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Testvragen
De engelen en 
het hiernamaals

De engelen en het hiernamaals1

Vraag 1

Allah heeft voor ons zichtbare en voor ons onzichtbare werelden 
geschapen. Hij is de heer van alle werelden. Noem hieronder 3 
voor ons zichtbare- en 3 voor ons onzichtbare schepsels. 

ZICHTBAAR ONZICHTBAAR

1) …………………………. 1) ………………………….

2) …………………………. 2) ………………………….

3) …………………………. 3) ………………………….
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Vraag 2

Maak de juiste verbinding tussen de naam en de taak van de engel.
Naam Taak

1=…..  Mikail A) Deze engel heeft de opdracht van Allah om 
levens af te nemen. Hij wordt ook Azrail genoemd.

2=…..  Djibiriel B) Zijn opdracht is de bekendmaking van de dag der 
opstanding door te blazen op de hoorn (soer)

3=…..  Malak Al-Mawt C) Engel der openbaring. Hij is de boodschapper 
tussen Allah en zijn profeten.

4=…..  Israfiel D) Zijn opdracht is het regelen van de 
natuurverschijnselen zoals regen, wind, 
aardbevingen, enz…
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Vraag 3

Noem enkele van onze gedragingen die door de engelen 
genoteerd worden en waarvoor men beloond of ondervraagd zal 
worden.

BELOOND ONDERVRAAGD

1) …………………………. 1) ………………………….

2) …………………………. 2) ………………………….

3) …………………………. 3) ………………………….

4) …………………………. 4) ………………………….
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Vraag 4

Omcirkel wat juist of fout is.

a) Engelen zijn uit goddelijke licht (noer) geschapen J/F

b) Er zijn goede en slechte engelen J/F

c) Engelen hebben geen geslacht J/F

d) Er zijn in totaal 10 000 000 engelen J/F

e) Engelen maken soms fouten J/F

f) Engelen eten, drinken en slapen J/F
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Vraag 5

Omcirkel wat juist of fout is.

a) Moenkar en Nakier zijn schrijfengelen J/F

b) Kiraman katibien zijn ondervragers J/F

c) Ridwan is de engel van het paradijs J/F

d) Zabani of Malik is de leider van de engelen van de Hel J/F

e) De engelen hebben een mooi menselijk gezicht J/F

f) De engelen kunnen met Allah spreken J/F
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Vraag 6

"Het mooiste der woorden is het Boek van Allah: de meest rechte weg der 
wegen is de weg van Mohammed (s.a.w.). De ergste en de meest nadelige 
werken zijn, de buiten het ware geloof, verzonnen en aan het geloof 
toegevoegde zaken. Zo verzonnen zaken zijn bijgeloof en alle bijgeloof leidt de 
mens van het rechte pad af. "
(Boecharie)

Noteer hieronder wat je van de hadith begrijpt.
a. …………………………………………………………………………...
b. ……………………………………………………………………………
c. ……………………………………………………………………………
d. ……………………………………………………………………………
e. ……………………………………………………………………………
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De Koran vertelt alles op een perfecte mooie manier.
Profeet Mohammed is een voorbeeldige mens voor ons.
Ergste wat een mens kan doen is verzonnen dingen toevoegen aan Islam.
Door de mensen aan de Islam toegevoegde dingen worden bijgeloof genoemd.
Bijgeloof zal ons van de werkelijke geloof Islam afleiden tot een andere pad.

Vraag 7

Schrijf de volgende woorden op de juiste plaats.
Islam, onwetendheid, mysterieus, verzonnen, godsdienst, waarheid, opvoeding, 
bijgeloof, geloof, verspreid, aanbidding, beloning

Het bijgeloof is een geloof dat later ………………. is. Het heeft niets te maken met de 
……………… , maar wordt beschouwd als het ware ………… Een aanbidding die niet 
in de godsdienst staat, als een echte …..…………… uitvoeren en daarvoor een 
……………. verwachten, wordt ook als …………… beschouwd. Het bijgeloof is dus 
alles wat later toegevoegd is aan het ware geloof van de ……….. De meeste 
bijgeloven zijn een gevolg van ……………., verkeerd begrijpen en interpreteren van 
godsdienstige zaken. Het bijgeloof heeft meestal te maken met de zorg over de 
gezondheid en de ……………… Nieuwsgierigheid van de mensen over de toekomst 
en de interesse is alles wat …….…………. is, zijn ook redenen van het bijgeloof. 
Bovendien zijn onvoldoende godsdienstige kennis en ………………….. ook belangrijke 
redenen van het ontstaan van bijgeloof. Door toedoen van de mythen van 
verschillende culturen en religies heeft bijgeloof zich ook ..……………
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Vraag 8

Op een dag zeiden de moslims aan onze profeet (s.a.w.) dat de 
beweringen van de waarzeggers of voorspellers soms uitkwamen. 
Onze Profeet (s.a.w.) antwoordde hierop: "Wat ze zeggen is niet te 
vertrouwen, ze maken gebruik van wat er reeds gebeurd is en ze 
passen dit aan de toekomst en met honderden leugens proberen ze 
voorspellingen te doen.“ (Moeslim)

Leg uit wat deze hadith ons vertelt rond de voorspellers!

…………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
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De toekomst weet Allah. De mensen kunnen voorspellingen doen 
door de gebeurtenissen uit het verleden te analyseren. Maar ze
kunnen het niet met zekerheid weten. Als ze dit wel beweren, dan
zullen ze een leugen verteld hebben.

Vraag 9

Markeer telkens het kwaad van de Satan in de volgende Koranverzen!

"Daarna zal ik zeker tot hen komen, van voor hen en achter hen en van hun 
rechterzijde en van hun linkerzijde, en U zult de meesten van hen niet als 
dankbaren aantreffen." (Al-Araf, 7/17)

"...En de Satan deed voor hen hun daden schoon schijnen, waarna hij hen 
afleidde van de weg, hoewel zij over inzicht beschikten." (Al-Ankaboet, 29/38)

" Voorwaar, wanneer degenen die (Allah) vrezen door een influistering van de 
Satan getroffen worden, gedenken zij (Allah) en dan zien zij (de waarheid) in." 
(Al-Araf 7/201)

"Hij doet hen beloften en hij wekt hun ijdelheid en wat de Satan hen belooft is 
slechts een misleiding.“ (An Nisa, 4-120)
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Engel Satan (Sjaytaan) Mens

Uit nôer geschapen

Vraag 10

Laten we vergelijken. Vul de onderstaande tabel in.
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Engel Satan (Sjaytaan) Mens

Uit nôer geschapen Uit vuur geschapen Uit aarde geschapen

Engel Satan (Sjaytaan) Mens

Uit nôer geschapen Uit vuur geschapen Uit aarde geschapen

Kan heel snel bewegen Kan snel bewegen Veel langzamer

Engel Satan (Sjaytaan) Mens

Uit nôer geschapen Uit vuur geschapen Uit aarde geschapen

Kan heel snel bewegen Kan snel bewegen Veel langzamer

Goed Kwaad Goed / kwaad

Engel Satan (Sjaytaan) Mens

Uit nôer geschapen Uit vuur geschapen Uit aarde geschapen

Kan heel snel bewegen Kan snel bewegen Veel langzamer

Goed Kwaad Goed / kwaad

Voert bevel van Allah 
uit Luistert niet naar Allah

Is vrij gelaten om te 
kiezen tussen wel of 
niet luisteren

Engel Satan (Sjaytaan) Mens

Uit nôer geschapen Uit vuur geschapen Uit aarde geschapen

Kan heel snel bewegen Kan snel bewegen Veel langzamer

Goed Kwaad Goed / kwaad

Voert bevel van Allah 
uit Luistert niet naar Allah

Is vrij gelaten om te 
kiezen tussen wel of 
niet luisteren

Houdt van properheid 
en lekkere geur Houdt van viezigheid Afwisselend

Vraag 11

Schrijf hieronder waarom de Satan niet naar het bevel van Allah 
luisterde en afdwaalde. Hierdoor werd hij ook de vijand van de 
mens. (zie scheppingsverhaal van Adam (a.s.))
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Allah testte Satan en beval hem om zich voor Adam neer te 
buigen, voor de mens. Het zaad van de hoogmoed en 
ongehoorzaamheid was toen reeds in Satan ontkiemd en zijn 
natuur barstte open om hem te omvatten. Toen antwoordde hij 
uit hoogmoed: ‘Ik ben beter dan hij, Adam. Gij hebt mij uit vuur 
geschapen terwijl hij uit klei ontstond.’ (Sad, S38, A76). Allah 
heeft hem voor zijn hoogmoed en ongehoorzaamheid bestraft, 
waardoor hij de schuld aan de mens gaf en zijn vijand werd.
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Vraag 12

Vul de onderstaande lege vakjes aan.
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Vraag 13

Leg uit wat de onderstaande Koranverzen ons wilt vertellen.
"En het behoort tot Zijn Tekenen dat jij de droge aarde ziet, en als Wij er dan water op 
doen neerdalen, dan beweegt zij en zet zij zich uit. Voorwaar, Degene Die haar doet 
leven, doet zeker ook de doden leven. Voorwaar, Hij is de Almachtige over alle 
zaken." (Foessilat,41/39)

En Wij hebben uit de hemel gezegend water neer doen dalen, waarna Wij daarmee 
tuinen deden groeien en graan van oogstbare wassen. En rijzige dadelpalmen met 
boven elkaar gevoegde kolven. Als voorziening voor de dienaren. En Wij brengen 
daarmee (water) het dode land tot leven. Zo zal ook de opwekking zijn. (Qaf, 50/9-
10-11)

Hij brengt het levende voort uit het dode en Hij brengt het dode voort uit het levende 
en Hij doet de aarde leven na haar dood. Zo worden jullie (na jullie dood) opgewekt. 
(Ar-Roêm, 30/19)
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Vraag 14

Schrijf op wat je uit de onderstaande zin berijpt.
‘De wereld is de akker van het hiernamaals.’

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Op de aarde worden de mensen getoetst. Zal de mens 
zijn verantwoordelijkheden nemen en een goede mens 
worden of zal de ,mens de mens zich misdragen. De 
mens zal hier op zijn akker goede of slechte daden 
zaaien en in hiernamaals de vruchten ervan plukken.

Vraag 15

Leg uit wat de onderstaande Koranvers ons vertelt over 
het paradijs.
"Is het (geluk van) het paradijs dat aan de Moettaqoen
beloofd is, waarin rivieren zijn met verblijvend water, en van 
melk waarvan de smaak niet verandert en rivieren  van Khamr
(een drank), als een genieting voor hen die drinken, en rivieren 
van zuivere honing, en waarin voor hen allerlei vruchten zijn en 
vergeving van hun Heer; gelijk (aan de ellende van) die 
eeuwig levenden in de Hel zijn, ..." 
(Mohammed, 47/15) De engelen en het hiernamaals
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Vraag 16

Welke positieve invloeden heeft ’het geloof in het hiernamaals’ op 
onze leven? Leg het met twee voorbeelden uit.
1)…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Er kunnen vele voorbeelden gegeven worden. 
Voorbeelden kunnen zijn van: Kinderen

Ouderen
Jongeren
Zieken
Rechthebbenden
Gezinnen
Echtgenoten

Vraag 17 deel 1

Lees de onderstaande Koranverzen. Vul de namen van de soera's 
(hoofdstukken) en het nummer van de Koranverzen in de juiste kolom van 
de tabel.

"Wat degenen die geloven  en goede daden verrichten  betreft: zij 
zullen in  een hof worden verblijd.“ (Roem, 30/15)

"Voor hen is er een plaats van hellevuur en boven hen zijn er 
bedekkingen (van vuur)..." (Al-Araf, 7/41)

"Onze Heer, voorwaar, U bent degene die iemand de Hel binnenleidt, 
U heeft hem dan waarlijk vernederd. En voor de onrechtvaardigen zullen er 
geen helpers zijn." (Ali Imran, 3/192)

"Allah heeft voor hen een Tuin (het paradijs) bereid waar onder door 
de rivieren stromen, zij zijn daarin de eeuwig levenden. Dat is de geweldige 
overwinning." (At Tawba 9/89)

"En degenen die ongelovig waren en Onze Tekenen loochenden: zij 
zijn de bewoners van Djahiem (de hel)" (Al Maida, 5/10)

"De Tuinen van Adn (het paradijs) zullen zij binnengaan, waarin zij 
gesierd zullen worden met gouden armbanden en parels, en hun gewaden zijn 
daar van zijde. " (Al Fatir, 35/33)
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Vraag 17 deel 2

Lees de onderstaande Koranverzen. Vul de namen van de soera's 
(hoofdstukken) en het nummer van de Koranverzen in de juiste kolom van 
de tabel.
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HET PARADIJS DE HELHET PARADIJS DE HEL

(Roem, 30/15)

HET PARADIJS DE HEL

(Roem, 30/15) (Al-Araf, 7/41)

HET PARADIJS DE HEL

(Roem, 30/15) (Al-Araf, 7/41)

(At Tawba 9/89)

HET PARADIJS DE HEL

(Roem, 30/15) (Al-Araf, 7/41)

(At Tawba 9/89) (Ali Imran, 3/192)

HET PARADIJS DE HEL

(Roem, 30/15) (Al-Araf, 7/41)

(At Tawba 9/89) (Ali Imran, 3/192)

(Al Fatir, 35/33)

HET PARADIJS DE HEL

(Roem, 30/15) (Al-Araf, 7/41)

(At Tawba 9/89) (Ali Imran, 3/192)

(Al Fatir, 35/33) (Al Maida, 5/10)


