Themabrief
ALGEMEEN
Het hadj-seizoen staat weer voor de deur. De moslims die zich voorgenomen hebben dit jaar
insha Allah de hadj te verrichten zitten met smacht te wachten op het grote moment. Het
moment om dit grote en bijzondere daad omwille van Allah s.w.t. te kunnen verrichten, in de
hoop zondeloos en als een herboren kind terug te kunnen keren. Omdat we onze kinderen
graag bewust willen maken van de waarde van dit mooie en waardevolle daad, zijn we dit
jaar de godsdienstlessen begonnen met het thema ‘Hadj’. Hieronder leest u hoe wij op school
insha Allah invulling zullen geven aan dit thema. Ook treft u een tip voor thuis aan. Deze tip
is bedoeld als een idee voor het invulling geven aan een familiebijeenkomst, zodat dit thema
ook thuis onder de aandacht gebracht wordt.

THEMA: HADJ
Heel lang geleden werd Mekka ‘Bakka’ genoemd. Het was een stad in de woestijn van Arabië,
die ontstond nadat Hadjar en Isma`iel er in opdracht van Allah waren achtergelaten door
Ibrahim (v.z.m.h.). Het is de plek waar Allah s.w.t. de Zamzambron liet ontspringen, de plek
die Allah s.w.t. tot een veilige plaats heeft gemaakt, de plek waar het allereerste gebedshuis de Ka’ba- gebouwd is en de plek waar één van de vijf basisfundamenten van de islam - de
Hadj - verricht wordt.
Aboe Hoerayra heeft overgeleverd dat de Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd:
“Degene die de Hadj verricht om de tevredenheid van Allah te verkrijgen en daarbij
alle verboden zaken en zonden achterwege laat, zal na de Hadj zondeloos
terugkeren, in dezelfde staat als op de dag dat zijn moeder van hem beviel.”
De onderwerpen die onder ander behandeld zullen worden in de lessen zijn:
 De Hadj als onderdeel van de vijf zuilen van de islam.
 Het feit dat Ibrahiem (v.z.m.h.) hanief is en dat Allah s.w.t. hem Chalilollah (vriend van
Allah) genoemd heeft.
 Het verhaal van de profeten Ibrahiem en Isma’iel (v.z.m.h.)
 Onder ander de begrippen safa en marwa, sa’yi, hadjaroel aswad, maqaam Ibrahiem en
tawaaf komen aan bod.
 De geschiedenis en betekenis van ’Iedoel Adha (het offerfeest)
 Het belang van de behandelde onderdelen van al-Hadj kennen.

TIP VOOR THUIS

Het is raadzaam om de godsdienstlessen met uw kind thuis te herhalen. Ga na of uw kind de
begrippen die horen bij de Hadj-rituelen goed begrijpt en kent. Om spelenderwijs uw kind met dit
thema (en andere thema’s)kennis te laten maken, kunt u een kijkje nemen op de volgende site:

www.pinterest.com

