتَْدُخل 
Ga 

binnen!  ْاُدُْخل 
Jij gaat binnen/ 
zal binnengaan  ُتَْدُخل 

Jij ging 
binnen  ََدَخْلت 

Ga niet 
binnen 

(jullie) 
 لَتَْدُخلُوا

Ga binnen 

(jullie) اُدُْخلُوا 
Jullie gaan 

binnen/ zullen 
binnengaan 

 تَْدُخلُونَ 
Jullie 

gingen 
binnen 

 َدَخْلُتمْ 

 Degene die naar binnen gaat:  دَاخِّل
Ik ga binnen/       

zal binnengaan  ُأَدُْخل 
Ik ging 
binnen َدَخْلت 

 Degene die wordt binnengegaanمَْدُخول
Wij gaan binnen/ 

zullen binnengaan  ُنَْدُخل 
Wij gingen 

binnen َدَخْلَنا 

 Binnengaan, ingang: دُُخْول
Zij gaat binnen/ 
zal binnengaan  ُتَْدُخل 

Zij ging 
binnen  ْدََخلَت 

 
Verschillende vormen van dit werkwoord komen 143 keer voor in de Koran 

 (ن) عَبََد 

 ،يَعْبُُد،اُعْبُدْ عَبَدَ 
ِّع  فِّعْلمَاضِّي فِّعْلمَُضار

Hij aanbidt/       zal 
aanbidden  ُيَعْبُد Hij aanbad  ََعبَد 

 /Zij aanbidden أمْر نَهْي
zullen aanbidden  َيَعْبُُدون 

Zij 
aanbaden َعبَُدوا 

Aanbid niet!  ْلَتَعْبُد Aanbid!  ْاُعْبُد 
Jij aanbidt/         zal 

aanbidden  ُتَعْبُد Jij aanbad  ََّعبَْدت 
Aanbid niet! 

(jullie) لَتَعْبُُدوا 
Aanbid! 

(jullie) اُعْبُُدوا 
Jullie aanbidden/ 
zullen aanbidden  َتَعْبُُدون 

Jullie 
aanbaden  ْم  َعبَْدتُّ

Degene die aanbidt:عَابِّد
Ik aanbid/           zal 

aanbidden  ُأَعْبُد Ik aanbad  َُّعبَْدت 

Degene die wordt aanbeden:مَعْبُود
Wij aanbidden/ 

zullen aanbidden  ُنَعْبُد 
Wij 

aanbaden َعبَْدَنا 

 Aanbidding, aanbidden:عِّبَادَة

Zij aanbidt/            
zal aanbidden  ُتَعْبُد Zij aanbad  ْعَبََدت 
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Les 14: Adhaan en Woedoe gebeden 
V1:  Vertaal het volgende. 

 أَكْبَرُ أَكْبَُراَللهُ اَللهُ  أَكْبَرُ أَكْبَُراَللهُ اَللهُ 
  

َّ  أَنْ  أَْشهَدُ  ِّل ل َ ــ  إ َّ  ه ِّل  اللُ  إ

      

 رَُّسوُلللِّ  مَُحمًَّدا أَنَّ  أَْشهَدُ 

    

لَو   َحيَّعَلَى  الْفاَلَحِّ  َحيَّعَلَى ةِّ الصَّ

     

َ أَكْبَُراَللهُ اَللهُ  ِّل كْبَرُ أ َّاللُ ــ  لَإ  ) هَإِّل

  
 

Smeekbede na het voltooien van Woedoe 

َّ أَنْ أَْشهَدُ  هَ ل ـ  ِّلـ َّ إ ِّل  اللُ  إ
      

،وَْحَده ،لَه لََشرِّيكَ    
   

،عَبُْده مَُحمًَّدا أَنَّ  وَأَْشهَدُ  ،َورَُسولُه   
     

عَلْنِّيوَاجْ  مِّنَالتَّوَّابِّينَ  اْجعَلْنِّي اَلل هُمَّ   مِّنَالْمُتََطهِّ رِّينَ  
     

  

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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V2: Hoe kunnen we بركالل ا  in ons leven brengen? 

Antw: 

 

 

 

V3: Wat is de betekenis van Shahadah (getuigen)? 

Antw: 

 

 

 

V4: Wat zijn de voordelen van Salaah in deze wereld en het hiernamaals? 

 

 

 

V5: Wat is de beloning van het reciteren van de smeekbede na Woedoe? 

Antw: 
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Grammatica vragen bij Les 14 

 
V1: Schrijf de verschillende vormen en de betekenis van de volgende 
werkwoorden op.  

 Onkennen, niet geloven:فركُ   (ن)461كَفََر َ

Gebiedende wijs  ََفرَ ك،  َ فُرْ اُكْ  ،فُرُ كْ ي  
Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار

    

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

 

    

    

    

 

  :Binnengaanدخل  (ن)58دََخلَ 

Gebiedende wijs  َُخلْ اُدْ ، ُخلُ دْ يَ ،  َدَخل  
Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار

    

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     
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 Aanbidden:عبد  (ن)229عَبَدَ 

Gebiedende wijs بُدْ اُعْ  ،بُدُ عْ يَ ، َعبَد  
Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار

    

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

 

    

    

    

 

 

 
V2: Breek de Arabische woorden in 
stukken en schrijf de betekenis op  

V3: Vertaal het volgende in Arabisch 

   فَاعْبُُدوْهُ 

Wij aanbidden 
U 

 

  فَاعْبُْدهُ 
 

Jij ging binnen 
en ik ging 

binnen 

 

اوْ رُ فُ كْ وََلتَ    
 Ik aanbad en 

ontkende niet 

 

  وَقَْد كَفَْرتُمْ 
 Hij ontkende 

en aanbad niet 
 

 وَمَْن َكفَرَ 
  

Ik ga binnen 
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15.   SMEEKBEDEN AAN HET BEGIN VAN 

HET GEBED, ROEKOE’ & SOEJOED  

 

Laten we de openingssmeekbede van de Salaah bestuderen: 

 
41*     

هُمَّ الل   ُسبَْحانَكَ  كَ   تَبَارَكَ وَ  َوبَِّحمْدِّ  اْسمُكَ  
Verheven bent U O Allah! en met Uw lofprijzingen gezegend isUw naam

الل ُسبَْحانَ   : Allah is verheven 

كَ ُسبَْحانَ   : U bent 

verheerlijkt/ verheven 

 
رَكَ ابَ  َحمْدِّ كَ  بِّ  وَ   : Hij zegende 

 Hij is : تَبَارَكَ 

gezegend 

ِّْسم  naam : ا

en met Uw lofprijzing 

Vertaling:  Verheven bent U O Allah en met Uw lofprijzing en gezegend is Uw naam; 

 

 De feitelijke betekenissen van  َكَ ُسبَْحان  zijn: U bent puur.  U bent vrij van ieder gebrek, iedere 

tekortkoming en iedere fout.  

  ََك الل هُمَّ ُسبَْحان  betekent: O Allah! U heeft geen partner nodig; U bent niet zwak; U bent voor 

niemand bang; U wordt niet moe; U bent geen onderdrukker; U heeft van niemand hulp nodig.   

  ََك الل هُمَّ ُسبَْحان  betekent ook: Welke test in het leven U me ook geeft, het is perfect.  Ik heb geen 

enkele klacht tegen U.  Als we dit gevoel versterken, dan zullen we de sterkste positieve 

houding hebben.  

 َحمْد: Allah prijzen en Hem bedanken is een van de belangrijkste pijlers van Islam.   Tenzij u 

ware Tasbeeh doet, kunt u Allah niet werkelijk prijzen.  Als u denkt dat Allah zwak is of dat hij 

U niet genoeg heeft gegeven, hoe kunt u Hem dan echt loven? 

 Echte َحمْد is de basis van dankbaarheid, wat een ander belangrijk onderdeel is van een succesvol 

leven.  

  َاْسمُكَ  تَبَارَك : Als u “goed werk” blijft herhalen, wordt het werk niet beter.  Maar als u het werk 

begint in de naam van Allah, schenkt Hij u hulp en zegeningen.   

 In het hiernamaals zullen alleen die mensen voorspoed hebben, die Zijn naam nemen.  
 

19ََََ

كَ  وَتَعَالَى   َ  َجدُّ ِّلوَل َ ــ  إ  غَيُْركَ  ه
en verheerlijkt isUw Majesteit;en (er is) geen godbehalve U

Vertaling:  en gezegend is Uw Majesteit; en (er is) geen god behalve U. 

 

 Uw Majesteit is de hoogste.  Niemand in deze wereld, hoe machtig hij ook is, wat hij ook is, de 

meest machtige leider of koning van de wereld, er is niets boven U, O Allah!  

 Zijn uniciteit herhalen en iedere partnerschap verwerpen is erg belangrijk.  Allah zal Shirk nooit 

vergeven. Hou de gevaarlijke gevolgen van Shirk in gedachten terwijl u het reciteert. 
 

Dingen om te zeggen als u buigt (رُكُوع):  
ََ215َ

ِّ يَ  ُسبَْحانَ  يم رَب  الْعَظِّ
Glorie is (aan) mijn Heer de Magnifieke 

Na het voltooien van 15 lessen, 

zult u 95 nieuwe woorden hebben 

geleerd, die 33812 keer voorkomen 

in de Koran. 
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Vertaling:  Glorie is aan mijn Heer, de Magnifieke. 

 

Probeert u zich het volgende voor te stellen en te voelen: 

 Allah is Subhaan (lees de uitleg die eerder is gegeven voor Subhanak). 

 Hij is Rabb, ofwel Hij die zorgt voor ons en alles om ons heen.  Hij is de koesteraar, de 

onderhouder, de voorziener van alles dat we nodig hebben.  Degene Die elke van onze 

honderden miljarden cellen onder controle heeft, iedere seconde van onze levens. 

 U spreekt Allah aan door te zeggen: Mijn Rabb.  Als uw moeder zegt: “mijn zoon is heel goed” 

of “mijn dochter is heel goed” waar u bij bent, wat laat dat zien?  Dat laat haar liefde en 

genegenheid zien!  Zeg het met liefde als u Tasbieh in Roekoe doet.   

 Hij is magnifiek.  Het woord  َعْظم in het Arabisch betekent bot.  Het vertegenwoordigt kracht.  

 betekent iemand die Groot en Sterk is.  We zeggen het terwijl we buigen en ons َعِظيم 

onderwerpen aan Zijn Grootsheid en Kracht. 
 

َََ

  َحمَِّدهٗ لِّمَنْ َسمِّعَاللُ 
Allah heeft geluisterd naar degene die Hem prees 

 
 هٗ  َحمدَ  مَنْ  لِّ 

voor, naar degene die prees hem 
Vertaling:  Allah luistert naar degene die Hem prijst 

 

 Allah luistert naar iedereen.  Hier betekent het dat Allah speciale aandacht schenkt aan degene 

die Hem prijst.   

 Allah heeft het niet nodig dat we Hem prijzen.  Het baat Hem helemaal niet.  Hij verliest niets 

als we Hem niet prijzen.  Het baat ons alleen als we Hem prijzen. 

 

الَْحمْدُ وَلَكَ رَبَّنَا

Onze Heer!  en voor U  (is) alle lofprijzing. 
Vertaling:  Onze Heer! Alle lofprijzing is voor U.  

 

 Hamd heeft twee betekenissen: Lof en dank. 

 Stel u zich voor en voel Zijn beste eigenschappen: O Allah! U bent de Meest Genadevolle, de 

Machtigste, de Beste Schepper, de Beste Ontwerper, etc., en prijs Hem dan vanuit het diepst van 

uw hart. 

 Stel u zich voor en voel Zijn gunsten aan u en bedank Hem met heel uw hart.  

 

Dingen om te zeggen in Soejoed (َسْجَدة):  Het werkwoord  َسَجَد komt 49 keer voor in de Koran in 

verschillende vormen. 
 

َََ

ِّ يَ  ُسبَْحانَ   اْْلَعْلَى   رَب
Glorie aan Mijn Heer de Allerhoogste. 

  
 (de grootste) اْْلكْبَر  (groter) أكْبَر (groot)كَبِّير

 (de kleinste) اْْلْصغَر  (kleiner) أَْصغَر  (klein) َصغِّير
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 (de hoogste) اْْلَعْلَى  (hoger) أَعْلَى (hoog) عَلِّي  
Vertaling:  Glorie aan mijn Heer, de Allerhoogste. 

 

Sajdah (neerknielen) is de uitdrukking van volledige onderwerping aan Allah.  Probeert u zich de 

vier dingen die genoemd zijn voor te stellen en te voelen.  Ze zijn hetzelfde als wat u zegt in 

Roekoe, behalve اْْلَعْلَى (de Allerhoogste).  Ik ben op de laagste positie op aarde en mijn Rabb is de 

Hoogste op Zijn troon.  

Breng de Tasbieh in uw leven: 

Vraag: O Allah! Help me iedere test in mijn leven te accepteren en geen enkele klacht tegen U 

te hebben.  Nooit zou ik moeten zeggen: Waarom gebeurde mij dit? 

Evalueer:  Hoe vaak klaag ik over mijn kleur, neus, gezicht, lichaam, familie, het weer, dit land, 

etc. 

Plan:  Wat Allah doet is perfect.  De situatie waarin we verkeren is ofwel een test en/of te 

wijten aan onze eigen fouten.  We moeten bidden tot Allah om ons te helpen ons best te 

doen in welke situatie we ons ook bevinden of het op de beste manier te veranderen. 

Verspreid: Verspreid de boodschap en help mensen om Allah altijd te loven en Hem te danken. 
 

 

GRAMMATICA: Oefen de volgende 21 vormen van de volgende werkwoorden: 

   Verschillende vormen van dit werkwoord komen 58 keer voor in de Koran 

   ( ض)َضَربَ 

ِّْضرِّبْ ،رِّبُ ضْ ،يَ َضَربَ   ا
ِّع  فِّعْلمَاضِّي فِّعْلمَُضار

Hij slaat/    
zal slaan  ُيَْضرِّب Hij sloeg  ََضَرب 

   /Zij slaan أمْر نَهْي
zullen slaan  َيَْضرِّبُْون Zij sloegen َضَرُبْوا 

Sla niet!  َبْ تَْضرِّ ل Sla!  ِّْْضرِّب  ا
Jij slaat/   zal 

slaan  ُتَْضرِّب Jij sloeg  َضَرْبَت 
Sla niet!  
(jullie) َلتَْضرِّبُْوا 

Sla!  
(jullie)  ِّ اْضرِّبُوْ ا  

Jullie slaan/ 
zullen slaan  َتَْضرِّبُْون 

Jullie 
sloegen  َْضَرْبُتم 

 iemand die slaat:َضارِّب

 degene die geslagen is:مَْضُروب

 slaan, slag:َضْرب

Ik sla/        zal 
slaan  ُأَْضرِّب Ik sloeg  َضَرْبُت 

Wij slaan/ 
zullen slaan  ُنَْضرِّب Wij sloegen َضَرْبَنا 

Zij slaat/    zal 
slaan  ُتَْضرِّب Zij sloeg  َضَرَبْت 

 

Verschillende vormen van dit werkwoord komen 266 keer voor in de Koran 

 Benadelen, onrecht aandoen (   ض)َظلَمَ 

ِّْظلِّمْ ،ْظلِّمُ يَ ،َظَلمَ   ا
ِّع  فِّعْلمَاضِّي فِّعْلمَُضار

Hij benadeelt/  zal 
benadelen يَْظلِّم 

Hij 
benadeelde  ََظَلم 

 /Zij benadelen أمْر نَهْي
zullen benadelen  َيَْظلِّمُْون 

Zij 
benadeelden َظَلُمْوا 

Benadeel 
niet!  َْلتَظلِّم Benadeel!  ِّْْظلِّم  ا

Jij benadeelt/   zal 
benadelen  ُتَْظلِّم 

Jij 
benadeelde  َظَلْمَت 

Benadeel 
niet!  

(jullie) 
 َلتَظلِّمُْوا

Benadeel! 
(jullie)  ِّ  ْظلِّمُْواا

Jullie benadelen/ 
zullen benadelen  َتَْظلِّمُْون 

Jullie 
benadeelden  َْظَلْمُتم 
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 Degene die onrecht doet:َظالِّم

 Degene die onrecht is aangedaan:مَْظلُوم

 onrecht aandoen:ُظلم

Ik benadeel/      zal 
benadelen  ِّمُ أَْظل 

Ik 
benadeelde  َظَلْمُت 

Wij benadelen/ 
zullen benadelen  ُنَْظلِّم 

Wij 
benadeelden َظَلْمَنا 

Zij benadeelt/    
zal benadelen  ُتَْظلِّم 

Zij 
benadeelde  َظَلَمْت 

 

 

Verschillende vormen van dit werkwoord komen 53 keer voor in de Koran 

 Geduldig/standvastig zijn(   ض)َصبَرَ 

ِّْصبِّرْ ،ْصبِّرُ ،يَ َصبَرَ   ا
ِّع  فِّعْلماضِّي فِّعْلمَُضار

Hij is geduldig/ 
zal geduldig zijn  ُيَْصبِّر 

Hij was 
geduldig  ََصبَر 

 أمر نَهْي
Zij zijn 

geduldig/zullen 
geduldig zijn 

 يَْصبُِّروْنَ 
Zij waren 
geduldig َصبَُرْوا 

Wees niet 
geduldig!  َْلتَْصبِّر 

Wees 
geduldig!  ِّْْصبِّر  ا

Jij bent 
geduldig/ zal 
geduldig zijn 

 تَْصبِّرُ 
Jij was 

geduldig  َصبَْرَت 

Wees niet 

geduldig! 
(jullie) 

 َلتَْصبُِّروْا
Wees 

geduldig! 
(jullie) 

ِّْصبُِّروْا  ا
Jullie zijn 

geduldig/ zullen 
geduldig zijn 

 تَْصبُِّروْنَ 
Jullie 

waren 
geduldig 

 َصبَْرُتمْ 

 Degene die geduldig is:َصابِّر

--- 

 

 Geduld:َصبْر

 

Ik ben geduldig/ 
zal geduldig zijn  ُأَْصبِّر 

Ik was 
geduldig  َصبَْرُت 

Wij zijn 
geduldig/ zullen 

geduldig zijn 
 نَْصبِّرُ 

Wij 
waren 

geduldig 
 َصبَْرَنا

Zij is geduldig/ 
zal geduldig zijn  ُتَْصبِّر 

Zij was 
geduldig  َصبََرْت 

 

 Verschillende vormen van dit werkwoord komen 95 keer voor in de Koran 

 (ض)غَفَرَ 

ِّغْفِّرْ ،غْفِّرُ ،يَ غَفَرَ   ا
ِّع  فِّعْلماضِّي فِّعْلمَُضار

Hij vergeeft/    
zal vergeven  ُيَغْفِّر Hij vergaf  ََغَفر 

    /Zij vergeven أمْر نَهْي
zullen vergeven  ْ  فُِّروْنَ يَغ

Zij 
vergaven َغَفُرْوا 

Vergeef 
niet!  َْلتَغْفِّر Vergeef!  ِّْغْفِّر  ا

Jij vergeeft/       
zal vergeven  ُتَغْفِّر Jij vergaf  َغَفْرَت 

Vergeef 
niet! (jullie) َلتَغْفُِّروْا 

Vergeef!  
(jullie) ِّغْفُِّروْا  ا

Jullie vergeven/ 
zullen vergeven  َتَغْفُِّروْن 

Jullie 
vergaven  َْغَفْرُتم 

 Degene die vergeeft:غَافِّر

 Degene die vergeven wordt:مَغْفُور

 vergeven, vergeving:مَغْفَِّرة
 

Ik vergeef/       
zal vergeven  ُأَغْفِّر Ik vergaf  َغَفْرُت 
Wij vergeven/   
zullen vergeven  ُنَغْفِّر 

Wij 
vergaven َغَفْرَنا 

Zij vergeeft/     
zal vergeven  ُتَغْفِّر Zij vergaf  َغَفَرْت 

Dit werkwoord heeft geen effect op een ander, de 

lijdende vorm bestaat (مفعول) niet. 
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َك وَتَبَارََك اْسمُكَ     ُسبَْحانََك الل هُمَّ َوبَِّحمْدِّ

َك وَلَ هلِاَ غَيُْركَ   وَتَعَالَى  َجدُّ
يْم ِّ َي الْعَظِّ ّْن َحمَِّدهَسمَِّع اللُ لِّمَ  ُسبَْحانَ رَب

ِّ َي اْلَعْلَى    رَبَّنَا وَلََك الَْحمْدُ  ُّسبَْحانَ رَب
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Les 15: Begin, Roekoe en Soejoed Smeekbeden 
V1:  Vertaal het volgende. 

******************** Sana******************** 

هُمَّ الل   ُسبَْحانَكَ  كَ    اْسمُكَ  وَتَبَارَكَ  َوبَِّحمْدِّ
     

كَ َجدُّ  وَتَعَالَى ِّلـ    ـهَ وَلَإ  غَيُْركَ  
    

 

 

 *****    *****    *****    Roekoe *****    *****    *****     

ِّ يَ  ُسبَْحانَ   الْعَظِّيم رَب
   

 

   *****    *****    *****    Sajda   *****    *****    *****  

ِّ يَ  ُسبَْحانَ   اْْلَعْلَى   رَب
   

 

V2: Wat is de betekenis van “Allahs naam is gezegend”? 

Antw: 

 

V3: Hoeveel dingen zeggen we tegen Allah tijdens Roekoe? 

Antw: 

 

V4: Hoeveel dingen zeggen we tegen Allah tijdens Sajdah? 

Antw: 

 

V5: Wat zijn de betekenissen van سبحان? 

Antw: 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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Grammatica vragen bij Les 15 

 
V1: Schrijf de verschillende vormen en de vertaling van de volgende 
werkwoorden op. 

  Slaan (ض)58َضَربَ 
Gebiedende wijs  َرِّبُ ضْ يَ ، َضَرب،ْ

 اِْضرِبْْ
Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار

  
 

 

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

 

    

    

    

 

 Benadelen, onrecht doen (ض)266َظلَمَ 

Gebiedende wijs  َاِْظلِمْْْ،ْظلِّمُ يَ ، َظَلم  
Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار

  
 

 

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     
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 Geduldig zijn (ض)53َصبَرَ 

Gebiedende wijs  َاِْصبِرْْْ،ْصبِّرُ يَ ، َصبَر  
Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار

  
 

 

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

 

    

    

    

 :Vergeven (ض)95غَفَرَ  

Gebiedende wijs  َاِغْفِرْْْغْفُِّر،يَ ، َغَفر  
Vertaling 

فِّعْل 
ِّع  مَُضار

Vertaling 

 فِّعْل مَاضِّي

  
 

 

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

 

    

    

    

 

V2: Breek de Arabische woorden in 
stukken en schrijf de betekenis op  

V3: Vertaal het volgende in Arabisch 

   فَاْضرِّبُْوا

!Benadeel nietَ
 

 َصبَْرتُمْ 
 

 

Hij sloeg, dus hij 
benadeeldeَ 

 فَغَفَْرنَا
 

 

!Wees geduldig 
(jullie)َ

 

 وَمَاَظلَمْنَاهُمْ 
 

 

Zij benadeeldenَ
 

 وَمَاَظلَمُْونَا
  

!Wees geduldigَ
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16.  TASHAH-HOED 
 

   46 

يَّاتُ  ِّ  اَلتَّحِّ لََواتُ  للِّ يِّ بَاتُ  وَالصَّ  وَالطَّ
Alle aanbidding 

met de tong 
komen toe aan 

Allah 

en alle aanbidding 

met het lichaam 
en alle aanbidding d.m.v. 

het uitgeven van rijkdom 

يَّة  (enkelvoud)تَحِّ

يَّات  (meervoud) تَحِّ

للا لِّ  وةِّ َصٰل  (enkelvoud) 

 (meervoud)َصلََوات

 (enkelvoud)َطي ِّبَة

 voor Allah (meervoud)َطي ِّبَات

Vertaling:  Alle aanbidding met de tong, het lichaan en d.m.v. het uitgeven van rijkdom komen 

toe aan Allah. 
Een andere Vertaling: Alle complimenten komen toe aan Allah en alle gebeden en alle pure woorden 

 

Op een keer zei de Profeet (vrede zij met hem) dat zeventig duizend mensen Jennah zullen binngaan 

zonder dat ze ter verantwoording worden geroepen of gestraft worden.  Daarna beschreef hij hun 

eigenschappen.  Hij zei onder andere dat zij vertrouwen in hun Rabb (Allah) zouden houden.  Toen 

hij dit hoorde stond 'Ukashah bin Mihsan (moge Allah tevreden over hem zijn) op en vroeg: "Bid 

tot Allah om mij een van hen te maken.'' De Profeet (vrede zij met hem) zei, "Jij bent een van hen.'' 

Toen stond een andere man op en vroeg om hetzelfde. De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde, 

"'Ukashah heeft u overtroffen."  [Al-Bukhari and Muslim].  
 

 De Hadith leert ons dat op het moment dat we over iets goeds horen, we Allah er om vragen, 

anders grijpt iemand anders die kans. 

 Vraag: O Allah! Help me deel te nemen in alle drie de aanbiddingen die hierboven genoemd 

staan. 

 Evalueer: Hoe gebruik ik mijn tong, mijn hersenen, mijn intellect en meest belangrijk waar 

geef ik mijn rijkdom aan uit? 

 
42  75             

الَمُ  ُّهَاالنَّبِّيُّ  عَلَيْكَ  اَلسَّ ٗ  َورَْحمَتُاللِّ  أَي  وَبََرََكتُه
Vrede zij met u O Profeet en de genade van Allah en Zijn zegeningen 

Algemeen 

gebruik: 

اَلمُ عَلَيُْكمْ   السَّ

نَبِّيُّون، نَبِّي ِّين،  
 اَنْبِّيَۤاء

Profeten 

للا رَْحمَتُ  َو   هٗ  بََرََكتُ  وَ  
en genade Allah En zegeningen Zijn 

 Voortdurend genadevol : رَحِّيم 
meervoud van   بََركَة  is  

 بََرََكت
Vertaling:  Vrede zij met u, O Profeet, en de genade van Allah en Zijn zegeningen.  

 

Wie verrichtte de drie vormen van aanbidding (van tong, lichaam en uitgeven) op de beste manier?  

Profeet Mohammed (vrede zij met hem) natuurlijk.  Hij leerde ons wat ze waren en hoe ze te 

verrichten.  Daarom bidden we om drie dingen voor hem: vrede, genade en de Zegeningen van 

Allah.  
 

42    140* 

الَمُ  الِّحِّينَ  عِّبَادِّاللِّ  ى  وَعَلَ  عَلَيْنَا اَلسَّ  الصَّ
Vrede zij met ons en met de dienaren van Allah de rechtschapenen 

Na het voltooien van 16 lessen, 

zult u 103 nieuwe woorden hebben 

geleerd,die 35199 keer voorkomen in 

de Koran. 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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 dienaar van Allah : عَبُْد الل عَلَى   وَ  نَا عَلَى 

 dienaren van Allah : عِّبَادُ الل
 َصالُِّحون، َصالِّحِّينَصالِّح 

met, op ons en met 

Vertaling:  Vrede zij met ons en met alle rechtschapen dienaren van Allah. 

 Wie kregen de gunsten van Allah?  (1) Profeten; (2) Waarachtige (eerlijke) mensen (Siddiqien); 

(3) Martelaren (Shuhada); en (4) de Rechtvaardigen (Salihien).   

 De smeekbede voor vrede is voor de Profeet (vrede zij met hem), dan voor ons en dan voor de 

Rechtvaardigen.  Voor Profeten en voor de rechtvaardige mensen, insha Allah, zal de 

smeekbede worden verhoord.  We zijn in het midden van de twee groepen in het gebed en we 

hopen dat Allah ons ook vrede zal schenken.  

 Onthoud, Allah schenkt Zijn genade aan degenen die het verdienen, door het goede te doen en te 

smeken om genade zoals de rechtvaardige mensen deden.   
 

ِّل أَنْ  أَْشهَدُ  َّإ َ ــ  ل َّ  ه ِّل  اللُ  إ
Ik getuig dat  (er is) geen god behalve Allah 

Vertaling:  Ik getuig dat er geen god is behalve Allah.  
 

ٗ  عَبُْدهٗ  مَُحمًَّدا أَنَّ  هَدُ وَأَشْ   َورَُسولُه
en ik getuig dat Mohammed is Zijn Dienaar En Zijn Boodschapper  

Vertaling:  En ik getuig dat Mohammad (vrede zij met hem) Zijn Dienaar en Zijn 

Boodschapper is  
 

 De uitleg van het bovenstaande is al gegeven in les 14 over de Adhaan.   

 Allah heeft ons gemaakt en we zijn voor Hem.  Hij bezit ons en al het andere.  We zijn 

allemaal dienaren van Allah en zouden moeten leven als een ware dienaar.  De beste dienaar 

van Allah is Profeet Mohammed (vrede zij met hem).  Hij is een voorbeeld voor ons, hoe 

een ware dienaar zou moeten zijn. 
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GRAMMATICA: Oefen de volgende 21 vormen van  َعَمِّلَ  , عَلِّمَ  ,َسمِّع, en  َم  .gebruik TFI رَحِّ
 

   Verschillende vormen van dit werkwoord komen100 keer voor in de Koran 

   :Luisteren/horen(س)َسمِّعَ 

ِّْسَمعْ ،ْسمَعُ ،يَ َسمِّعَ  ِّع ا  مَعْلماضِّي مَعْلمَُضار

Hij luistert/      
zal luisteren  ُيَْسمَع 

Hij 
luisterde  َع  َسمِّ

 أمْر نَهْي
Zij luisteren/   
zullen 
luisteren 

 يَْسمَعُْونَ 
Zij 
luisterden ُعْوا  َسمِّ

Luister 
niet!  َْلتَْسمَع Luister!  ِّْْسمَع  ا

Jij luistert/        
zal luisteren  ُتَْسمَع 

Jij 
luisterde  ْعَت  َسمِّ

Luister niet! 
(jullie) َلتَْسمَعُْوا 

Luister! 
(jullie) ِّْسمَعُْوا  ا

Jullie 
luisteren/ 
zullen 
luisteren 

 تَْسمَعُْونَ 
Jullie 
luisterden  ْْعُتم  َسمِّ

 Iemand die luistert:َسامَع

 Degene naar wie wordt geluisterd:مَْسمُوع

 Luisteren:عَسمْ 

Ik luister/            
zal luisteren  ُأَْسمَع 

Ik 
luisterde  ْعُت  َسمِّ

Wij luisteren/  
zullen 
luisteren 

 نَْسمَعُ 
Wij 
luisterden ْعَنا  َسمِّ

Zij luistert/       
zal luisteren  ُتَْسمَع 

Zij 
luisterde  َعْت  َسمِّ
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Verschillende vormen van dit werkwoord komen 518 keer voor in de Koran 

 :Weten(    س) عَلِّمَ 

ِّعْلَمْ ،يَعْلَمُ ،َعلِّمَ   ا
ِّع  مَعْلماضِّي مَعْلمَُضار

Hij weet/          
zal weten  ُيَعْلَم Hij wist  ََعلِّم 

   /Zij weten أمْر نَهْي
zullen weten  َيَعْلَمُون Zij wisten  ُواَعلِّم 

Weet niet!  ْلَتَعْلَم Weet!  ِّْعْلَم  ا
Jij weet/           

zal weten  ُتَعْلَم Jij wist  َعلِّْمَت 
Weet niet! 

(jullie) لَتَعْلَمُوا 
Weet! 
(jullie) ِّعْلَمُوا  ا

Jullie weten/    
zullen weten  َتَعْلَمُون Zij wisten  َْعلِّْمُتم 

 Degene die weet, geleerde:عَالِّم

 Dat wat wordt geweten:مَعْلُوم

 Weten, kennis:عِّلْم

Ik weet/             
zal weten  ُأَعْلَم Ik wist  َعلِّْمُت 

Wij weten/   
zullen weten  ُنَعْلَم Wij 

wisten َعلِّْمَنا 

Zij weet/             
zal weten  ُتَعْلَم Zij wist  َعلَِّمْت 

 
Verschillende vormen van dit werkwoord komen 318 keer voor in de Koran 

 :Doen/werken(   س) عَمِّلَ 

لَ  ِّعمَلْ ،َعمِّ  يَعْمَلُ،ا
ِّع  لماضِّيعف فعلمَُضار

Hij doet/      
zal doen  ُيَعْمَل Hij deed  َل  َعمِّ

   /Zij doen أمْر نَهْي
zullen doen  َيَعْمَلُون Zij deden ُلوا  َعمِّ

Doe niet!  َلْ لَتَعْم Doe!  ِّْعْمَل  ا
Jij doet/      
zal doen  ُتَعْمَل Jij deed  ْلَت  َعمِّ

Doe niet! 
(jullie) لَتَعْمَلُوا 

Doe!  
(jullie) ِّعْمَلُوا  ا

Jullie doen/   
zullen doen  َتَعْمَلُون Jullie deden  ْْلُتم  َعمِّ

 Werker, arbeid:عَامِّل

Degene die bewerkt wordt: مَعْمُول 

 Doen, werken: لعَمَ 

Ik doe/         
zal doen  ُأَعْمَل Ik deed  ْلُت  َعمِّ

Wij doen/   
zullen doen  ُنَعْمَل Wij deden ْلَنا  َعمِّ

Zij doen/       
zal doen  ُتَعْمَل Zij deed  َلْت  َعمِّ
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Verschillende vormen van dit werkwoord komen 148 keer voor in de Koran 

 :Genade tonen (of schenken)( س) حِّمَ رَ 

مَ  ِّرَْحمْ ،َرحِّ  يَْرَحمُ،ا
ِّع  لماضِّيعف فعلمَُضار

Hij toont genade/ 
zal genade tonen  ُيَْرَحم Hij toonde 

genade  َم  َرحِّ

 أمْر نَهْي
Zij tonen genade/ 

zullen genade 
tonen 

 يَْرَحمُونَ 
Zijn 

toonden 
genade 

ُموا  َرحِّ

Toon 
geen 

genade! 
 لَتَْرَحمْ 

Toon 

genade!  ِّْرَْحم   /Jij toont genade ا
zal genade tonen  ُتَْرَحم Jij toonde 

genade  ْمَت  َرحِّ

Toon geen 
genade! 
(jullie) 

 لَتَْرَحمُوا
Toon 

genade! 
(jullie) 

ِّرَْحمُوا  ا
Jullie tonen 

genade/ zullen 
genade tonen 

 تَْرَحمُونَ 
Jullie 

toonden 
genade 

ْمُتمْ   َرحِّ

 Degene die genade toont:رَاحِّم

 Degene die genade krijgt:مَْرُحوم

 Genade tonen, genade:رَْحمَة

Ik toon genade/   
zal genade tonen  ُأَرَْحم Ik toonde 

genade  ْمُت  َرحِّ
Wij tonen 

genade/   zullen 
genade tonen 

 نَْرَحمُ 
Wij 

toonden 
genade 

ْمَنارَ   حِّ

Zij toont genade/   
zal genade tonen  ُتَْرَحم Zij toonde 

genade  َمْت  َرحِّ
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Les 16:  Tashah-hoed 
V1:  Vertaal het volgende. 

يَّاتُ  ِّ  اَلتَّحِّ لََواتُ  للِّ يِّ بَاتُ  وَالصَّ وَالطَّ
    

الَمُ  بََرََكتُه،وَ  َورَْحمَتُاللِّ  أَيُّهَاالنَّبِّيُّ  عَلَيْكَ  اَلسَّ  
     

الَمُ  الِّحِّينَ  عِّبَادِّاللِّ  وَعَلَى   عَلَيْنَا اَلسَّ  الصَّ
     

ِّل أَنْ  أَْشهَدُ  َّإ َ ــ  ل ه َّاللُ   ِّل  إ
    

،عَبُْده مَُحمًَّدا وَأَْشهَُدأَنَّ  ،َورَُسولُه   
    

 
V2: Wat leren we van de vraag van Ukasha (moge Allah tevreden over hem zijn)? 

Antw: 

 

 

V3:Hoeveel gunsten voor de Profeet (vrede zij met hem) vragen we aan 

Allah? 

Antw: 

 

 

V4: Wat is de betekenis van: ik getuig dat Mohammed (vrede zij met hem) 

Zijn Boodschapper is? 

Antw: 

 

 

V5: Wat is de boodschap van de woorden ّعبدہ en رسوله ? 

Antw: 

 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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Grammatica vragen bij les 16 

 
V1: Schrijf de verschillende vormen en vertaling op van de volgende 
werkwoorden.   

 Luisteren/horen:  َسمِّعَ   (س)100َسمِّعَ 

Gebiedende wijs  َاِسْمَعْْْ،ْسمَعُ يَ ، َسمِّع  
Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار

  
 

 

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    

    

    

 

 Weten:  علم  (س)518عَلِّمَ 

Gebiedende wijs  َِّعْلَمْ ،يَعْلَمُ ،  َعلِّم ا  
Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار

  
 

 

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     
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 Werken: عَمِّلَ   (س)318عَمِّلَ 

Gebiedende wijs  َل ِّع،لُ مَ يَعْ ،  َعمِّ لْ مَ ا  
Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار

  
 

 

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

 

    

    

    

 Genade tonen:رحم  (س)148رَحِّمَ 

Gebiedende wijs  َم ِّ ،مُ حَ يَرْ ،  َرحِّ مْ رْحَ ا  
Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار

  
 

 

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

 

    

    

    
 

V2. Breek de Arabische woorden 
in stukken en schrijf de betekenis 
op. 

 
V3. Vertaal het volgende in het 
Arabisch. 

 Ik hoorde dus ik wist   َسمِّعْتُمْ 
 

  َستَعْلَمُْونَ 
 Ik wist dus ik 

werkte 

 

  يَعْلَمُهُمْ 
 Dus luister (jullie)! 

 

  يَْسمَعُْونَُكمْ 
 Weet (jullie) en doe! 

 

   تَْسمَعُْونَهُمْ 
Toon genade 

(jullie)! 
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17.  GEBED VOOR DE PROFEET  (vrede  

zij met hem) (of Doeroed) 
 

Denk aan de offers die onze Profeet (vrede zij met hem) bracht voor het verspreiden van de 

boodschap van Islam.  Als we Moslims zijn, 1400 jaar na zijn tijd en in een plaats ver van Mekka, 

dan is dat dankzij de zegen van Allah en door de offers van de Profeet (vrede zij met hem).  

 

Laten we een gebeurtenis in zijn leven nemen.  Ondanks dat hij heel erg moe was na het doen van 

Da'wah de hele dag, ging hij eens laat in de avond naar een stam.   

Ik moet bedenken dat Islam miscchien wel via die stam bij mij is gekomen.  In dezelfde lijn kan ik 

het effect van ieder offer voelen, in mij en in mijn leven.  

 

Wat kan ik nu doen om iets voor deze gunst terug te geven? Hem uitnodigen voor het avondeten? 

Hem een cadeau sturen?  Niets!  Ik kan alleen voor hem bidden.  

 

De Profeet (vrede zij met hem) zal de beloning toch wel van Allah krijgen, of ik nu voor hem bid of 

niet.  Eigenlijk is het voor mij een grote eer om voor hem te bidden.  Sterker nog, wij ontvangen 

beloning door voor hem te bidden!  Iedereen die voor de Profeet (vrede zij met hem) bidt, zal 

hiervoor 10 beloningen van Allah ontvangen [Muslim]. 
 

 لِّمَُحمَّدٍ ٰا وَّعَلَى   عَلَى   مَُحمَّدٍ  َصلِّ   هُمَّ اَلل  
O Allah! schenk vrede aan Mohammed en aan de familie van Mohammed 

 
عَلَى َصلِّ    :schenk vrede 

 bidt :َصلِّ  

 familie, volgelingen : ٰال عَلَى   وَّ  مَُحمَّدٍ  عَلَى  

 familie aan Mohammed en aan : أَهْل

Vertaling: O Allah! Schenk vrede aan Mohammed en aan de familie van Mohammed, (vrede zij 

met hem) 

 

 َصل ِّ عَلَى betekent eigenlijk: O Allah! Overlaad hem met Uw genade, wees heel vriendelijk tegen 

hem, verhoog zijn naam en verhef zijn positie. 

 O Allah! De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons veel gunsten verleend.  We hebben niets om 

hem terug te betalen.  Alleen U kunt hem op de beste manier belonen.  

 ٰال heeft twee betekenissen: familie en volgelingen.  Als we de tweede betekenis nemen, dan is 

dit gebed ook voor ons, de volgelingen.   
 

59     70                26 

ِّبَْراهِّيمَ  َصلَّيْتَ  كَمَا  ِّبَْراهِّيمَ  وَعَلَى   عَلَى  إ  ٰالِّ إ
Zoals U vrede schonk aan Ibrahiem en aan de familie van Ibrahiem 

 : َك، كَمَا

zoals, net als 
 u deed :فَعَلْتَ 

 u schonk vrede : َصلَّيَْت 

aan Ibrahiem (vrede 

zij met hem) 
  عَلَى   وَ 

en aan 

Vertaling:  zoals U vrede schonk aan Ibrahiem en aan de familie van Ibrahiem 

 

 O Allah! U gaf Ibrahiem (vrede zij met hem) zo’n positie en leiderschap dat alle Moslims, 

Christenen en Joden hem erkennen als Profeet.  O Allah! Geef de Profeet Mohammed ook zo’n 

status, dat alle mensen op aarde hem accepteren als Uw laatste Profeet.  

Na het voltooien van 17 lessen, 

zult u 110 nieuwe woorden 

hebben geleerd, die 35656 keer 

voorkomen in de Koran. 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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 17  

ِّنَّكَ  يد   َحمِّيد   إ  .مَّجِّ
Zeker, U bent lovenswaardig glorievol 

ِّنَّ   lof : َحمْدُ  كَ  إ

 lovenswaardig :َحمِّيد  
 glorie, pracht : مَْجد

يد  glorievol, verheerlijkt inderdaad, zeker U : مَجِّ

Vertaling:  Inderdaad, U bent lovenswaardig, verheerlijkt bent U. 

 

 O Allah! U heeft ons een grote gunst bewezen.  U stuurde ons een uitstekende Profeet.  U bent 

zo vriendelijk en zo Genadevol.  U zorgde zo goed voor ons welzijn.  U bent zeker 

lovenswaardig en vol van glorie.    
 

Als u bidt voor de Profeet (vrede zij met hem), denk aan zijn opoffering voor ons.  Denk er ook aan 

dat hij was gestuurd als docent van de Koran.   

Vraag:  O Allah! Help me om zijn leerling te worden, dus om de Koran en de Hadith regelmatig te 

bestuderen.  

Evalueer: Hoe veel tijd spendeer ik aan het leren van deze twee dingen? Zeg ik dat “ik druk ben en 

ik er geen tijd voor heb?”  Geen tijd om de leerling van de Profeet, (vrede zij met hem) te zijn!?  

Houden we echt van hem?   

Plan: Stel dagelijks een tijd vast voor het leren van de Koran en Hadith.  

Verspreid: Doe uw best om de leerstellingen van de Koran en Sunnah te verspreiden.  
 

Laten we het tweede deel bestuderen waarin maar twee nieuwe woorden:  َْباِرك  en  َباَرْكَت.  

 ٰالِّ مَُحمَّدٍ  وَّعَلَى   عَلَى   مَُحمَّدٍ  بَارِّكْ  هُمَّ اَلل  
O Allah! Schenk zegeningen aan Mohammed en aan de familie van Mohammed; 

Vertaling:  O Allah! Schenk zegeningen aan Mohammed en de familie van Mohammed (vrede 

zij met hem) 
 

 In het eerste deel is ّعلى  omvat.  Maar in smeekbeden herhalen we بََرَكة genoemd wat ook صل 

hetzelfde verzoek in verschillende woorden om onze gehechtheid aan de Profeet (vrede zij met 

hem) aan te tonen.  

 De betekenis van Barakah is gunsten en zegeningen.  Het omvat ook de voortdurendheid en 

toename van deze zegeningen voor altijd.  
 Barakah in daden impliceert hun acceptatie en het ontvangen van geweldige beloningen er voor. 

 Barakah in familie impliceert haar groei, rijkdom, uitbreiding en continuïteit over generaties. 

 De smeekbede voor Barakah is voor de familie van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) 

en ook voor zijn volgelingen.  Moge Allah ons ware volgelingen van de Profeet Mohammed 

(vrede zij met hem) laten zijn.  
 

ِّبَْراهِّيمَ  بَارَكْتَ  كَمَا ِّبَْراهِّيمَ ٰا وَعَلَى    عَلَى   إ لِّ إ  
zoals U zegeningen schonk aan Ibrahiem en aan de familie van Ibrahiem 

Vertaling:  Zoals U zegeningen schonk aan Ibrahiem en aan de familie van Ibrahiem (Abraham). 
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ِّنَّكَ  يد   َحمِّيد   إ  مَّجِّ
Voorzeker, U bent prijzenswaardig glorierijk 

Vertaling:  Voorzeker, U bent prijzenswaardig, glorierijk. 

 

Probeer u het advies van de Profeet (vrede zij met hem) te herinneren terwijl u voor hem bidt.  

Bijvoorbeeld, met betrekking tot de Koran zei hij: Breng het van mij over, ook al is het maar een 

vers (dat u kent). 
 

 Hoe kunnen we het verspreiden als we het niet begrijpen?  Daarom, maak een serieus plan om 

de hele Koran te begrijpen. 

 Stelt u zich voor dat u verdwaald bent in een woestijn.  Uw eten en voorraden zijn op en u 

nadert de dood.   Ineens komt er een man met eten en drinken.  U geniet van het eten, krijgt uw 

energie terug en begint hem te bedanken. Hij vraagt u om hem te helpen het eten uit te delen aan 

andere ‘stervenden’. U staat daar alleen maar en herhaalt, “Moge Allah u genade schenken, 

moge Allah u zegenen.”   Zou dat niet een hele onbeleefde en ondankbare houding zijn?  Past u 

dit voorbeeld toe op onze relatie met de Profeet (vrede zij met hem).  Als we alleen voor de 

Profeet bidden de boodschap niet aan anderen overdragen, zou de Profeet (vrede zij met hem) 

blij met ons zijn? 

 We zouden onze uiterste best moeten doen om de Koran door en door te kennen zodat we 

antwoord kunnen geven op de vragen van niet-Moslims, misverstanden kunnen ophelderen en 

mensen naar Islam kunnen leiden, insha Allah. We zouden moeten denken aan het voorbeeld 

van de Profeet (vrede zij met hem), toen een van zijn buren, een niet-moslim vrouw, iedere dag 

vuilnis naar hem gooide om hem te treiteren. Op een dag toen de Profeet (vrede zij met hem) 

zijn huis verliet en zag dat de vrouw er niet was, ging hij naar haar huis om te informeren naar 

haar gezondheid omdat hij bang was dat ze misschien onwel was.  Toen ze dit zag, accepteerde 

de vrouw direct Islam. Stelt u zich de beloningen voor als we met een soortgelijk scenario 

geconfronteerd zouden worden en onze rustige en waardige reactie zou iemand dichter bij Islam 

brengen! 

 Doe moeite om uw liefde voor de Profeet (vrede zij met hem) te vergroten door over zijn leven 

te lezen en zijn Sunnah te volgen. 
 

 

GRAMMATICA:Vanaf deze les, zullen we speciale gevallen van trilaterale werkwoorden leren.  

Trilaterale werkwoorden zijn die werkwoorden die drie letters in hun stam hebben.  We beginnen 

met de werkwoorden van welke de eerste van de stamletters een zwakke letter is.   

Zwakke letters zijn و، ي، ا.  Ze worden zwak of ziek genoemd omdat het de geluiden zijn die een 

zieke maakt als hij/ zij pijn heeft, oe, ie, aa!  Een zwakke letter wordt snel ‘moe’ dus het blijft niet 

in alle vormen van het werkwoord terugkomen (voltooide tijd, onvoltooide tijd, gebiedende wijs, 

etc).  Of het verdwijnt of het stuurt een andere zwakke letter in zijn plaats!  Het goede is dat de drie 

zwakke letters elkaar steunen om hun ‘zwakheid’ te overwinnen!’   

 

Laten we de volgende 21 vormen van de werkwoorden  َوََجدَ  ,وَعَد , en  َوَلَد oefenen. 
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Verschillende vormen van dit werkwoord komen 124 keer voor in de Koran   

 (ض)  وَعَدَ 

 عِّدْ ، يَعِّدُ ،  َوَعدَ 
ِّع  ل ماضِّيعف فعل مَُضار

Hij belooft/        
zal beloven  ُيَعِّد Hij 

beloofde  ََوَعد 

 /Zij beloven أمْر نَهْي
zullen beloven  َيَعُِّدوْن Zij 

beloofden َوَعُدْوا 
Beloof 
niet!  َدْ عِّ لَ ت Beloof!  ِّدْ ع 

Jij belooft/          
zal beloven  ُتَعِّد Jij 

beloofde  ََّوَعْدت 
Beloof niet! 

(jullie) َل تَعُِّدوْا 
Beloof! 
(jullie) عُِّدوْا 

Jullie beloven/      
zullen beloven  َتَعُِّدوْن Jullie 

beloofden  ُّمْ َوَعْدت 
 Degene die belooft:وَاعِّد 

 Hetgene dat wordt beloofd:مَْوعُود 

 Belofte, beloven:وَعْد 

Ik beloof/            
zal beloven  ُأَعِّد 

Ik 
beloofde  َُّوَعْدت 

Wij beloven  ُنَعِّد 
Wij 
beloofden َوَعْدَنا 

Zij belooft/            
zal beloven  ُتَعِّد 

Zij 
beloofde  َوَعَدْت 

Verschillende vormen van dit werkwoord komen 107 keer voor in de Koran 

  (   ض) وََجدَ 

دُ ،َوَجدَ   دْ جِّ ،يَجِّ
ِّع  لماضِّيعف فعلمَُضار

Hij vindt/     zal 
vinden  ُد  َوَجدَ  Hij vond يَجِّ

 /Zij vinden أمْر نَهْي
zullen vinden  َُدوْن  اَوَجُدوْ  Zij vonden يَجِّ

Vind niet!  َدْ جِّ لَت Vind!  ِّدْ ج 
Jij vindt/    zal 

vinden  ُد  َوَجْدتَّ  Jij vond تَجِّ
Vind niet! 

(jullie) ُدوْا  َلتَجِّ
Vind! 
(jullie) ُدوْا  جِّ

Jullie vinden/ 
zullen vinen  َُدوْن  Jullie تَجِّ

vonden  ُّمْ َوَجْدت 
دوَ   Degene die vindt:اجِّ

 Degene de gevonden wordt:وُْجودمَ 

 Vinden :دوجُ وُ 

Ik vind/          zal 
vinden  ُد  َوَجْدتُّ  Ik vond أَجِّ

Wij vinden/  
zullen vinden  ُد  َوَجْدَنا Wij vonden نَجِّ

Zij vindt/       zal 
vinden  ُد  َوَجَدْت  Zij vond تَجِّ
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Verschillende vormen van dit werkwoord komen 54 keer voor in de Koran 

  baren/voortbrengen (een kind)(  ض)وَلَدَ 

ِّ ،يَلِّدُ ،َوَلدَ  دْ ل  
ِّع لماضِّيعف فعلمَُضار  

Hij brengt voort/ zal 
voortbrengen  ُيَلِّد 

Hij bracht 
voort  ََوَلد 

 /Zij brengen voort أمْر نَهْي
zullen voortbrengen  َيَلُِّدوْن 

Zij brachten 
voort َوَلُدْوا 

Baar niet!  َدْ لِّ لَت  Baar!  ِّ دْ ل  
Jij brengt voort/      
zal voortbrengen  ُتَلِّد 

Jij bracht 
voort  ََّوَلْدت 

Baar niet! 
(jullie) َلتَلُِّدوْا Baar! (jullie) ُِّدوْا   /Jullie brengen voort ل

zullen voortbrengen  َتَلُِّدوْن 
Jullie 

brachten 
voort 

مْ َوَلْدتُّ   

Degene die voortbrengt, vader!   َالِّدو:  

Degene die wordt geboren, baby : 

ودلُ وْ مَ   

Voortbrengen : وِّلَدَة 

Ik beng voort/          
zal voortbrengen  ُِّد  Ik bracht أَل

voort  َُّوَلْدت 
Wij brengen voort/  

zullen voortbrengen  ُنَلِّد 

Wij 
brachten 

voort 
 َوَلْدَنا

Zij brengt voort/       
zal voortbrengen  ُتَلِّد 

Zij bracht 
voort  َوَلَدْت 
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Les 17:  Gebed voor de Profeet  
(vrede zij met hem) 
V1:  Vertaal het volgende. 

هُمَّ اَلل   مَُحمَّدٍ   عَلَى   َصلِّ    لِّ ا  وَّعَلَى     مَُحمَّدٍ  
     

ِّبَْراهِّيمَ  عَلَى   َصلَّيْتَ  كَمَا إ ا  لِّ  لَى  وَعَ   ِّبَْراهِّيمَ    إ
     

ِّنَّكَ  يد   َحمِّيد   إ  مَّجِّ
   

 بَارَكْتَ  --- بَارِّكْ 
 ---  

 
V2:Om het gebed voor de Profeet effectief te bidden, waar kunnen we aan denken? 

Antw: 

 

 

 

V3: Welke gunst verleende Allah aan Ibrahiem (vrede zij met hem)? 

Antw: 

 

 

 

V4: Wat is de betekenis van  َصل ِّ عَلَى  en  بَارِّك عَلَى  ?  

Antw: 

 

 

 

V5: Welk gevoel zouden we moeten hebben wanneer we zeggen dat Allah 

Hamied and Majied is aan het eind van het gebed? 

Antw: 

 

  

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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Grammatica vragen bij Les 17  

 
V1: Schrijf de verschillende vormen en vertaling op van de werkwoorden.   

 :Belovenَوَعد  (و)107َوَعدَ 

Gebiedende wijs  َعِّدْ ،عِّدُ يَ ،  َوَعد  
Vertaling  فِّعْل

ِّع  مَُضار
Vertaling فِّعْل مَاضِّي 

  
 

 

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

 

    

    

    

 

 Vinden:دَ َوجَ   (و)107َوَجدَ 

Gebiedende wijs  َدُ ، َوَجد دْْجِْ،يَجِّ  
Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار
 

 
 

 

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     
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  Baren/voortbrengen: ََوَلَد  (و)54وَلَدَ 

Gebiedende wijs  َيَلِّدُ ، َوَلد، ِّ دْ ل  
Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار

 

 
 

 

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

 

    

    

    

 
V2. Breek de Arabische woorden in 
stukken en schrijf de betekenis op  

V3. Vertaal het volgende in Arabisch 

   وَعََدكُمُ اللُ 
Ik vond 

het/hem 
 

  وَعَْدتَّهُ 
 Hij vond mij  

كَ وَعَدَ    
 

Hij zal jou 
vinden 

 

  لَمْ يَلِّدْ 
 

Zij beloofden 
hem 

 

   وَعَْدتُُّكمْ 
Jullie zullen hun 

vinden 
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18.  SMEEKBEDE VOOR TASLIEM 

 

De volgende smeekbede is door de Profeet (vrede zij met hem) geleerd aan Abu Bakr (moge Allah 

tevreden over hem zijn), die de beste persoon van deze Ummah was.  Kijk naar de boodschap, 

overpeins het en bedenk wat ons gevoel zou moeten zijn als we dit gebed reciteren. Merk alstublieft 

op dat er ook andere smeekbeden gezegd kunnen worden voor de eind Salaam.  

 

De boodschap van de smeekbede is om Allah om vergeving te vragen op het eind van iedere 

Salaah, en de intentie te hebben om op het Rechte Pad te zijn.  Plan om van “Salaah naar Salaah,” 

te leven, dus plan om Allah ook tussen de Salaahs te gehoorzamen. 
 

   293* 74 

ِّنِّ ي هُمَّ اَلل   ي َظلَمْتُ  إ  ُظلْمًاكَثِّيًرا نَفْسِّ
O Allah inderdaad ik 

ik heb onrecht 

aangedaan 
Mijzelf met buitensporig onrecht 

Vertaling:  O Allah! Inderdaad, ik heb mijzelf onrecht aangedaan met buitensporig onrecht; 
 

 O Allah Ik heb mijzelf onrecht aangedaan.  Niemand anders is verantwoordelijk voor mijn 

zonden.   

 Er is geen onrechtvaardigheid of oneerlijkheid in Uw geboden.  Ze zijn perfect.  

 Ik heb U niet gehoorzaamd, ondanks al Uw gunsten en vrijgevigheid.  Ik heb heel erg spijt. 
 

  37*  

 َ نُوبَ  يَغْفِّرُ  وَّل َّ  الذُّ ِّل  أَنْتَ  إ
en niemand kan vergeven de zonden behalve U 

َ  وَ   ذُنُوبذَنْب   يَغْفِّرُ  ل

gebroken meervoud 
 

en Niet/niets/niemand vergeeft, zal vergeven 

Vertaling:  en niemand kan de zonden vergeven behalve U; 

 

 Niemand kan me helpen.  Niemand kan mij mijn zonden vergeven behalve U.  

 

كَ  لِّي فَاغْفِّرْ   وَارَْحمْنِّي مَغْفَِّرةًمِّ نْعِّنْدِّ
Dus vergeef [voor] mij  uit Uw vergeving en heb genade met me 

ً  لِّيْ  اغْفِّرْ  َف  كمِّ ْن عِّنْدِّ  مَغْفَِّرة ِّرَْحمْ  َو    نِّيْ  ا
Dus  vergeef! mij vergeving van bij U en heb genade (met) mij 

Vertaling:  Dus vergeef mij (mijn zonden) uit Uw vergeving en heb genade met me 

 

 Het woord [voor] staat tussen vierkante haken om te laten zien dat het niet in Nederlands 

wordt vertaald.  Kijk naar de 3 tips over voorzetsels die u in les 7 heeft geleerd. 

 Het woord غفر  betekent bedekken, de zonden verstoppen.   

 Ik heb Uw genade nodig om het Rechte Pad in deze wereld te volgen.   

Na het voltooien van 18 lessen, 

zult u 117 nieuwe woorden 

hebben geleerd, die 38122 keer 

voorkomen in de Koran. 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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 Ik heb Uw genade nodig op de Dag des Oordeels en me het mogelijk te maken om naar 

Jennah te gaan.  Als u mijn zonden heeft bedekt, heb ik nog niks om Jennah binnen te 

komen.  Ik heb uw genade nodig want anders zal ik een grote verliezer zijn.  

 

 
  91  

ِّنَّكَ  . الرَّحِّيمُ  الْغَفُورُ  أَنْتَ  إ  
Voorzeker U, U (Alleen) bent de Meest-Vergevingsgezinde de Meest Genadevolle 

ِّنَّ   كَ  إ
 

ِّْستِّغْفَار  om vergeving vragen : ا

 Meest Vergevingsgezind :غَفُورُ 
 الرَّحِّيمُ 

Voortdurend Genadevol Inderdaad, 

voorzeker U 

Vertaling:  Voorzeker U, U Alleen bent de Meest Vergevingsgezinde, de Meest Genadevolle. 

 

 “U” wordt twee keer herhaald.  In feite, deze stijl van de Arabische taal wordt gebruikt om 

nadruk aan te tonen.  Voeg een kleine pauze in na “Voorzeker U,” en zeg dan: “U Alleen” en u 

zult het voelen!    

 Na al mijn ongehoorzaamheid en zonden, strafte U mij niet direct. Voorzeker, U bent de Meest 

Vergevingsgezinde, de Meest Genadevolle. 
 

GRAMMATICA: 
 

 met hem; (dicht)bij hem عِّنَْدهٗ 

In deze les is er een woord  َعِّنْد . Onthoud de 

volgende zin om de betekenis te onthouden: 

  ?Hoeveel Riyaals met/bij jou : كَمْ  رِّيَال  عِّنَْدكَ 

ofwel, Hoeveel Riyaals heb je? 

(Niemand houdt er van om hierop antwoord te 

geven!) 

 

 .komt 197 keer voor in de Koran عِّنْدَ 

Oefen deze woorden d.m.v. TFIّ

 met hun; (dicht)bij hun عِّنَْدهُمْ 

 met jou ; (dicht)bij jou نَْدكَ عِّ 

 met jullie ; (dicht)bij jullie عِّنَْدكُمْ 

 met mij ; (dicht)bij mij عِّنْدِّي

 met ons ; (dicht)bij ons عِّنَْدنَا

 met haar ; (dicht)bij haar عِّنَْدهَا

 

We leren die werkwoorden, die zwakke letters in hun stam hebben.  Een zwakke letter wordt snel 

‘moe’ dus het overleeft niet alle vormen van het werkwoord (voltooid, onvoltooid, gebiedende 

wijs, etc).  Ofwel het verdwijnt, ofwel het stuurt een andere letter in de plaats!  Het goede is dat de 

drie zwakke letters elkaar ondersteunen om zo hun ‘zwakheden’ te overwinnen!   

 

In deze les, zullen we de verschillende vormen leren van   َقَال en  قَاَم .  De stamletters van  قَاَل zijn ( ق

  .een zwakke letter , و  ,In beide gevallen is de tweede stamletter .(ق و م) zijn قَاَم  en die van (و ل
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Verschillende vormen van dit werkwoord komen 1719 keer voor in de Koran 

   (  ن) قَالَ 

 لْ قُ ،لُ يَقُو،الَ قَ 
ِّع يعف فعلمَُضار  لماضِّ

Hij zegt/          
zal zeggen لُ يَقُو Hij zei لَ َقا 

 /Zij zeggen أمْر نَهْي
zullen zeggen ونَ لُ يَقُو Zij zeiden والُ َقا 

Zeg niet!  ُلْ لَتق Zeg!  ُلْ ق 
Jij zegt/        zal 

zeggen لُ تَقُو Jij zei تَ لْ ق 
Zeg niet! 

(Jullie) والُ لَتَقُو 
Zeg! 

(Jullie) والُ قُو 
Jullie zeggen/ 
zullen zeggen ونَ لُ تَقُو Jullie zeiden مْ تُ لْ ق 

 Degene die zegt, spreker:قَائِّل

Dat wat wordt gezegd : مَقُول 

 Zeggen, gezegde: قَْول

Ik zeg/            zal 
zeggen لُ أَقُو Ik zei تُ لْ ق 

Wij zeggen/ 
zullen zeggen لُ نَقُو Wij zeiden اْلنَ ق 

Zij zegt/          
zal zeggen لُ تَقُو Zij zei ْت لَ َقا 

 
Verschillende vormen van dit werkwoord komen 55 keer voor in de Koran 

   (  ن) قَامَ 

 مْ قُ مُ،يَقُو،امَ قَ 
ِّع يعف فعلمَُضار  لماضِّ

Hij staat/     
zal staan مُ يَقُو Hij stond مَ َقا 

   /Zij staan أمْر نَهْي
zullen staan ونَ مُ يَقُو Zij stonden وامُ َقا 

Sta niet op!  ُمْ لَتق Sta op!  ُمْ ق 
Jij staat/     
zal staan مُ تَقُو Jij stond  َُت مْ ق 

Sta niet op!  
(jullie) وامُ لَتَقُو 

Sta op! 
(jullie) وامُ قُو 

Jullie staan/  
zullen staan ونَ مُ تَقُو Jullie 

stonden ُتمْ مْ ق 

  :Degene die staatمقَائِّ 

 

--- 

 staan, staand:قِّيَام

Ik sta/         
zal staan مُ أَقُو Ik stond ُت مْ ق 

Wij staan/  
zullen staan مُ نَقُو Wij stonden اْمنَ ق 

Zij staat/         
zal staan مُ تَقُو Zij stond ْت مَ َقا 

 

  

Bij een werkwoord dat geen effect heeft op een 

ander, bestaat geen (مفعول) lijdende vorm. 
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Les 18:  Smeekbede voor Tasliem 
V1:  Vertaal het volgende. 

هُمَّ اَلل   ِّنِّ ي  ي َظلَمْتُ  إ ِّيًرا نَفْسِّ  ُظلْمًاكَث
     

نُوبَ  وَّلَيَغْفِّرُ  َّ  الذُّ ِّل  أَنْتَ  إ
    

كَ  فَاغْفِّرْلِّي  وَارَْحمْنِّي مَغْفَِّرةًمِّ نْعِّنْدِّ
   

ِّنََّكأَنْتَ   الرَّحِّيمُ  الْغَفُورُ  إ
   

 
V2: Wie leerde deze smeekbede aan wie? 

Antw: 

 

 

 

V3: Wat betekent ةمغفر  ? 

Antw: 

 

 

 

V4: Wat betekent ‘ik heb mezelf onrecht aangedaan? 

Antw: 

 

 

V5: Noem twee verzoeken en de twee eigenschappen van Allah in deze Du’aa. 

Antw: 

 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  



www.understandQuran.com 112 

Grammatica vragen bij Les 18  

V1: Schrijf de verschillende vormen van de volgende werkwoorden.  

Zeggen: لَ َقا  
1719 (ن) لَ قَا   

Gebiedende wijs  َلْ قُ لُ،يَقُو، الَ ق   
 

 
 

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

 

    

    

    

  (ن)قَامَ 
  :Staanقَامَ 55

Gebiedende wijs   َمْ قُ ،مُ يَقُو، امَ ق   
 

 
 

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

 

    

    

    

 
V2. Breek de Arabische woorden in 
stukken en schrijf de betekenis op. 

 

V3. Vertaal het volgende in het 
Arabisch. 

 ُ   فَقَالَ لَه
 

Dus ik zeg tegen 
jou 

 

  وَقُلْتُمْ لِّيْ 
 

En jij zal tegen mij 
zeggen 

 

مْ كُ فَيَقُْولُْونَ لَ    
 

En jullie zeggen 
tegen hun 

 

 ْ   قُلَْت لَه
 

Sta op en zeg! 
(jullie) 

 

  قُلُْت لَكَ 
 

Zij stonden en 
zeiden 
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19.  SMEEKBEDE NA TASLIEM 
 

Veel van de Du'aas (smeekbeden) beginnen met het woord Rabbana (O onze Rabb!).  Rabb is 

Degene die voor ons zorgt, voor elke van onze cellen, vervult al onze behoeftes iedere seconde, en 

helpt ons groeien.  

 
    115           31 

نْيَا تِّنَاٰا رَبَّنَۤا ً  فِّيالدُّ  َحَسنَة
Onze Heer! Geef ons in (deze) wereld (dat wat is) goed 

 goed (mannelijk) : َحَسن  نَا ٰاتِّ  

 : goed (vrouwelijk)َحَسنَة Geef ons 

Vertaling:  Onze Heer! Geef ons in deze wereld dat wat goed is 

 

“Goed” in deze wereld omvat het volgende: 

 Noodzakelijkheden om te leven zoals goede gezondheid, welvarende familie, kinderen, 

vrienden, respect, eer, rijkdom, werk, zaken, etc. 

 Vrede, veiligheid en rust waarin we de geboden van Allah kunnen opvolgen.  

 Zaken die ons in het Hiernamaals behulpzaam kunnen zijn zoals nuttige kennis, juist geloof 

(Aqeedah), goede daden, oprechtheid, goede manieren, goede opvoeding, etc.  

 Niets van de eerste categorie (gezondheid, familie, kinderen, rijkdom, etc) is “goed” als het ons 

Hiernamaals vernietigt.  

Evalueer:  De dingen die ik nastreef in dit leven, worden die geteld als حَسَنَة?  Als ik in dit leven 

om iets vraag en ik krijg het niet, ben ik dan tevreden met Allahs beslissing?   

Verspreid: Draag de boodschap van dit vers over aan anderen.  Leg de betekenis van حَسَنَة aan 

hen uit.  

 
 115 31 

َرةِّ اْل   وَّفِّي ً  خِّ  َحَسنَة
en in het Hiernamaals,  (dat wat is) goed. 

ر،   ;laatste (mannelijk) :  فِّي+ َو  َرةِّ laatste (vrouwelijk) :ٰاخِّ   ٰاخِّ

Vertaling:  en in het Hiernamaals dat wat goed is 

 

“Goed” in het Hiernamaals omvat onder andere het volgende:  

 Allahs tevredenheid;  

 Paradijs;  

 Nabijheid tot onze geliefde Profeet Mohammed (vrede zij met hem)  

 Nabijheid tot andere profeten, rechtvaardigen, martelaren en godvrezende mensen 

 De mogelijkheid krijgen om Allah te zien is de grootste ‘Hasanah’ in het Hiernamaals.  
  

Na het voltooien van 19 lessen, 

zult u 125 nieuwe woorden 

hebben geleerd, die 40347 keer 

voorkomen in de Koran. 

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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  332 145 

 النَّارِّ  عََذابَ  وَّقِّنَا
en bescherm ons tegen de bestraffing (van) het Vuur. 

 vuur : نَار  نَا قِّ  وَ 

 het Vuur (hellevuur) en bescherm ons : النَّار
Vertaling:  En bescherm ons tegen de bestraffing van het Vuur. 

 

 Toegang tot Jennah garandeert niet altijd dat we gevrijwaard zijn van het hellevuur.  De 

geleerden zeggen dat als een gelovige zijn zonden zwaarder zijn dan zijn goede daden, de 

gelovige eerst naar het hellevuur gestuurd zal worden om van al zijn zonden gereinigd te 

worden.   

 De makkelijkste manier om van zonden te worden gereinigd is om zoveel mogelijk 

Istighfaar (om Zijn vergeving vragen) te doen.  Pijn, lijden en moeilijkheden in het leven 

van de gelovige verwijderen ook zonden.   

 Moge Allah onze zonden vergeven en ons de mogelijkheid geven en de passie om goede 

daden te doen en ons redden van het Vuur.  

 

Een Heel Belangrijke Du’aa (Smeekbede) Na Salaah 

 

Mu’adh bin Jabal (moge Allah tevreden over hem zijn) rapporteerde: De Boodschapper van Allah 

(vrede zij met hem) hield mijn hand vast en zei, "O Mu’adh, Bij Allah, ik hou van u en adviseer u 

om de volgende smeekbede na iedere Salaah niet te missen, zeg َّّوُحسِنّّاللَّهُمّأَِعنِّيّعلىِّذْكِرَكَّوُشْكِرك،

 .[Abu Dawood and An-Nasa'i] ِعبَادتِكّ

 
َ  63  

 وَُحْسنِّ عِّبَادَتَِّك  وَُشْكرِّكَ  عَلَى  ذِّكْرِّكَ  أَعِّن ِّي هُمَّ اَلل  
O Allah!ّhelp meّom U te gedenkenّ

en om U te 

bedankenّ
en U te aanbidden op de 

beste mogelijke manier ّ

 om Uw gedenking en Uw dank en het beste van Uw aanbidding نِّي+ أَعِّْن  
Vertaling:  O Allah, help me om U te gedenken en U te bedanken en U te aanbidden op de best 

mogelijke manier. 
 

Besef u eerst het belang van deze Du’aa.  Kijk op de nadruk die de Profeet (vrede zij met hem) legt 

op deze Du’aa.  Hij pakte eerst de hand van Mua’dh (moge Allah tevreden over hem zijn) en zei 

toen: Ik hou van u.  Daarna zei hij: Ik adviseer u.  We kunnen deze Du’aa met verschillende 

gevoelens reciteren. Bijvoorbeeld:  

 O Allah! Ook al heb ik deze Salaah net beïndigd, ik kon het niet op de allerbeste manier 

verrichten.  Help me om het de volgende keer beter te verrichten.  

 O Allah! Help me om U te bedanken dat U me de kans geeft om U te aanbidden. 

 O Allah! Help me U na de Salaah te gedenken, als ik bezig ben met wereldse zaken buiten 

de Masjid.  Help me U te bedanken al ik verschillende gunsten ontvang in mijn wereldse 

zaken en handelingen.  

 Help me mijn hele leven op een manier te leven zo dat het vervuld is met Uw aanbidding.  
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GRAMMATICA:We gaan door met het oefenen van werkwoorden die zwakke stamletters 

hebben.  Laten we de 21 vormen van  َََكن en  َتَاب oefenen.  In deze werkwoorden is de tweede 

stamletter een zwakke letter.   
 

Verschillende vormen van dit werkwoord komen 1361 keer voor in de Koran 

    (ن) نَ َكَ 

 كُنْ .يَُكونُ ، ََكنَ 
ِّع يعف فعل مَُضار  ل ماضِّ

Hij is/ zal zijn  ُيَُكون Hij was   َََكن 

         /Zij zijn أمْر نَهْي
zullen zijn  َيَُكونُون Zij waren ََكُنوا 

Wees niet!  ْلَ تُكن Wees!  ْكُن Jij bent/       
zal zijn  ُتَُكون Jij was  ُكْنَت 

Wees niet! 
(jullie) لَ تَُكونُوا Wees!  

(jullie) كُونُوا Jullie zijn/    
zullen zijn  َتَُكونُون Jullie waren  ُْكْنُتم 

 :Degene die wordt ََكئِّن

--- 
 

   :Zijnكَْون

Ik ben/         
zal zijn  ُأَكُون Ik was  ُكْنُت 
Wij zijn/           
zullen zijn  ُنَُكون Wij waren ا  ُكنَّ

Zij is/ zal zijn  ُتَُكون Zij was  ََكَنْت 

 

 

Verschillende vormen van dit werkwoord komen 73 keer voor in de Koran 

  :Berouw tonen, spijt hebben  ( ن)تَاَب 

 بْ تُ .بُ يَتُو، ابَ تَ 
ِّع  ل ماضِّيعف فعل مَُضار

Hij toont 
berouw/ zal 
berouw tonen 

 Hij toonde بُ يَتُو
berouw بَ َتا 

 أمْر نَهْي

Zij tonen 
berouw/ 
zullen berouw 
tonen 

 Zij toonden ونَ بُ يَتُو
berouw وابُ َتا 

Toon geen 
berouw!  ُبْ لَ تَت 

Toon 
berouw!  ُبْ ت 

Jij toont 
berouw/ zal 
berouw tonen 

 Jij toonde بُ تَتُو
berouw  ُتَ بْ ت 

Toon geen 
berouw! 

(jullie) 
 وابُ لَ تَتُو

Toon 
berouw! 

(jullie) 
 وابُ تُو

Jullie tonen 
berouw/ 
zullen berouw 
tonen 

 ونَ بُ تَتُو
Jullie 
toonden 
berouw 

 مْ تُ بْ تُ 

  :Degene die berouw toontتَائِّب

 

 ---
 

  Berouw tonen, berouwتَْوبَة

  

Ik toon 
berouw/ zal 
berouw tonen 

 بُ أَتُو
Ik toonde 
berouw  ُتُ بْ ت 

Wij tonen 
berouw/ 
zullen berouw 

tonen 

 بُ نَتُو
Wij toonde 
berouw  ُابْنَ ت 

Zij toont 
berouw/ zal 
berouw tonen 

 بُ تَتُو
Zij toonde 
berouw ْت بَ َتا 

  

Het werkwoord heeft geen effect op een ander, 

dus het heeft geen lijdende vorm (مفعول). 
 

Het werkwoord heeft geen effect op een ander, 

dus het heeft geen lijdende vorm (مفعول). 
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Les 19:  Smeekbede na Tasliem 
V1:  Vertaal het volgende. 

تِّنَاٰا رَبَّنَۤا نْيَا  ً  فِّيالدُّ  َحَسنَة
    

َرةِّ وَّفِّياْل   خِّ   ً  َحَسنَة
  

﴾201النَّارِّ ﴿ عََذابَ  وَّقِّنَا  
   

 

Een andere smeekbede. 

َ يأَعِّن ِّ هُمَّ اَلل   كْرِّكَ ى  عَل وَُحْسنِّ عِّبَادَتِّكَ وَُشْكرِّكَ ذِّ
 
 

    

V2: Wat zijn de َاتنَسَح  van deze wereld? 

Antw: 

 

V3: Wat zijn de َاتنَسَح  van Aakhirah (Hiernamaals?) 

Antw: 

 

V4: Hoeveel dingen vragen we van Allah in deze smeekbede? 

Antw: 

V5: Wie leerde deze smeekbede (اللهم  أعني علي ذكرك) en aan wie? 

Antw: 

  

Verspreid               Vraag 

 
Plan                    Evalueer 

Verbee ld u  
Voel  
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Grammatica vragen bij Les 19  

V1: Schrijf de verschillende vormen op van de volgende werkwoorden.   

  :Zijnنَ َكَ   (ن)1361نَ َكَ 

Gebiedende wijs   َكُنْ ،يَُكونُ ، ََكن  
Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار
 

 
 

 

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

 

    

    

    

 Berouw tonen:بتَا  (ن)72بَ تَا

Gebiedende wijs    َبْ تُ ُب،تُويَ ، ابَ ت  
Vertaling ِّع  فِّعْل مَاضِّي Vertaling فِّعْل مَُضار
 

 
 

 

Vertaling نَهْي Vertaling أمْر     

        

        

 

    

    

    
 

V2: Breek de Arabische woorden in 
stukken en schrijf de betekenis op.  

V3: Vertaal het volgende in Arabisch 

ِّغْفِّرْ  يَا غَفُْورُ  ا    En wees niet  

يَْن تَابُوْ  ااَلَّذِّ   
 Gauw zal hij zijn  

نُْواكَ وَمَا   
 Dus hij werd  

  فَيَُكْونُ 
 Toon berouw (jullie)  

   َوكُْونُْوا

Degenen die berouw 
tonen 

 

 


