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Vraag nr. 01.  Welke koning is geadresseerd door Hazoor (ra) in dit boek? (kies een) 

 
1- Koning van Verenigd Koninkrijk 
2- Koning van Afghanistan 
3- Koning van Saoedi-Arabië 

 
Vraag nr. 02.  De profetie: "Je zult worden genoemd door een nieuwe naam, die door 

De Heer zal worden genoemd " door de boek van welke profeet is dit geprofeteerd.  
              (kies een) 

 
1- Hazrat Jezus (vrede zij met hem) 
2- Hazrat Dawood (vrede zij met hem) 
3- Hazrat Yasiyah (vrede zij met hem) 

 
 Vraag nr. 03.  Welke van de onderstaande teksten kan Fatwa genoemd worden. (kies een) 

 
1- De gesproken woorden (uitgesproken woorden ) 
2- Gedachten in het hart 
3- Niet om de waarheid te onthullen 

 
Vraag nr. 04.  Over welke kwestie hebben de Sahaba (metgezel van de Heilige Profeet vzmh) een 

religieuze consensus (Ijma) bereikt na het overleiden van de Heilige Profeet 
Mohammed (vzmh)? (kies een) 
 
1- Om de Khalifa-tul Rasool te kiezen 
2- De dood van Jezus (vrede zij met hem) 
3- Militair actie te nemen tegen Musailma Kizab (die tijdens het leven van de profeet 
Mohammed (vzmh) beweerde het profeetschap over te nemen na de Profeetschap 
van de Heilige Profeet (vzmh). 

 
Vraag nr. 05. We lezen in de Tradities dat ............ .. tot commandant werd benoemd  

door de Heilige Profeet (vrede zij met hem), die later bij een aanval een ongelovige 
confronteerde. Toen de ongelovige op het punt stond te worden gedood, reciteerde 
deze ongelovige de Kalima en bevestigde hij de waarheid van de islam. De 
bevelhebber heeft hem toch gedood. Wie was deze bevelhebber?(kies een) 
 
1- Hadhrat Ali (ra) 
2- Hadhrat Khalid Bin Waleed (ra) 
3- Hadhrat Usama Bin Zaid (ra) 
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Vraag nr. 06.  Kortom, we ontkennen niet maar bevestigen het belang van Jihad. We ontkennen 

alleen een verkeerde interpretatie dat een ……. aan kant van Islam heeft bezorgd. 
De toekomst van moslims hangt volgens ons af van hoe ver ze slagen in het 
begrijpen van de ware betekenis van Jihad. Als ze zich kunnen realiseren dat de 
beste vorm van Jihad Jihad is met de koran, en niet Jihad met het zwaard, als ze 
erkennen dat verschil van religie geen sanctie biedt voor geweld tegen het leven of 
bezit of eer van anderen, hun gedachten en vooruitzichten zullen een gezonde 
verandering ondergaan, een verandering die hen dichter bij het juiste pad brengt. 
(kies een) 
 
1- Onherstelbare schade 
2- Schade 
3- Onherstelbaar verlies 

 
Vraag nr. 07.  Wat is de eerste redenering van waarachtigheid van een Mamur? (kies een) 

 
1- Reformer (Mujadid) komt aan het begin van de eeuw. 
2- Zons- en maansverduistering tijdens de maand Ramdhan. 
3- Noodzaak van het tijdperk. 

 
Vraag nr. 08:  In welke Ummah werd het geloof in de wederkomst van de Messias gevestigd, van  

vóór de tijd van de islam? (kies een) 
 
1- Mozes's Ummah 
2 - Abraham's Ummah 
3- Noah’s Ummah 

 
Vraag nr. 09:  Er wordt in de Heilige Boek-moslim vermeld (overgeleverd) dat de dag des oordeels  

zal komen op een moment dat de bevolking van Rome in de meerderheid zal zijn. 
Wie zijn mensen van Rome? (kies een) 
 
1- Joden. 
2- Christian. 
3- Polytheïsme komt eraan 

 
Vraag nr. 10:  Ibn-Masood (vrede zij met hem) heeft verteld dat Hadhrat Muhammad (vzmh) zei 
dat er een tijd zou komen dat vijftig personen zouden samenkomen voor gebed en dat geen één van 
hun gebeden zouden worden geaccepteerd. Wat was de reden die door de Heilige Profeet werd 
verteld? (kies een) 

 
1- Ze zouden gebeden hebben verricht zonder wassen (Wudu) 
2- Ze zouden te haastig gebeden verricht hebben. 
3- Ze zouden gebed buiten de vastgestelde tijden verricht hebben 
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Vraag nr. 11:  Het is gemeld door Hazrat Ali (r.a.) en opgenomen  
door Dailmy dat een van de tekenen van de einde van de wereld is overmatig 
gebruik van "Luab-e-Maiser" zou een norm worden. Wat betekent "Luab-e-Maiser"? 
(kies een) 
 
1- Alcohol drinken. 
2- Zakelijke belangstellingen 
3- Gokken 

 
Vraag nr. 12:  Welk kwaad verwijst de Heilige Koran naar het equivalent van oorlog tegen Allah de  

Almachtige? (kies een) 
 
1- Polytheïsme. 
2- Zakelijke belangstelling. 
3- moord 

 
Vraag nr. 13:  In het jaar 1894, welke professie over de komst van de Beloofde Messias was 
voldaan?  (kies een) 

 
1. Epidemie van de pest. 
2. Maan en zon verduistering. 
3. Aardbevingen 

  
Vraag nr. 14:  We kunnen worden veroordeeld voor wat we verklaren, niet voor wat mogelijk is 

verondersteld in onze harten. Wat in ons hart ligt, is alleen aan God bekend. Deze 
verklaring verschijnt als een ..................... .. (selecteer een) 
 
1- gezegde door de beloofde Messias 
2- gezegde door de Heilige Profeet 
3- Vers uit de Heilige Koran 

 
Vraag nr. 15:  We geloven ook dat God van tijd tot tijd de loop van de gebeurtenissen op speciale 

manieren bepaalt en ontwerpt. Gebeurtenissen van deze wereld worden niet 
volledig bepaald door de wetten die bekend staan als de wetten van de natuur. 
Naast deze wetten zijn er speciale wetten waardoor God . . . .  en belangstelling en 
doel openbaart. (kies een) 
 
1- wetten maakt voor de mens 
2- zijn macht manifesteert 
3- speciale manieren maakt 
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Vraag nr. 16:  Het komen van Mujadid of een Mamur is niet -……. gerefereerd naar de perfectie 
van de Heilige Profeet zoals God dergelijke leiders en hervormers voor de toekomst heeft beloofd. 
(kies een) 

 
1- Afwijkende 
2- gratis 
3- goedkeuren 

 
Vraag nr. 17:  Zoals gemeld door, zal de komst van onze Mahdi zal worden gekenmerkt door twee 

belangrijke tekens. Deze tekenen zijn nooit eerder verschenen, niet sinds de 
schepping van hemel en aarde. Een daarvan is de maansverduistering op de 
................, En de andere is de zonsverduistering in het midden van Ramadan, en deze 
twee tekens zijn niet verschenen sinds de schepping van de Hemel en de aarde. 'Dar 
Qutani , p. 188. (selecteer een) 
 
1-  1ste vam  Ramadhan 
2 - 5e van Ramadhan 
3-  9e van Ramadhan 

 
 
Vraag nr. 18:   

Boek de Barahin-i-Ahmadiyya kent naar onze mening geen gelijke in onze tijd, en 
met het oog op de omstandigheden en behoeften van onze tijd is er in de  
geschiedenis van de Islam nog nooit zo’n boek geweest als deze. Wie was de 
schrijver van deze recensie? (kies een) 
 
1- Muhammad bin Ali 
2- Maulvi Muhammad Husain van Batala 
3- Sir Syed Ahmad Khan 
 

Vraag nr. 19:  De stichter van de Sikhs, Goeroe Nanak, kwam lang na de tijd van de Heilige Profeet  
(vzmh) Maar zelfs de Heilige Boek van Sikh’s bevat de profetie over een 
boodschapper in de latere dagen Het staat duidelijk in de Sikh-koorden geschreven 
dat de Beloofde Hervormer in . . . . . . zal verschijnen;> de Sikh-profetie is daarom 
letterlijk vervuld in de persoon van Hazrat Mirza Sahib. (selecteer een) 
 
1- Batala 
2- Qadian 
3- Amritsar 

  



Majlis Ansarullah Nederland 

Toets 3de kwartaal 2018 - Dawat - ul – Ameer 
 
 
Vraag nr. 20:  Religies kunnen kleine verschillen hebben, maar hun algemene richting zou  

hetzelfde moeten zijn. In fundamentele en blijvende waarheden kan er geen grote 
onenigheid of verschil zijn. Er kunnen verschillen zijn, bijvoorbeeld in vormen van . . . 
. . . , in details van religieuze plichten, enzovoort; maar het is moeilijk voor te stellen 
dat voor de Joden en de moslims God zei: 'Ik ben Eén', terwijl hij tegen de 
Zoroastrians zei: 'Ik ben twee, ...' de christenen <... Ik ben drie, ...> 'naar de hindoes', 
...... Ik ben veel, ...> 'voor de Chinezen' Ik ben overal en alles. '(Alles selecteren) 
 
1- Ik ben drie 
2- Worship 
3- Ik ben twee 
4- Ik ben er veel 

 
 
  
Vraag nr. 21:  Volgens de Beloofde Messias verleende God hem speciale kennis van de Arabische 

taal. Volgens hem heeft God hem een woordenschat van . . . . . . . . woorden gegeven 
in één enkele nacht. (kies een) 
 
1-60.000 woorden 
2- 40.000 woorden 
3-80.000 woorden 

 
Vraag nr. 22:  De eerste Arabische geschriften van de Beloofde Messias verschenen in het boek. . . .  

. Zijn eerste poging tot Arabisch proza was een hoofdstuk dat hij aan zijn boek . . . . . . 

. toevoegde. (kies een) 
 
1- Khutba-i-Ilhamiya 
2- Barahin-i-Ahmadiyya 
3- Aina-i-Kamalat-i-Islam 

 
Vraag nr. 23:  Hoeveel profetieën over de Beloofde Messias worden in het boek besproken? (kies  

een) 
 
1- 10 
2- 12 
3- 8 

 
Vraag nr. 24:  De onderwerpen in het boek zijn verdeeld in argumenten, hoeveel argumenten  

worden besproken in het boek? (kies een) 
 

1- 16 
2- 8 
3- 12 

 


