
ONTDEK DHOEL HIJJA 
VAN DE HADJ TOT EID EL ADHA

1. De bedoeling van dit pick & match spel is om met 40 vraag en 40 antwoordkaartjes spelenderwijs de 
maand Dhoel Hijja te leren kennen. De vragen en antwoorden zijn kort en bondig opgesteld zodat ze 
makkelijk te verwerken zijn door een kinderbrein.  

2. Dit spel kan alleen of met meerdere personen gespeeld worden. Het is geschikt voor kinderen vanaf 8 
jaar. Jongere kinderen kunnen het samen met een volwassene of oudere broer of zus spelen.  

3. Print de kaartjes op iets dikker papier zodat ze langer meegaan. Knip ze daarna uit.  
4. Playtime! Leg de vragenkaartjes in volgorde op een stapel. De antwoordkaartjes schud je door elkaar 

en verspreid je vervolgens over een groot oppervlak.  
5. Neem een vraag en zoek het antwoord tussen de kaartjes. Een jurylid kan controleren in de 

verbetersleutel of het antwoord klopt.  
6. Indien je met meerdere personen speelt dan trek je om beurten een kaartje. Kun je de kaartjes 

matchen, heb je een punt. Zo niet mag de volgende een poging wagen. Wie het meeste kaartjes heeft 
gematcht, wint het spel.  

7. Speel het spel op Eid El Adha opnieuw, maar dan zonder de antwoordkaartjes! Op die manier weet je 
wie er goed heeft opgelet tijdens het eerste spel.   

8. Bismillah, veel succes! 
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Verbetersleutel 
  

Antwoord vraag 1: Radjab, Dhoel Qi’dah en Muharram. 
Antwoord vraag 2: 1. Er mag niet gevochten worden, tenzij de vijand eerst begint.  2. Het schenden van de gezegende grenzen is in deze maanden 
nog erger. 
Antwoord vraag 3: Twaalf maanden.  
Antwoord vraag 4: De eerste tien dagen.  
Antwoord vraag 5: Laa ilaaha ill Allaah, Allaahu Akbar, Alhamdulillaah 
Antwoord vraag 6: De Hadj, de bedevaart naar Mekka. 
Antwoord vraag 7: Saoedi-Arabië 
Antwoord vraag 8: Voor elke volwassen moslim die geestelijk gezond is en de mogelijkheid heeft op het vlak van vervoer, geld en veiligheid.  
Antwoord vraag 9: Het is de eerste moskee op aarde. De bouw ervan werd bevolen door Allah. Alle moslims ter wereld moeten richting de Kaaba 
bidden.  
Antwoord vraag 10: De Profeet Ibrahiem en zijn zoon Ismaïl.  
Antwoord vraag 11: Deze werd door Allah van het Paradijs naar de aarde gezonden. Het zal op de dag des oordeels getuigen in het voordeel van 
degenen die het met oprechtheid hebben aangeraakt.  
Antwoord vraag 12: Oemrah 
Antwoord vraag 13: De Oemrah is kort en kan het hele jaar door verricht worden. De Hadj duurt langer en dient op een vastgesteld tijdstip te 
worden verricht. 
Antwoord vraag 14: Miqaat is het punt waarop een pelgrim de gewijde staat (Ihraam) dient aan te nemen. In deze staat zijn bepaalde zaken die 
anders toegestaan zijn, verboden.  
Antwoord vraag 15: Een man draagt twee witte ongenaaide doeken. Een vrouw draagt de correcte hijaab: wijd, lang, zonder versiering.  
Antwoord vraag 16: Een smeekbede die wordt uitgesproken nadat men zich in staat van ihraam bevindt en de intentie heeft gemaakt om de 
Oemrah of Hadj aan te vatten.  
Antwoord vraag 17: Labbayka allahoemma labbayk, labbayka laa sharieka laka labbayk, inna l-hamda wa n-ni3mati laka wa l-moelkoe, laa sharieka 
lak. 
Antwoord vraag 18: Zeven maal rondom de Kaaba lopen. Men begint en eindigt bij de zwarte steen en loopt in de richting van de wijzers van de 
klok.  
Antwoord vraag 19: De plek waar de Profeet Ibrahiem stond, toen hij de Kaaba bouwde. 
Antwoord vraag 20: Zeven keer over en weer lopen tussen de heuvels Safa en Marwa. 
Antwoord vraag 21: Een waterbron vlakbij de Kaaba.  
Antwoord vraag 22: Hajar, de vrouw van de profeet Ibrahiem was naarstig op zoek naar water voor haar zoon Ismaïl en zichzelf. Ze rende zeven keer 
tussen de bergen Safa en Marwa. Ze smeekte Allah om haar van water te voorzien.  Op gezag van Allah verscheen de engel Djibriel die de bron liet 
ontstaan.  
Antwoord vraag 23: De afscheren of afknippen van het hoofdhaar tijdens de Hadj of Oemrah.   
Antwoord vraag 24: De achtste dag van Dhoel Hijjah en tevens de eerste dag van de Hadj.  
Antwoord vraag 25: De vlakte van Arafah 
Antwoord vraag 26: De dag van Arafah, de negende dag van de maand Dhoel Hijja.  
Antwoord vraag 27: Op de negende dag van Dhoel Hijja Aanwezig zijn op de vlakte van Arafah van Dohr tot Magrib.  
Antwoord vraag 28: In Moezdalifa en Mina.  
Antwoord vraag 29: Dit zijn drie pilaren in Mina: Al Aqabah, Al Woestha en Al Oela. Op de tiende dag van Dhul Hijja dient een pelgrim zeven 
steentjes naar de grootste (Al Aqabah) te gooien. Op de elfde en twaalfde dag van Dhoel Hijja dient hij telkens zeven steentjes naar de drie pilaren te 
gooien. Verblijft een pelgrim een dag langer in Mina, dient hij nogmaals 3 x 7 steentjes te gooien.  
Antwoord vraag 30: Bij voorkeur in Moezdalifa, maar het mag ook elders indien ze niet onrein zijn.  
Antwoord vraag 31: 1. Ihraam en intentie aannemen. 2. Tawaaf. 3. Naar Maqaam Ibrahiem gaan. 3. Zamzam water drinken. 4. Sa’i. 5. Tahalloel 
Antwoord vraag 32: Ihraam en intentie aannemen. 2. Woeqoef. 3. Overnachten in Moezdalifa en steentjes zoeken. 4. Jamaraat Al Aqabah - 
Overnachten in Mina. 5. (Laten) slachten van een offerdier. 6. Tahalloel. 7. Djamaraat Al Aqabah, Al Oela en Al Woestha. 8. Tawaaf en Sa’i (indien niet 
eerder gedaan). 9. Afscheidstawaaf  
Antwoord vraag 33: Op de tiende dag.   
Antwoord vraag 34: De Profeet Ibrahiem  
Antwoord vraag 35: Toen Allah hem opdroeg om zijn zoon Ismaïl te offeren, gehoorzaamde hij. Om Ibrahiem daarvoor te belonen verving Allah 
Ismaïl met een ram zodat hij toch bleef leven. 
Antwoord vraag 36: Dat we Allah te allen tijde moeten gehoorzamen.  
Antwoord vraag 37: 1. Slachten na het Eid gebed. 2. Het dier geruststellen. 3. Het dier op de linkerzijde leggen en met de rechterhand slachten. 3. 
Een scherp mes gebruiken. 4. Bismillah en Allahoe Akbar zeggen wanneer je gaat slachten.  
Antwoord vraag 38: Het is aangeraden om 1/3 zelf te nuttigen. 1/3 als gift te geven en 1/3 als liefdadigheid te geven.  
Antwoord vraag 39: Taqabbal Allahoe minna wa minkoem. Eid Mubarak mag ook. Dit betekent: gezegend feest.  
Antwoord vraag 40: De elfde, twaalfde en dertiende dag van Dhoel Hijjah. In deze dagen wordt er gegeten, gedronken en aan Allah gedacht. 
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?Vraag 
  

De maand Dhoel Hijja is één van 
de vier heilige maanden in de 

Islam. Weet jij ook welke de drie 
andere heilige maanden zijn? 

1

Antwoord 

Radjab, Dhoel Qi’dah en 
Muharram. ?VraaG 

Wat onderscheidt een heilige 
maand van de andere 

Islamitische maanden? 

2

Antwoord 
1. Er mag niet gevochten 

worden, tenzij de vijand 
eerst begint. 


2. Het schenden van de 
gezegende grenzen is in 
deze maanden nog erger. 

?Vraag  

Uit hoeveel maanden bestaat een 
Islamitisch jaar?

3

Antwoord 

 Twaalf maanden. ?Vraag  

Welke dagen van Dhoel Hijja zijn 
de beste dagen van het hele jaar? 
Dit wil zeggen dat goede daden 
die verricht worden tijdens deze 

periode nog groter, beter en 
geliefd zijn bij Allah.

4

Antwoord 
De eerste tien dagen. 

?Vraag  

De Profeet Mohammed spoorde 
de Moslims aan om veelvuldig de 

Tahliel, Takbier en Tahmied te 
reciteren in de tien eerste dagen 
van Dhoel Hijja. Wat betekenen 
deze drie woorden in volgorde? 

5

Antwoord 
Laa ilaaha ill Allaah


Allaahoe Akbar 


Alhamdoelillaah ?Vraag  

Welke zuil van de Islam vindt 
tijdens Dhoel Hijja plaats?

6

Antwoord 
De Hadj, de bedevaart naar Mekka.

?Vraag  

In welk land bevindt Mekka zich?

7

Antwoord 
Saoedi-Arabië ?Vraag  

Voor wie is de Hadj verplicht?

8

Antwoord 
Voor elke volwassen moslim die 

geestelijk gezond is en de 
mogelijkheid heeft op het vlak van 

vervoer, geld en veiligheid. 



?Vraag  

Waarom wordt de Kaaba ook 
weleens het huis van Allah 

genoemd? 

9

Antwoord 
Het is de eerste moskee op aarde. 
De bouw ervan werd bevolen door 

Allah. Alle moslims ter wereld 
moeten richting de Kaaba bidden. ?Vraag  

Door welke Profeet en diens zoon 
werd de Kaaba gebouwd? 

10

Antwoord 
De Profeet Ibrahiem en zijn zoon 

Ismaïl. 

?Vraag  

Wat is er zo bijzonder aan de 
zwarte steen die zich in de bouw 

van de Kaaba bevindt? 

11

Antwoord 
Deze werd door Allah van het 

Paradijs naar de aarde gezonden. 
Het zal op de Dag des oordeels 
getuigen in het voordeel van 

degenen die het met oprechtheid 
hebben aangeraakt. ?Vraag  

Naast de Hadj kan er ook een 
“kleine bedevaart” verricht 

worden. Wat is de Arabische 
benaming hiervoor?

12

Antwoord 
Oemrah

?Vraag  

Wat is het verschil tussen de Hadj 
en de Oemrah? 

13

Antwoord 
De Oemrah is kort en kan het hele 
jaar door verricht worden. De Hadj 

duurt langer en dient op een 
vastgesteld tijdstip te worden 

verricht. ?Vraag  

Wat betekenen de woorden 
Miqaat en Ihraam? Wat hebben 

ze met elkaar te maken? 

14

Antwoord 
Miqaat is het punt waarop een 

pelgrim de gewijde staat (Ihraam) 
dient aan te nemen. In deze staat 

zijn bepaalde zaken die anders 
toegestaan zijn, verboden. 


?Vraag  

Wat weet je over de kleding die 
tijdens de gewijde staat (Ihraam) 
gedragen dient te worden? Is dit 

verschillend voor mannen en 
vrouwen? 


15

Antwoord 

Een man draagt twee witte 
ongenaaide doeken. 


Een vrouw draagt de correcte 
hijaab: wijd, lang, zonder 

versiering. 
 ?Vraag  

Wat is de Talbiyah? 


16

Antwoord 

Een smeekbede die wordt 
uitgesproken nadat men zich in 
staat van ihraam bevindt en de 
intentie heeft gemaakt om de 
Oemrah of Hadj aan te vatten. 




?Vraag  

Hoe luidt de Talbiyah? 

17

AntwoorD 
Hier ben ik, O Allah, hier ben ik. Hier ben ik, U 

heeft geen deelgenoten, hier ben ik. 
Waarlijk, alle lofprijzingen, de zegeningen en de 

soevereiniteit komen U toe. U heeft geen 
deelgenoten.


Labbayka allahoemma labbayk, labbayka laa 
sharieka laka labbayk, inna l-hamda wa n-

ni3mati laka wa l-moelkoe, laa sharieka lak. ?Vraag  

Wat is Tawaaf? 

18

AntwoorD 
Zeven maal rondom de Kaaba 

lopen. Men begint en eindigt bij 
de zwarte steen en loopt in de 
richting van de wijzers van de 

klok. 


?Vraag  

Wat is Maqaam Ibrahiem?

19

AntwoorD 
De plek waar de Profeet Ibrahiem 
stond, toen hij de Kaaba bouwde.
 ?Vraag  

Wat is Sa’i?

20

AntwoorD 
Zeven keer over en weer lopen 

tussen de heuvels Safa en Marwa 
in Mekka.


?Vraag  

Wat is Zamzam?

21

AntwoorD 
Een waterbron vlakbij de Kaaba.
 ?Vraag  

Wat is de link tussen Sa’i en 
Zamzam? Hoe en wanneer is deze 

bron ontstaan? 

22 AntwoorD 
Hajar, de vrouw van de profeet 

Ibrahiem was naarstig op zoek naar 
water voor haar zoon Ismaïl en 

zichzelf. Ze rende zeven keer tussen de 
bergen Safa en Marwa. Ze smeekte 

Allah om haar van water te voorzien. 
Op gezag van Allah verscheen de 

engel Djibriel die de bron liet 
ontstaan.


?Vraag  

Wat is Tahalloel?

23

AntwoorD 

De afscheren of afknippen van het 
hoofdhaar tijdens de Hadj of 

Oemrah.  
 ?Vraag  

Wat is de dag van Tarwiyah?

24

AntwoorD 

De achtste dag van Dhoel Hijja en 
tevens de eerste dag van de Hadj. 




?Vraag  

In welke bergvlakte kreeg de 
profeet Mohammed zijn eerste 

openbaring van de engel 
Djibriel? 

25

AntwoorD 
De vlakte van Arafah
 ?Vraag  

Welke dag is de belangrijkste dag 
van de Hadj en is tevens een dag 

waarop het voor niet-pelgrims 
aangeraden is om te vasten? 

26

AntwoorD 
De dag van Arafah, de negende 

dag van Dhoel Hijja. 


?Vraag  

Wat is Woeqoef? 

27

AntwoorD 
Op de negende dag van Dhoel Hijja 

aanwezig zijn op de vlakte van 
Arafah van Dohr tot Magrib. 
 ?Vraag  

Waar overnachten de pelgrims 
tijdens de dagen van de Hadj? 

28

AntwoorD 
In Moezdalifa en Mina. 


?Vraag  

Wat zijn de Djamaraat?

29

AntwoorD 
Dit zijn drie pilaren in Mina: Al Aqabah, Al 
Woestha en Al Oela. Op de tiende dag van 

Dhoel Hijja dient een pelgrim zeven 
steentjes naar de grootste (Al Aqabah) te 
gooien. Op de elfde en twaalfde dag van 

Dhoel Hijja dient hij telkens zeven steentjes 
naar de drie pilaren te gooien. Verblijft een 
pelgrim een dag langer in Mina, dient hij 

nogmaals 3 x 7 steentjes te gooien. 
 ?Vraag  

Waar worden de steentjes 
gezocht die men moet werpen 

naar de djamaraat? 

30

AntwoorD 

Bij voorkeur in Moezdalifa, maar 
het mag ook elders indien ze niet 

onrein zijn. 


?
Vraag  

Zet de onderdelen van de Oemrah 

in de juiste volgorde: 


- Naar Maqaam Ibrahiem gaan

- Sa’i

- Tahalloel

- Tawaaf

- Ihraam en intentie aannemen. 

- Zamzam water drinken. 

31

   AntwoorD 
1. Ihraam en intentie aannemen.

2. Tawaaf 

3. Naar Maqaam Ibrahiem gaan.

4. Zamzam water drinken. 

5. Sa’i 

6. Tahalloel
 ?

Vraag  
Zet de onderdelen van de Hadj in de juiste volgorde: 


- Afscheidstawaaf

- Ihraam en intentie aannemen.

- Tahalloel

- Djamaraat Al Aqabah, Al Oela en Al Woestha. 

- Woeqoef

- Overnachten in Moezdalifa en steentjes zoeken.

- Jamaraat Al Aqabah - Overnachten in Mina.

- (Laten) slachten van een offerdier. 

- Tawaaf en Sa’i (indien niet eerder gedaan). 

32

AntwoorD 
1. Ihraam en intentie aannemen.

2. Woeqoef.

3. Overnachten in Moezdalifa en steentjes zoeken.

4. Jamaraat Al Aqabah - Overnachten in Mina

5. (Laten) slachten van een offerdier. 

6. Tahalloel

7. Djamaraat Al Aqabah, Al Oela en Al Woestha.

8. Tawaaf en Sa’i (indien niet eerder gedaan).

9. Afscheidstawaaf 




?Vraag  

Op de hoeveelste dag van Dhoel 
Hijja vindt Eid El Adha plaats?  

33

AntwoorD 
Op de tiende dag.  
 ?Vraag  

Naar het voorbeeld van welke 
Profeet dienen we met Eid El 

Adha een dier (vee) voor Allah te 
offeren?

34

AntwoorD 
De Profeet Ibrahiem.


?Vraag  

Waarom is de Profeet Ibrahiem 
één van de grootste voorbeelden 
wat betreft gehoorzaamheid aan 

Allah? 

35

AntwoorD 
Toen Allah hem opdroeg om zijn 

zoon Ismaïl te offeren, 
gehoorzaamde hij. Om Ibrahiem 

daarvoor te belonen, verving Allah 
Ismaïl met een ram zodat hij toch 

bleef leven. 
 ?Vraag  

Wat kunnen we leren uit het 
verhaal van Ibrahiem en zijn 

offer? 

36

AntwoorD 
Dat we Allah te allen tijde moeten 

gehoorzamen. 


?Vraag  

Hoe slacht je volgens de Sunnah?

37

AntwoorD 

- Slachten na het Eid gebed. 

- Het dier geruststellen. 

- Het dier op de linkerzijde leggen 

en met de rechterhand slachten.

- Een scherp mes gebruiken.

- Bismillah en Allahoe Akbar 

zeggen wanneer je gaat slachten. 
 ?Vraag  

Wat moet je volgens de Sunnah 
doen met het offervlees?  

38

AntwoorD 
Het is aangeraden om 1/3 zelf te 
nuttigen. 1/3 als gift te geven en 

1/3 als liefdadigheid te geven. 


?Vraag  

Welke smeekbede kunnen we 
tegen elkaar zeggen op Eid Al 

Adha? 

39

AntwoorD 
Moge Allah het van ons en van 

jullie accepteren.


Taqabbal Allahoe minna wa 
minkoem. 

“Eid Mubarak” mag ook. Dit 
betekent: gezegend feest. 
 ?Vraag  

Wat zijn de dagen van Tashrieq? 

40

AntwoorD 
De elfde, twaalfde en dertiende 

dag van Dhoel Hijja. In deze 
dagen wordt er gegeten, 

gedronken en aan Allah gedacht. 



