Dit boek dragen wij graag op aan Mohamed Bhoelan,
voormalig functioneel bestuurder van de stichting El Amal
en één van de grondleggers van het islamitisch onderwijs
in Nederland.
Hij is de eerste die in dit boek geloofde en hierin wilde
investeren. Nadat hij de presentatie van de eerste
werkvormen zag, was hij geraakt. Het idee erachter is
namelijk wat hij zijn leerlingen altijd al graag wilde
meegeven: kennis over en liefde voor de islam door
middel van betekenisvolle profetenverhalen die de basis
vormen van ons geloof.
Wij willen Mohamed Bhoelan en ook stichting El Amal
danken voor het mogelijk maken van de totstandkoming
van dit boek.
Op 2 maart 2020 heeft Mohamed Bhoelan in de heilige
stad Medina zijn laatste rustplaats gevonden. Moge Allah
hem de hoogste rang in het Paradijs schenken en dat de
zegeningen van dit boek hem ten gunste vallen.

alles moeten missen dat ons normaal gesproken troost en steunt;
wanneer zelfs de hartversterkende dromen die wij soms hebben en
andere inspiratiebronnen zich lijken af te sluiten en het laatste straaltje
hoop lijkt te verdwijnen, dan heeft Allah Zijn licht in ons hart! Dat leren
we van de profeten. Dan dalen engelen op ons neer zoals ze op de
profeten neerdaalden met een boodschap van hoop. Het is op zulke
momenten dat Allah Zijn schoonheid aan ons laat zien ...
Als kind iets leren over geloof doe je het best spelenderwijs. Is het niet
prachtig om terug te gaan in de tijd en met een veer te schrijven zoals
de profeet Idries? Terug te denken aan Noeh - de tweede Adam - en
je af te vragen hoe dat was: de hele wereld onder water en jij en al die
dieren overleven in een ark? Eraan herinnerd te worden dat mensen
lang geleden dachten dat ze veilig waren in hoge gebouwen. En
dachten dat ze Allah niet nodig hadden, totdat de profeet Hoed
kwam bij het volk van de Aad? Dat de profeet Ibrahiem en zijn zoon
Ismail de Kaaba bouwden? En dat er tegenwoordig meer dan een
miljard mensen in die richting bidden?
Dat de profeet Jozef een droom zag toen hij klein was. En in die droom
zag hij elf sterren, de zon en de maan; en die bogen voor hem! En die
droom kwam echt uit! En weet je dat de moeder van de profeet
Mozes – toen hij nog een baby was – hem in een mandje op een hele
grote rivier liet varen? Heb je gehoord hoe de kleine profeet Dawoed
een reus versloeg en hoe wijs zijn zoon, de profeet Sulaiman was? En
dat de profeet Isa al sprak in de wieg en blinde mensen weer deed
zien? Terwijl onze eigen profeet Mohammed, de sluiter van de rij, als
genade kwam voor alles dat bestaat?
Zo lees je over spannende momenten in de levens van 25 profeten.
Niet alleen lees je over hun karakters en levensverhalen, maar je gaat
iets moois maken waardoor je je die profeten goed kunt herinneren en
kunt begrijpen hoe wijs en goed ze waren.
Daarom is zo’n mooi boek met leerzame momenten uit de levens van
25 profeten - en met werkvormen die zulke momenten tot leven
brengen - een feest. Ook bij een feest hoort in de Islam een gebed:
“Moge deze kleurrijke uitgave de harten van kinderen en hun families
veroveren. Amien!’’

Ook is het zeer geschikt voor scholen als aanvulling op het
godsdienstonderwijs en de kunstzinnige vorming.
Het team van Salaam Art heeft meer dan een jaar aan dit project
gewerkt. Ons doel was destijds en is nog steeds om door middel van
kunst (innerlijke) vrede te bereiken in de overgave aan de ene God.
Destijds zaten we met zijn drieën - Saida Franken, Fatima Spalburg en
Nora Naber - bij elkaar en spraken we onze wens uit dat dit boek de
harten zou raken en de ogen zou strelen. Het zou een mooi boek
worden, een must-have, dat in elke islamitische huiskamer en
klaslokaal in de boekenkast zou prijken. Een boek in twee talen: Engels
en Nederlands. Saida en Fatima maakten de eerste werkvormen; we
maakten foto’s en Fatima deed de design van de eerste pagina’s. We
waren zelf stil van het resultaat.
Nourelhoda Mazen nam op een gegeven moment het stokje van
Fatima over. Helemaal vanuit Maleisië verraste zij ons met haar
ideeën. We inspireerden elkaar over en weer. Er gingen maanden
overheen voordat we bij elke profeet een passende werkvorm
hadden bedacht.
Er sneuvelden heel wat ideeën, afbeeldingen, tekeningen en teksten.
Net als de tayammum-steen in de werkvorm van Dawoed, werd het
boek gepolijst tot het ging glanzen.
Er voegden zich hiertoe nog twee mensen bij het team. Abdulwahid
van Bommel wijdde zich met overgave aan de Nederlandse vertaling
van de aya’s en de gedichten. Hij zorgde met zijn kennis en inzicht
ervoor dat we nog een laagje dieper gingen, waardoor de profeten
in het verhaal nog beter herkenbaar werden als mens en je nog meer
van hen ging houden. Anne-Marie El Chimi vertaalde tot slot de
aanwijzingen en deed de correcties. Geen poespas en overbodige
woorden, maar heldere taal, is haar credo. Haar jarenlange ervaring
als leerkracht voel je door de aanwijzingen heen.
Wij hopen dat de werkvormen ook jou als kind, ouder of leerkracht net
zo mogen inspireren tot creativiteit en tot het lezen over de
achtergrond van de profeten, zoals ze dit bij ons hebben gedaan.
Dat Allah ons mag vergeven voor fouten die we onbewust gemaakt
hebben en dat Hij dit boek mag accepteren en zegenen.

Saida Franken en Nora Naber

Het verhaal van de profeten

De profeten zijn gekomen om ons mensen ervan bewust te
maken,
dat we de Ene God aanbidden, en niet wat wij zelf maken.
Wij buigen voor niemand, behalve voor Allah.
Elke profeet kwam met dezelfde boodschap: la ilaha ill’Allah.
Elke profeet was een voorbeeld voor de mensheid.
Ze leerden ons het belang van deugden als vrijgevigheid en
eerlijkheid.
Zij zijn gezonden door Allah voor mensen die de waarheid
zoeken.
Voor hen die geloven in de engelen, de profeten en de
boeken.

De stamboom van de profeten
De 25 profeten vrede zij met hen zijn allemaal
verbonden met elkaar. De voorouders zijn als de
takken van een boom; zij zijn als een familie.
Ishaak was één van de zonen van de profeet
Ibrahiem en hij was de broer van Ismail. Uit zijn
nageslacht zijn vele grote profeten voortgekomen
zoals Moesa, Sulaiman, Dawoed en Isa.
De profeet Mohammed kwam weer voort uit de
lijn van Ismail.

Je hebt nodig: een steen, een tak met zijtakjes van een

boom of struik, een vel papier met de namen van de
profeten, dik papier met een patroon, optioneel: twee
ijslollystokjes.

01 Plak de

kaartjes met
de namen op
het dikke
papier met
een patroon.
02 Gebruik
plakband of
draad om de
kaartjes aan
de takken te
bevestigen.

01

02

Tip:

Als je onderscheid
wil maken tussen
de twee zonen van
Ibrahiem in de lijn
van verwantschap,
zie het voorbeeld.

voorbeeld
12

Vouw het papier dubbel. Teken een van
de halve bladeren na op het papier. Je
mag ook zelf een tekening maken. Let
erop, dat je maar de helft tekent.
Knip het uit. Begin met knippen bij de
vouw in het papier.
Vouw het blad open. Je hebt nu je eigen
symmetrische sjabloon gemaakt.

Leg de stof glad neer en knip het in
de vorm van een gebedskleedje.
Als je net als op de foto een rand wil
maken, bedek het kleed dan met
papier en laat de rand vrij.
Nu kun je de rand stempelen en de
verf aanbrengen met een kwast of
met een verfroller. Plak de hoeken van
de rand vast met schilderstape als je
de binnenkant gaat stempelen.
Wanneer de verf droog is, begin je
met het stempelen van je eigen
tekening (sjabloon).

