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Ontwikkeld door islamitische basisschool 
El Wahda in samenwerking met de ISBO

Het wonder van de 
schepping van de mens
Een van de hoofdstukken uit de methode behandelt de 

ontwikkeling van het embryo in de baarmoeder. Stadia die 

al meer dan 1400 jaar geleden in de Koran werden be-

schreven en pas onlangs door de moderne wetenschap 

zijn ontdekt!

‘Hij heeft de mensen geschapen 

van een bloedklonter (‘alaq’).’ Soerat Al-‘Alaq 96-2

Het woord ‘alaq’ in Arabisch betekent ‘iets dat kleeft aan 

iets’. Het gebruik van een dergelijk toepasselijk woord 

voor het ontwikkelende embryo in de baarmoeder, bewijst 

ongetwijfeld alweer dat de Qur’an een openbaring van 

Allah, de Heer der werelden, is. In een andere Soera vin-

den we ook de overige ontwikkelingsstadia terug:

“En voorzeker. Wij hebben de mens uit een uittreksel van 

klei geschapen. Vervolgens maakten Wij hem tot een 

druppel in een stevige bewaarplaats. Vervolgens schiepen 

Wij de druppel tot een bloedklonter (‘alaqah’), toen vorm-

den Wij de bloedklonter tot een vleesklomp (‘moedghah’), 

waarna Wij de vleesklomp voorzagen van beenderen, die 

Wij vervolgens met vlees bekleedden…” 

Soerat al Moe’minoen 23, 14

Tot voor kort werd geloofd dat het geslacht van een baby 

bepaald werd door de moeder. Wetenschappers hebben 

pas in de twintigste eeuw ontdekt dat dit niet klopt. In de 

Qur’an staat al vanaf de 7e eeuw vermeld dat het de man 

is die het geslacht bepaalt:

“… (En dat Hij) de paren heeft geschapen:  

de man en de vrouw? Van een druppel (sperma),  

wanneer die wordt uitgestort?’

 Soerat An-Nadjm (53), 45-46

De druk van de omgeving
Soms kan het gebeuren dat je niet lekker in je vel zit. Je 

voelt je ontevreden of zelfs ongelukkig met hoe je eruit ziet 

of wie je bent. Dat kan komen door heel veel verschillende 

oorzaken. Misschien vind je dat je eruit zou moeten zien als 

die modellen in de modebladen staan. Of verwacht je om-

geving dingen van je die je niet waar kunt maken. Besef 

dan dat Allah jou precies zo heeft geschapen als Hij wilde. 

“.. Degene Die jou geschapen heeft en daarna vervol-

maakte en jou de juiste verhoudingen gaf?* In welke vorm 

hij ook maar wilde heeft Hij jou samengesteld!”

Soerat al Infitaar, 7

De Profeet r zei: “Allah kijkt niet naar jullie lichaam 

of jullie uiterlijk, maar Hij kijkt naar jullie harten.” 
Muslim

Deze en nog veel meer adviezen rondom de 

puberteit vind je terug in onze methode 

Help! Ik word volwassen.
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Geïnteresseerd? 
Bestel de methode door

een mail te sturen naar: 

info@elwahda.nl



Waarom 
deze methode?
Jarenlang schuwden zowel moslimouders als 

islamitische basisscholen het onderwerp puberteit 

en ontluikende volwassenheid vanwege het taboe 

dat erop rust vanuit de cultuur. IBS El Wahda zag 

echter de noodzaak in van een goed uitgewerkte 

methode. Immers, hoe kun je kinderen beschermen 

tegen de valkuilen van een samenleving die 

heel anders tegen dit onderwerp aankijkt, als 

kinderen geen handvatten geboden wordt om 

met hun volwassen worden om te gaan? 

De methode ‘Help! Ik word volwassen’ is erop gericht om 

de kinderen vanuit de islamitische bronnen, maar met een 

realistische blik op de samenleving, voor te bereiden op 

de puberteit, de volwassenheid en alles wat met seksuali-

teit te maken heeft. Voor veel kinderen is deze methode 

de enige manier om deze informatie tot zich te krijgen. 

Zodra zij naar het voortgezet onderwijs gaan zullen zij te 

maken krijgen met een hele andere benadering van het 

thema seksualiteit. Reden te meer om hen vooraf de be-

nodigde kennis en handvatten mee te geven.

Voor wie is deze methode bedoeld?
De methode is te gebruiken als handleiding bij het geven 

van voorlichtingslessen in de bovenbouw van de basis-

school en in het voortgezet onderwijs, maar kan ook heel 

goed thuis gebruikt worden. Zij biedt voldoende handvat-

ten voor ouders om gesprekjes aan te gaan over door-

gaans gevoelige onderwerpen. Door de opdrachten en 

aantrekkelijke plaatjes worden de kinderen uitgedaagd om 

het boek te lezen en er met hun ouders over te praten.

Jij bent in de mooiste 
gestalte geschapen
Help! Ik word volwassen gaat over een belangrijke periode 

in jullie leven, waarin heel veel veranderingen plaatsvin-

den. Je krijgt te maken met nieuwe gevoelens, nieuwe 

indrukken en nieuwe ideeën. Je gaat je eigen weg in het 

leven proberen te vinden, je eigen identiteit. Je zult keuzes 

gaan maken die voor de rest van je leven bepalend kun-

nen zijn. Het is belangrijk om te weten dat Allah alle men-

sen “goed” geschapen heeft.1 Alle kinderen zijn van nature 

rein. Als we volwassen worden moeten we dat zo probe-

ren te houden. Je zult dingen tegen komen die goed voor 

je zijn en dingen die niet goed voor je zijn. De keuzes die 

je gaat maken zullen bepalen of jij “rein” blijft of niet, of je 

de goede weg kiest of niet.

Waarlijk, Wij schiepen de mens in de mooiste gestalte. Ver-

volgens deden Wij hem terugkeren tot het laagste van het 

laagste. Behalve degenen die geloven en goede werken 

doen. Waarlijk, zij krijgen een ongekende beloning.

Soerah at-Tin 4-6

ي هللا عنه قال: قال 
ي هريرة ر�ض عن ا�ب

رسول هللا صىل هللا عليه و سلم:˝ ما 

من مولود اال يولد عىل الفطرة، فأ بواه 

يهودانه او ينرصانه او يمجسانه˝.

رواه البخاري و مسلم

Iedere mens wordt in de fitra (natuurlijke 

aanleg om Allah te aanbidden) geboren. 

Het zijn zijn ouders die van hem een 

jood, christen of vuuraanbidder maken. 

Hadith An Nawawi (40)

De grote uitdaging
In de puberteit gebeurt er veel met je lichaam en met je 

gevoelens. Van al die veranderingen kun je aardig onze-

ker of zelfs in de war raken. Het is belangrijk om te weten 

dat die veranderingen normaal zijn en dat die worden 

veroorzaakt door hormonen. Een van de lastigste gevoe-

lens waar pubers mee te maken krijgen is verliefdheid en 

de sterke lichamelijke aantrekkingskracht tussen jongens 

en meisjes. Hoewel deze gevoelens heel normaal zijn is 

het ook belangrijk om te weten dat wij niet zomaar onze 

lusten mogen volgen. Allah heeft het huwelijk tussen een 

man en een vrouw geschapen, waarbinnen wij deze lus-

ten de vrije loop mogen laten. Daarbuiten zijn seksuele 

relaties verboden. Sjaitaan maakt van deze gevoelens 

gebruik om ons van de islam af te houden. In de methode 

wordt beschreven hoe je je daartegen kunt beschermen 

en dat Allah al lang voor jou heeft voorbestemd met wie 

je zal trouwen.

“En tot Zijn wonderen behoort 

dat Hij voor jullie echtgenotes 

uit jullie eigen midden gescha-

pen heeft om bij haar rust te vin-

den. En Hij heeft liefde en tederheid 

tussen jullie gebracht. Daarin zijn 

tekenen voor mensen die naden-

ken”.

Soerat ar-Roem (30), 21


