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Bij Otman thuis bidden ze uit de Koran, en jullie?1 

** Laat hen volgende  foto’s zien:  het boek van de Koran, “De Koran” die 

opengeslagen is en de foto waarbij je Reda en zijn moeder in de Koran ziet kijken. Breng een 

Bijbel en een Koran mee. Eventueel veel verschillende Bijbels en Korans. Laat de kinderen 

deze boeken vastnemen, bekijken, toon hen de foto met de staander van de Koran... vraag 

hen of ze thuis ook een bijbel of een Koran hebben?  Of ze ook al zo’n boek hebben gezien? 

Waar? Wanneer? Hoe gebruikt? Door wie? Bezoek aan kerk of moskee kan hier ter sprake 

komen. En dat er ook verhalen zijn die hetzelfde zijn in de Bijbel dan in de Koran, zoals het 

verhaal van Noach (komt later terug). Verrijk je religieuze hoek met de Koran, de Bijbel en 

interreligieuze verhalen. Bekijk samen het filmpje op de http://www.schooltv.nl/beeldbank 

onder de link: primair onderwijs: Levensbeschouwing > Islam > Heilig boek 

 ** Breng het bidden ter sprake naar aanleiding van de audio opname kinderen zeggen 

“een vers op in het Arabisch”.Vertel de kinderen dat wij tot God bidden en moslims tot 

Allah maar dat we ook samen kunnen bidden. Als godsdienstig ritueel kan je dit gebed zeggen 

in het Nederlands. “God heeft me verstand gegeven om te denken, een tong om te praten, en 

een mooi gezicht.” 

Vervolgens kan je hen vertellen dat ze in Otmans klas hetzelfde hebben gebeden en het 

Arabische vers laten horen. Misschien herkennen sommige moslimkinderen dit vers wel!  

Laat hen de audio opname beluisteren “kinderen zeggen een vers op in het Arabisch”.  

“Ana insaan” wordt telkens herhaald. Dat betekent: ik ben mens. 

** Vraag aan de kinderen of ze thuis ook bidden en hoe ze dat doen. Gebruik de  

bijlagen en foto’s over de gebedshoudingen bij jonge (moslim)kinderen uit verschillende 

culturen. Laat kleuters die hiermee bekend zijn, deze gebedshoudingen nadoen, als ze dat 

willen. Bespreek met hen hoe dat voelt. Bid samen tijdens een religieus ritueel. 

Laat de kinderen luisteren én kijken naar een filmpje op Youtube waarin jonge kinderen uit 

de Koran zingend reciteren (“a child recites the Quran”). Wat zijn de reacties? Is er 

herkenning bij moslimkinderen? Bekijk het filmpje op de Nederlandse beeldbank onder de 

titel: “Hoe bidden moslims?”(http://www.schooltv.nl/beeldbank). 

** Ga op bezoek naar een moskee. Let op volgende elementen: de gewoonte om 

schoeisel uit te doen, de motieven en patronen aan de muren in de moskee, de ruimte met 

sobere aankleding , de gebed teksten in kalligrafie aangebracht op de muren, enzovoort. Een 

voorbeeld van zo’n gebedsspreuk en de geloofsbelijdenis (“de shahada in maan en ster”) 

kan je in kalligrafie laten overtrekken op een lichtbak en laten inkleuren. Geef deze 

kalligrafiewerkjes een plaats in de godsdiensthoek. Laat een imam bij het moskeebezoek  

uitleggen hoe mannen en vrouwen bidden en wat de gebedshoudingen zijn. De foto’s van 

de gebedshoudingen kan je na het moskeebezoek gebruiken bij de verwerking van het bezoek. 

Bekijk het filmpje “moslims in de moskee” van de Nederlandse schooltelevisie 

(http://www.schooltv.nl/beeldbank/ ) 

                                                 
1
 Met dank aan Els Mertens (docente godsdienst , Bachelor Kleuteronderwijs  Hogeschool-Universiteit Brussel) 

  en Jean Agten (gewezen docent godsdienst , Bachelor Lager Onderwijs, Hogeschool-Universiteit Brussel). 
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* Het verhaal van Noeh of Noah is gemeenschappelijk en wordt zowel in de Koran als 

in de Bijbel verteld. In  bijlage vind je het verhaal “Noeh en het grote schip”. Uitwerkingen 

vind je in tal van handleidingen godsdienst. Maak bijvoorbeeld een grote boot met 

kalligrafische gebedsspreuken op de wand geschilderd. 
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