Themabrief 2: De Salaat - Het gebed.

Het verheugt mij u de tweede themabrief te kunnen presenteren! Het doel hiervan is u als
ouder bij te staan en te informeren over allerlei zaken die op school gaande zijn en die met
onze islamitische identiteit te maken hebben. Wij als school en u als ouder hebben de taak
onze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en hen voor
te bereiden op de maatschappij waarin we leven. Door u op de hoogte te houden van wat er
tijdens de godsdienstlessen gebeurt, hopen wij een verbinding te kunnen maken tussen thuis
en school.

Wat kunt u verwachten?
Met de wil van Allah (swt) ontvangt u aan het begin van elk thema een themabrief van mij.
Deze bevat wat algemene informatie over het thema, een korte omschrijving van de
kerndoelen van de lessen (wat leren de kinderen?) en een tip voor de ouders. Deze tip is een

opdracht waar ouders samen met hun kind(eren) thuis aan kunnen werken. De bedoeling
van deze opdracht is om ouders nauw(er) bij de godsdienstlessen te betrekken en ze een
handvat te bieden om hetgeen op school geleerd is, in praktijk te brengen.
Het thema waar we deze periode mee aan de slag gaan is ‘salaat’, ofwel het gebed. Het gebed
dat een verheven positie kent binnen de islam en dat omschreven wordt als de steunpilaar
van de islam (at-Tirmidi, hasan verklaard door al-Albaani). Als deze pilaar niet deugt, zal
deze èn wat erop rust, instorten.
Het gebed is zo belangrijk dat het het eerste is waarover men zich na de dood zal moeten
verantwoorden. Anas ibnoe Maalik heeft overgeleverd dat de profeet (vzmh) zei: ‘Het

allereerste waarover een dienaar rekenschap moet afleggen op de Dag der Opstanding is het
gebed. Blijkt dit (het gebed) goed te zijn, dan zal de rest van zijn daden ook goed zijn. Blijkt
dit (het gebed) slecht te zijn, dan zal de rest van zijn daden ook slecht zijn.’(at-Tabaraani,
sahih verklaard door al-Albaani).

TIP VOOR THUIS
Vraag uw kind elke week wat er bij de godsdienstles is behandeld. Zorg ervoor dat u thuis
minstens één gebed per dag gezamenlijk bidt. Indien mogelijk neemt u uw kind mee naar
het vrijdaggebed.

Wat leren de kinderen:

De rituele wassing.
De adzaan.
De iqaamah.
Het gebed (basishoudingen en bijbehorende uitspraken).
De smeekbeden/doe3a’s na het gebed.
Het belang van het gebed.
De voorwaarden voor een geaccepteerd gebed, waaronder de te dragen kleding.
De verplichte – en de soennah-onderdelen van het gebed.
Enkele details rondom het gebed.
Een aantal bijzondere gebeden.

Insha Allah heeft uw kind thuis al verteld dat we op school onze gebeden willen verbeteren.
We hebben dan ook de afspraak gemaakt dat alle meisjes verplicht met lange kleding ( een
abaya) moeten bidden en een gemakkelijke hoofddoek moeten dragen. Ook werken we aan
concentratie tijdens het gebed en leren we kinderen hoe zij moeten omgaan met dingen die
hen tijdens het gebed afleiden. Praat thuis met uw kind hierover…samen bereiken we veel
meer!

