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De islamitische wereld bereidt zich twee maanden van te voren om de ‘de heilige maand 
Ramadan’ te verwelkomen. De maanden Rajab en Sjabaan hebben een speciale plek bij de 
gelovigen, omdat ze in de heilige Koran en hadith worden geprezen en omdat ze de komst 
van de heilige maand Ramadan aankondigen. 
 
De Islamitische kalender (maankalender) telt 354 dagen per jaar. Daardoor begint de 
Ramadan elk jaar 10 dagen eerder. Door elk jaar 10 dagen op te schuiven wordt de maand 
Ramadan in elk seizoen beleefd. Wanneer het bij ons op het noordelijke gedeelte zomer is, 
dan is het zuidelijke halfrond minder naar de zon gericht en is het daar winter. En wanneer 
het bij ons winter is, dan is het daar zomer. Als we volgens de zonnekalender moesten 
vasten, dan zouden sommige mensen altijd in de winterperiode vasten en anderen enkel 
tijdens de zomerperiode. Zo zouden sommige moslims enkel op lange dagen en anderen 
enkel op korte dagen vasten. Door het gebruik van de maankalender vast iedereen op den 
duur in elke maand van het zonnejaar en wordt hiermee onrechtvaardigheid voorkomen. 
 
Profeet Mohammed (s.a.w.) heeft het volgende gezegd: ‘De maand Ramadan is aangebroken. 
Deze maand is een gezegende maand waarin het vasten verplicht is’. 
 
Wat staat er in de Koran over de maand Ramadan? Bekijk het filmpje met Koran recitatie met 
Nederlandse ondertiteling. 
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 De drie heilige maanden: 

Rajab, Sjabaan en 

Ramadan

 Meer beloning voor de 

goede daden

 Voorbeeld ‘wekelijkse 

markt’

 Ramadan, een maand 

van spirituele winst

 

Met de komst van de drie heilige maanden, bevinden de zielen van de moslims zich in aparte 
sferen. Dit zijn immers de maanden waarin de Goddelijke Genade extra stroomt. Als we in 
andere tijden voor onze goede daden en aanbiddingen tien beloningen ontvangen, krijgen 
we in de maanden Rajab, Sjabaan en Ramadan op een toenemende wijze veel meer 
beloningen. 
Bijvoorbeeld, in andere tijden ontvang je per gelezen letter van de Koran tien beloningen, 
maar in de maand Rajab ontvang je maar liefst honderd beloningen. In de maand Sjabaan 
driehonderd en tijdens de Ramadan kan dit tot duizend oplopen. De djuma nachten (de 
nacht van donderdag op vrijdag) kan het de duizenden beloningen bereiken. Als we in 
rekening nemen dat het tijdens de Qadr nacht wel tot dertigduizend kan oplopen, kunnen we 
beseffen wat voor een kostbare gelegenheid de drie maanden zijn op het gebied van de 
hiernamaalse ‘investering’. 
Daarom worden ‘de drie maanden’ ook wel gezien als “een heilige markt van hiernamaalse 
handel, waarin vele hiernamaalse gunsten worden gewonnen en een tentoonstelling voor 
aanbidding en mensen die naar haq (waarheid) streven”. Zoals we weten hebben markten en 
braderieën een belangrijke plaats in de handelswereld. De markt wordt slechts op bepaalde 
dagen, op een bepaalde plaats gehouden en de mensen kunnen hun allerlei behoeftes hier 
inkopen. Die dag kunnen ze van ochtend tot avond gebruik maken van de relatief goedkope 
producten van de markt. Maar een persoon die op die dag niet naar de markt kon, moet een 
week wachten om in diezelfde gunstige omstandigheden te kunnen inkopen. Want de markt 
is er maar één dag. 
Op dezelfde manier is ‘de maand Ramadan’ als spirituele/hiernamaalse markt die één keer 
per jaar wordt gehouden. Mensen die het kunnen benutten, verwerven grote winsten uit 
deze markt. De handelingen die op het hiernamaals gericht zijn, worden vermenigvuldigd in 
vergelijking met andere tijden. Zij lezen meer de Koran, doen meer kennis op, slapen minder 
om zo meer aan bezinning, aanbidding en islamitische diensten te doen. Ze racen met elkaar 
om goede werken te verrichten. Op deze manier benutten ze dit beloningsvolle tijdsbestek 
op een goede manier. De spirituele handelingen die in dit tijdsbestek worden verricht, 
kunnen worden gezien als de meest winstgevende investering in het eeuwige hiernamaals. 
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 Verlies …

 De spirituele sfeer

 Reiniging

 Gift /cadeau

 

Aan de andere kant verliezen zij die de waarde van ‘Ramadan’ niet kennen en deze niet 
kunnen benutten, de kans op deze winstgevende handel die voor iedereen open staat. Het is 
dus erg belangrijk om de ‘Ramadan’ en de heilige dagen hierin, met volle enthousiasme te 
benutten. Hiermee wordt tevens de glorie en eer van de islam getoond en wordt er als 
voorbeeld gefungeerd voor zij die ver af staan van de islamitische betekenis. 
De spirituele sfeer die dan ontstaat, geeft de gehele samenleving rust en harmonie. In deze 
sfeer haalt een ieder een voordeel uit naar zijn eigen rang. De vele aanbiddingen, de gelezen 
Koran, de vele smeekbedes en de onuitputtelijke race om islamitische diensten te vervullen, 
trekken de Goddelijke Genade extra aan. Daarnaast reinigen de oprechte handelingen onze 
spirituele lucht, die door zondes, wreedheden en onbedachtzaamheden was vervuild. 
Wij dienen daarom deze jaarlijks aangeboden gunst te benutten. Wij kunnen hiervoor vaker 
met broeders/zusters bijeenkomen om Allah (God) te herdenken. We kunnen de Koran 
hoofdstukken onderling verdelen om bijvoorbeeld wekelijks gezamenlijk de Koran uit te 
lezen. We kunnen meer dua en dhikr doen. Islamitische werken kunnen vaker gelezen 
worden. We kunnen ons meer inspannen om de islamitische waarheden op de juiste manier 
te leven en te verkondigen. De kleinste inspanning kan honderdvoudig beloond worden. 
Hiernaast dienen we niet te vergeten dat we deze speciale maand, thuis met onze familie op 
een speciale manier moeten beleven. Onze kinderen dienen op te groeien door deze 
spirituele lucht ‘in te ademen’. Daarom is het heel voordelig om ze bij speciale dagen met 
cadeaus blij te maken, ze aan moskeeën te laten wennen en het delen met anderen mensen 
stimuleren. 
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 Smeekbeden / doea

 Kansen om…

 Delen

 Empathie

 Herinneren

 Geest ontwikkelen

 Zuiveren

 O Allah, maak de maanden Rajab en 
Sjabaan gezegend voor ons! En laat ons de 
maand Ramadan bereiken!

 

Het is enorm kostbaar en zegeningvol om rond de ochtendtijden, wanneer de zon opkomt, 
doea (smeekbede) te doen. De kans dat de smeekbedes rond die zegeningvolle tijd worden 
aanvaard, is veel groter. Op deze manier worden we herenigd met de bron van troost voor al 
onze eigen verdriet en dat van de gehele mensheid. 
Deze maanden zijn dus een keten van kansen voor ons. 
Het zijn kansen voor ons om onze eenzaamheid te elimineren en om ons onze sociale 
verplichtingen te laten herinneren in een tijd waarin we bijna zijn vergeten hoe we moeten 
delen; dit zijn tijden waarin we ons gevoel voor empathie kunnen ontwikkelen. 
Dit zijn kansen die ons kunnen herinneren aan datgene wat wij vergeten tijdens de wereldse 
verplichtingen van het leven, een kans om onze geest te ontwikkelen door middel van 
aanbidding en om onze emotionele wereld te verfrissen. Belangrijkste van al, zijn dit grote 
kansen om onszelf te kunnen zuiveren. 
Tijdens deze vreugdevolle periode, is het tijd om het volgende te uiten, zoals onze profeet 
dat deed om deze heilige maanden te begroeten: 
“Allahumma baraklana fee Rajab wa Sha’ban wa ballighna Ramadan” 
O Allah, maak de maanden Rajab en Sjabaan gezegend voor ons! En laat ons de maand 
Ramadan bereiken! 
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Vasten is één van de vijf zuilen van de Islam. Vasten betekent vanaf de zonsopgang tot de 
zonsondergang niet eten, niet drinken, niet roken en afstand van geslachtsgemeenschap. 
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 Bepaald door Allah

 Uiteindelijke bron van 

voorzieningen

 Dankbaarheid

 Waarde en behoefte 

voelen

 Onderhoud direct van Allah

 

De geboden en verboden worden volledig bepaald door de Wil van Allah. Moslims volgen 
deze geboden en verboden op omdat Allah dit wil en niet anders.  Uit liefde en bewondering 
voor God onderwerpt de moslim zich aan Zijn geboden en verboden. Ditzelfde geldt voor het 
vasten; moslims vasten alleen omdat Allah het wil. Dit neemt niet weg dat de geboden en 
verboden ondervraagd kunnen worden om zo meer diepgang en bewustzijn op te leveren. 
Door het aardoppervlak van deze wereld als een tafel vol zegeningen te scheppen, toont 
Allah ons de volmaaktheid van Zijn Heerschappij, Gratie en Genade. Op die Goddelijke tafel 
heeft Hij voor ons allerlei soorten zegeningen en voorzieningen geplaatst, die wij mogen 
gebruiken. De meeste mensen vergeten echter dat Allah de uiteindelijke bron van 
voorziening is en zien in plaats daarvan vergankelijke oorzaken als oorsprong van deze 
zegeningen. In feite kunnen die oorzaken slechts bezorgers zijn. In het aangezicht van de 
almachtige en universele Genade, verrichten gelovigen tijdens de Ramadan een collectieve 
daad van aanbidding; zij wachten op de Goddelijke uitnodiging om op het moment van het 
breken van het vasten aan de tafel van zegeningen plaats te nemen. 
De enige prijs die Allah verwacht en van ons vraagt, is dankbaarheid voor het voedsel waar 
Hij ons in heeft voorzien. Echte dankbaarheid bevindt zich in het weten dat alle 
voorzieningen direct van Allah afkomstig zijn, de waarde ervan te erkennen en onze eigen 
behoefte aan en afhankelijkheid van die voorzieningen te voelen. Omdat de meeste mensen 
de waarde en behoefte aan voedsel beter ervaren wanneer zij honger hebben, is vasten de 
beste manier om deze oprechte dankbaarheid te tonen. Door in naam van Allah te vasten, 
erkennen moslims dat het onderhoud, dat wij wellicht als vanzelfsprekend beschouwen, 
direct van Allah afkomstig is. 
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 Spirituele groei

 Behoeftig herinneren

 Ontsnappen fysieke 

dominantie

 Sociale cohesie 
tussen rijken en 

armen

 Interactie

 Zelfbeheersing

 Ziekten ontlopen

De Ramadan is de maand, waarin de Koran als 
een zuivere bron van leiding voor de mensen en 
(indien opgevolgd) als duidelijke tekenen van 
leiding en Onderscheid (tussen goed en kwaad) 
gezonden. Daarom dient een ieder van jullie die 

tijdens deze maand aanwezig is, gedurende 
deze maand te vasten en degene die zo ziek is 
dat hij of zij niet kan vasten of op reis is, dient 
gedurende andere dagen een zelfde aantal 
dagen te vasten. God wenst u gemak toe en 
geen ontberingen, om ervoor te zorgen dat u 
het vereiste aantal dagen kan volbrengen, 
verheerlijkt God, omdat Hij u geleid heeft en 
moge u (Hem) zeer dankbaar zijn. (2:185)

 

Vasten levert voor een praktiserende moslim en de moslimgemeenschap waar hij of zij toe 
behoort, vele voordelen op: 
Het prikkelt de spirituele groei. Door te vasten herinnert men zichzelf er aan dat Allah zijn 
ware eigenaar is en dat hijzelf geen absolute zeggenschap heeft. 
Door te vasten herinnert men zichzelf er aan dat men zwak en behoeftig is en ook hoe 
afhankelijk men van Allah is voor de voorziening in zijn basisbehoeften, waarmee de deur 
naar verbinding met Allah geopend wordt. 
De honger die door het vasten ontstaat, geeft de geest de gelegenheid te ontsnappen aan de 
fysieke dominantie van het lichaam en creëert zo de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. 
Door het vasten, zullen de rijken ervaren wat het is om honger te hebben en hoe het is om 
niet in staat te zijn het eten te kunnen kopen welke men nodig heeft. Daardoor zullen de 
rijken meer bereid zijn om liefdadigheid te doen, wanneer zij vasten. Dit zorgt voor een 
band tussen de armen en rijken, wat tot sociale cohesie leidt. 
Tijdens de Ramadan, wanneer moslims elkaar uitnodigen om de vasten te breken en 
ze elkaar iedere avond in de moskee tegenkomen, is er veel interactie tussen moslims. 
Het grootste nut van vasten is dat het de beste manier is om de wilskracht te 
trainen. Doordat het vasten voor een aanééngesloten periode van een maand duurt, wordt 
de zelfbeheersing die dit oplevert, een gewoonte. 
Het is bewezen dat veel ziektes als zwaarlijvigheid, hartziekten etc., veroorzaakt worden door 
te veel te eten en ook door de verkeerde dingen te eten. Door 30 dagen op rij te vasten, 
maken moslims zich de gewoonte eigen om hun eetgewoonten te beheersen. 
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Sahoer is een tijdstip net voor de imsak. Men staat dan op om te kunnen ontbijten. De 
profeet Mohammed (s.a.w.) heeft geadviseerd om voor imsak op te staan en te eten. Het is 
dan ook soennah om tijdens de sahoer iets te eten of drinken. 
De Imsak is het tijdstip dat de vasten begint. 
Biesmiellahierrahmanierrahiem. “We kulu wesjrabü hatta yetebeyyene lekumul khaytul 
ebyedoe minel khaytil eswedie mienel fedjri…” (Al-Bakara: 2/ 187) 
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle: “En eet en drink totdat voor u de witte 
draad onderscheidbaar wordt van de zwarte draad in de dageraad…” 
Iftar betekent de vasten openen. Dat is wanneer de zon ’s avonds ondergaat en het donker 
wordt. Deze tijd wordt op de kalender in uren en minuten aangegeven. 
Biesmiellahierrahmanierrahiem. “Soemme etiemmoessiyame ielel leylie…”Al-Bakara: 2/ 187 
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle: “Voltooit dan het vasten tot de avond…” 
Verdienstelijke handelingen 
1 . Het sahoermaal zo laat mogelijk nemen. 
2. 's Avonds juist na zonsondergang eten (iftar). 
Profeet Mohammed (s.a.w.) zei: Degenen die gevast hebben, hebben twee momenten van 
geluk. Het ene is wanneer men iftar doet. Het andere is wanneer men Allah ontmoet. 
(Boecharie, sawm, 9) 
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De Koran begon in de Qadr-nacht of Laylatoelqadr (nacht van de bestemming) neer te dalen. 
Deze nacht vindt in de maand Ramadan plaats en heeft een speciale waarde gekregen van 
Allah. De Qadr-nacht is waardevoller dan duizend maanden. In de Koran staat hierover: 
‘Voorwaar, Wij hebben de Koran neergezonden in de waardevolle nacht (Laylatoelqadr). 
Weet gij wat de waarde van deze nacht is? Deze nacht is waardevoller dan 1000 maanden. 
Daarin dalen de engelen en de geest (Djibriel) door Allahs gebod neder zeggende. Vrede 
heerst, tot aan de ochtendschemering.’ 
Omdat deze nacht verschuild is in de maand Ramadan probeert men alle nachten goed te 
benutten door Koran te lezen en gebeden uit te voeren. Niet alleen in de nachten maar ook 
overdag proberen de moslims meer gebeden uit te voeren. Mensen komen bijvoorbeeld in 
moskeeën bijeen om Koran te lezen. Dit wordt moeqabala genoemd. Elk jaar in de maand 
Ramadan kwam de engel Djibriel (a.s.) en ze reciteerden samen met onze profeet (s.a.w.) alle 
verzen die al geopenbaard waren. Eerst last Djibriel (a.s.) en de profeet (s.a.w.) luisterde toe, 
daarna las de profeet Mohammed (s.a.w.) en Djibriel (a.s.) luisterde. De bedoeling hiervan 
was, de bewaring van de Koran zoals hij geopenbaard was. In het jaar 632 (voordat de 
profeet (s.a.w.) overleed) hebben zij de Koran tweemaal gelezen als laatste controle. 
Naderhand hebben de moslims deze manier van lezen en volgen overgenomen. Één persoon 
leest de Koran en de anderen volgen. Eind van de maand Ramadan zijn alle 600 pagina’s van 
de Koran samen gelezen. Meestal wordt voor het gemak per dag 20 pagina’s gelezen. Het 
lezen van de Koran in het Arabisch heeft een grote waarde en is een aanbiddingsvorm, maar 
is niet voldoende voor mensen die geen Arabisch kennen. Daarom worden in sommige 
gemeenschappen naast de originele Koran ook de vertalingen gelezen, zodat men de Koran 
begrijpt en lering eruit trekt. 
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De begrippen rond vasten: Tarawih-gebed

Abdur Rahman bin Awf heeft overgeleverd 
dat de Boodschapper van Allah (vrede zij 
met hem) heeft gezegd: “Ongetwijfeld 
heeft Allah het vasten in de maand 
Ramadan verplicht gesteld, en het behoort 
tot mijn soennah om te bidden in de 
nachten van die maand. Wie deze maand 
vastend doorbrengt en in de nachten het 
nachtgebed (tarawih) verricht vanwege 
zijn oprechtheid en zijn geloof in de 
beloning ervan, hij zal verlost worden van 
zijn zonden, net als een pasgeboren baby.” 
(Ahmed bin Hanbel, Moesnad, I/191, 
(1660); Soenan an-Nasa’i 2208.)
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 Tijdens de aanwezigheid 

van de profeet 

Mohammed (s.a.w.)

 Regeerperiode van Oemar

ibn al-Chattab (r.a.)

 leider van het gebed: 

Oebay ibn Ka’b

 Laatste gedeelte van de 

nacht

 

Het Tarawih gebed werd voor het eerst door de Profeet (vrede zij met hem) samen met zijn 
Metgezellen gebeden tijdens de maand Ramadan. Toen men de volgende dag hierover 
hoorde, nam het aantal deelnemers voor het gebed toe en het Tarawih gebed werd weer 
samen met de Profeet (vrede zij met hem) gebeden. De derde nacht nam het aantal 
deelnemers weer toe en de Profeet leidde het gebed opnieuw. De vierde nacht waren er 
zoveel mensen gekomen dat men niet meer in de moskee paste. De Boodschapper van Allah 
(vrede zij met hem) besloot hierop enkel het verplichte nachtgebed (Isha gebed) te leiden 
voor de mensen. Daarna zou hij de moskee verlaten en naar huis gaan. De gemeenschap 
wachtte tot het ochtendgebed op de Profeet maar hij verliet zijn huis niet om het Tarawih 
gebed te leiden. 
Na het ochtendgebed zei hij tegen de Metgezellen: “Ik wist dat jullie wachtten op het 
Tarawih gebed, maar ik vreesde dat het een verplichting voor jullie zou worden en dat jullie 
niet aan deze verplichting zouden kunnen voldoen.” (Boekhari, 2/252; Moeslim, 1/524) 
Sindsdien bad men het Tarawih gebed thuis of men ging naar de moskee en bad het gebed 
individueel.  
Tijdens de regeerperiode van Oemar ibn al-Chattab (moge Allah tevreden met hem zijn) zag 
Oemar dat de het Tarawih gebed rommelig en onoverzichtelijk werd verricht. De ene 
persoon bad het gebed alleen terwijl men in dezelfde ruimte in gemeenschappen het gebed 
verrichtte. Hij verzamelde daarop de mensen en vormde samen met hen een gemeenschap 
om het Tarawih gebed te verrichten, zodat er weer structuur kwam in de wijze waarop men 
het Tarawih gebed verrichte. 
De vooraanstaande Metgezel genaamd Oebay ibn Ka’b (moge Allah tevreden met hem zijn) 
werd door Oemar benoemd als leider van het gebed. Oebay was een van de vijfentwintig 
Metgezellen die de Koran uit zijn hoofd kende na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) 
en hij had de eer om het Tarawih gebed te mogen leiden. Het Tarawih gebed werd vanaf toen 
weer in gemeenschap (djamaat) gebeden. Oemar ibn al-Chattab (moge Allah tevreden met 
hem zijn) merkte op een andere dag dat het volk in vreugde en saamhorigheid het gebed 
verrichte en zei hierop: “Dit is een mooie  gewoonte en methode geworden. (Ni’mal bid’atu 
haazihi) Het is voor jullie beter om nu te slapen, en het gebed in het laatste gedeelte van de 
nacht te verrichten.” (Boekhari, Salat al Tarawih, 1; Bayhaqi, As Soenan as Sukhra, I/481,847) 



Door dit te zeggen meende Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) dat het beter is om 
het Tarawih gebed in het laatste gedeelte van de nacht te bidden. In die tijd bad men het 
gebed in het begin van de nacht. Het is echter wel toegestaan om het gebed in het begin van 
de nacht te verrichten.  
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De vasten is met dit vers van de Koran verplicht:  
“Ya eyyoehelledziene amenoe kutibe °aleykoemoes siyamoe kema kutibe °alelledziene mien 
kabliekum le°allekum tettekoen.”  (Al-Bakara: 2/ 183) 
“O gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het is voorgeschreven aan hen voor u, 
opdat gij vroom zult zijn.”  
In het vers wordt duidelijk dat vasten geboden was aan volkeren die voor de openbaring van 
de Koran leefden. Men kan allerlei vormen van vasten terugvinden in geopenbaarde religies 
en andere ideologieën.  
“En hij (Mozes) bleef daar bij Jehovah veertig dagen en veertig nachten. Hij at geen brood en 
hij dronk geen water...” (Exodus 34/28, kijk ook Exodus 24/18 en Deuteronomium 9/9) 
Dat was de vasten van Mozes tijdens de openbaringen op de berg Sinai. Jezus vastte in de 
woestijn voordat hij verzocht werd door de duivel.  
“Nadat hij (Jezus) veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij honger.” (Mattheus 
4/2, kijk ook Lucas 4/1,2 en l.Kor.19/8)  
In het Boeddhisme vast men één dag per twee maanden. 
Vasten in de maand Ramadan is een verplichting. Zij die op reis zijn of ziek tijdens de 
Ramadanmaand en daardoor niet in staat zijn de vasten op gepaste wijze te volbrengen, 
mogen het uitstellen tot ze weer gezond zijn of niet meer op reis zijn. 
Biesmiellahierrahmanierrahiem. “Eyyamen me°doedaat. Fe men kane mienkum meriedan 
ew °ala seferin fa°iddetun min eyyamin oekhar … We en tesoemoe khayrun lekum in kuntum 
ta°lemoen…”  (Al-Bakara: 2/ 184) 
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle: “Een geteld aantal dagen (zult gij 
vasten), maar wie onder u ziek is of op reis, vast een aantal andere dagen... Maar het is beter, 
als ze het toch in de Ramadanmaand doen. En als iemand vrijwillig goed verricht, dan is dat 
beter voor hem, het vasten is goed voor u, indien gij het beseft.” 
Mannen en vrouwen die te oud en te zwak zijn om de ontberingen van een vasten te 
verdragen zijn vrijgesteld, maar zij moeten een arme en behoeftige moslim, ('s morgens en 
's avonds) tweemaal per dag voldoende voedsel geven, of het bedrag van een Sadakat oel-
Fitr (fidya) voor iedere dag betalen. Degenen die te arm zijn, hoeven geen fidya te betalen. 



Daarnaast moet ieder moslim die voldoende geld heeft voor zijn eigen behoeften fitra 
betalen. Dit is een bedrag van ongeveer 10,- om één persoon voor één dag van voedsel te 
voorzien. Fitra wordt per persoon betaald en is verplicht voor ieder gezinslid. Meestal 
betaalt het gezinshoofd de fitra voor alle gezinsleden. Fitra wordt gegeven aan arme 
mensen in de loop van de maand Ramadan. Het is een manier om met elkaar te delen. 
Hoewel het geen verplichting is, wordt zakat ook meestal in de maand Ramadan gegeven. 
Immers Ramadan is een maand waarin alle aanbiddingen veel meer beloond wordt. 
 
 

  



Dia 14 

Waarop letten moslims tijdens het vasten?

Voorwaarden voor het vasten

 Verantwoordelijk zijn

 Woonachtig zijn

 Gezond zijn

Wat wordt er tijden het vasten 

geadviseerd?

 Geduld

 Empathie
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1) Verantwoordelijk zijn: de verstandige en de puberteit bereikt hebbende moslims zijn 
verplicht. De krankzinnigen en de kinderen zijn niet verplicht. 
2) Woonachtig zijn: In de omgeving van zijn woonplaats wonende moslims zijn verplicht. De 
minimum afstand is 18 uur (loopafstand) of 90 km. Op reis gaande moslims zijn ook verplicht 
om de vasten te onderhouden, maar ze mogen het uitstellen tot na de ramadan. 
3) Gezond zijn: De zieken, vrouwen die hun maandstonden hebben en tot veertig dagen na 
de bevalling zijn niet verplicht. 
4) Zwangere of zogende vrouwen zijn niet verplicht om te vasten, ze mogen het uitstellen. 
5) Vrouwen tijdens hun menstruatie zijn vrijgesteld van vasten, ze moeten het later inhalen. 
 
Waarop moeten moslims tijdens het vasten letten? Profeet Mohammed (s.a.w.) heeft het 
volgende geadviseerd: ‘Vasten is een schild. Als iemand met hem ruziet zou hij moeten 
zeggen: ‘Ik vast’’. Een andere keer zei hij (s.a.w.): ‘Vasten is de helft van het geduld’. 
Als men honger of dorst heeft, raakt de geduld soms sneller op. Men moet hiermee rekening 
houden en vastende moslims niet lastig vallen. Anderzijds moeten de vastende moslims 
geduld vertonnen en anderen niet kwetsen. Men moet tijdens deze belangrijke 
winstgevende periode geen verlies leiden door ongeduld te vertonen in moeilijke situaties. 
 
 

  



Dia 15 

Daden die het vasten niet verbreken

 Eten, drinken of geslachtelijke betrekkingen hebben vergetend dat men 
aan het vasten is

 De zaadlozing tijdens de slaap

 Zich 's morgens wassen of zich helemaal wassen

 Het water dat in het oor komt bij het zwemmen inslikken

 Per ongeluk de rook doorslikken die in de keel komt

 Wanneer er stof of een vlieg in de mond terecht komt

 Als een nootje, kleiner dan een erwt, bij de sahoer maaltijd tussen de 
tanden is blijven steken en men dit doorslikt

 Als men zonder dit te verlangen of te willen overgeeft

 Het bloed laten afnemen

 Insmeren van olie
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Als iemand eet terwijl hij vergeet dat hij moet vasten, en als hij de nodige kracht heeft om de 
vasten te onderhouden, moeten zij die dit zien hem er aan herinneren dat hij moet vasten.  
Als de man zwak is en onbekwaam, als hij geen kracht heeft om te vasten, mag men hem niet 
herinneren dat hij moet vasten. 
 
 

  



Dia 16 

Daden die het vasten wel verbreken

De handelingen die inhaalvasten noodzaken

 Eten van ongewone dingen zoals papier, katoen, aarde . . .

 Met eigen wil overgeven

 Na het onbewust eten, verder blijven eten met het gedachte dat het 

vasten toch al verbroken is

 Door geweld van iemand anders het vasten verbreken

 Iets eten wat even groot is als een kikkererwt, die tijdens het sahoermaal
tussen de tanden is blijven steken

 Al gegeten hebben met de gedachte dat de zonsondergang al 
gebeurd is of door blijven eten na imsak zonder dat men het wist

 Iets in oor, keel of neus laten druppen
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Dia 17 

Daden die het vasten verbreken of afgekeurd worden

De handelingen die inhaal- en boetevasten noodzaken

 Bewust iets eten en drinken

 Bewust geslachtsgemeenschap hebben

 Roken, snuiven

 Na het onbewust eten, verder blijven eten, ook al wist men dat het 
vasten niet verbroken was

Afkeurenswaardige handelingen

 De smaak proeven van het gerecht

 Iets onnodigs kauwen

 Tijdens reiniging het water door mond of neus te diep innemen

 In de mond verzamelen en slikken van het speeksel
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Niet afkeurenswaardige handelingen 
1. Ergens aan ruiken. 
2. Het opmaken van ogen. 
3. Olie smeren aan de snor. 
4. Bloed geven zonder dat het lichaam hierdoor gaat verzwakken. 
5. Tandenpoetsen. 
6. Mond spoelen en gorgelen. 
7. Neus spoelen. 
 
 

  



Dia 18 

De verdiensten van het vasten

Voor de mens zelf

 Uithoudingsvermogen

 Zelfdiscipline

 Vroomheid

 Kwijtschelding zonden

Voor de hele maatschappij

 Eenheid

 Rechtvaardigheid en 
gelijkheid

 liefdadigheid
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Uit het oogpunt van gezondheid zuivert het vasten de darmen, het herstelt de maag, het 
ontdoet het lichaam van achtergebleven stoffen en helpt het lichaam van zijn eventuele 
gezetheid af te komen. 
Vasten versterkt bij de mens zijn uithoudingsvermogen, versterkt zijn wil, leert hem 
zelfdiscipline en vergemakkelijkt hem de toepassing ervan; het maakt in hem de vrees voor 
Allah wakker en geeft deze een voedingsbodem, maar het doet vooral vroomheid ontstaan, 
hetgeen de basis is van het vasten. Allah zegt: 
- "Wellicht zult gij vroom worden ..." (Al-Bakara: 2/ 183) 
De ramadan overtreft de andere maanden en heeft exceptionele verdiensten die door 
verschillende hadies worden bevestigd. De profeet (vzmh) zei: 
- " De vijf rituele gebeden, het vrijdagsgebed tot de volgende vrijdag, en het vasten tijdens 
de maand ramadan tot de volgende ramadan, hebben allemaal het effect van kwijtschelding 
van zonden, wanneer men ernstige zonden vermijdt." Moslim 
- "Van wie gedurende de ramadan met geloof vast, rekenend op de goddelijke beloning, 
worden zijn zonden vergeven." Boekhari en Moeslim 
Wat de sociale voordelen betreft, doet het vasten de gemeenschap wennen aan organisatie 
en eenheid, aan liefde voor rechtvaardigheid en gelijkheid. Het doet vroomheid en 
liefdadigheid ontstaan, en behoedt haar voor kwaadwilligheid en corruptie. 
 
 

  



Dia 19 

Ramadan en Ramadanfeest vreugde
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Ramadan tradities

 Fanous

 Ramadangeld

 Buurtiftar

 Mekka

 Koran reciteren

 Mahya

 Bedug

 Kanonvuur

 Zoete Zalabia

 

Ramadan tradities wereldwijd 
De maand Ramadan is een maand waarin moslims over de hele wereld vasten. Natuurlijk 
heeft de cultuur van een land ook invloed op de beleving van de maand Ramadan. Door deze 
diversiteit ontstaan prachtige plaatjes! 
1. Fanous Ramadan 
Deze traditie is afkomstig uit Egypte en wordt daar Fanous Ramadan genoemd. Deze 
kleurrijke lantaarns zijn voor vele winkels te vinden. Wanneer de Ramadan nadert kopen veel 
mensen deze lantaarn om hun huizen te versieren. Kinderen zingen Ramadan liedjes terwijl 
ze zwaaien met hun gloeiende lantaarns, die meestal van gerecyclede blikjes worden 
gemaakt. 
2. Ramadangeld 
Op de Malediven kent men ook vakantiegeld. Deze wordt alleen niet in mei uitgekeerd, maar 
in de maand Ramadan. Ze noemen het Ramadangeld en elke werknemer heeft er recht op. 
De werkgever betaalt 3000 Maldivische Rufiyaa, ongeveer 170 euro, aan het begin van de 
maand ramadan. 
3. Buurtiftar 
Moslims in Ankara (Turkije) komen bij elkaar bij zogenaamde ‘buurtiftars’. Hele straten 
worden omgetoverd tot gezellige buurtiftar. Iftar is de maaltijd na zonsondergang. 
4. Ramadan in Mekka 
De heilige maand Ramadan wordt ook in bedevaartsoord Mekka gevierd. Moslims uit alle 
delen van de wereld komen speciaal naar de stad om Ramadan hier door te brengen. Elke 
dag van de maand Ramadan wordt er meer dan 12.000 meters aan tafelkleed uitgespreid in 
de Grote Moskee in Mekka voor de mensen die er hun vasten verbreken. Ook wordt in deze 
maand meer dan 5 miljoen dadels uitgedeeld voor de mensen die hun vasten verbreken. 
5. Samen Koran reciteren 
Ramadan is de maand waarin de Koran voor het eerst werd geopenbaard. Het wordt daarom 
ook wel maand van de Koran genoemd. Moslima’s in Jakarta komen bijeen om de Koran 
gezamenlijk te reciteren en memoriseren. 
6. Mahya verlichting 



Eén van de Ramadan tradities in Turkije is de ‘mahya’. De mahya is een verlichte tekst die 
voornamelijk in de Ramadan wordt geplaatst tussen de minaretten van een moskee. In de 
tijd van het Ottomaanse Rijk bestond de mahya uit olielampen, maar tegenwoordig gebruikt 
men gloeilampen om ze te maken. De mahya kan verschillende soorten teksten bevatten. Op 
de foto een mahya met de tekst ‘Welkom, oh maand Ramadan’. 
7. De bedug 
De ‘bedug’ is een Ramadan traditie in Indonesië. De bedug is een gigantische trommel 
waarop in de Ramadan wordt geslagen om aan te geven dat de zon onder is gegaan en de 
vastenden mogen eten en drinken. Deze traditie is met name populair onder de inwoners 
van het eiland Java. 
8. Kanonvuur 
Een andere manier om de zonsondergang bekend te maken is door middel van een kanon. 
Soldaten in Sharjah (Verenigde Arabische Emiraten) vuren de kanon af. Deze traditie is 
afkomstig uit de tijd van het Ottomaanse Rijk en wordt in veel landen nog steeds beleefd. 
9. Zoete Zalabia 
Tijdens de Ramadan nodigen moslims elkaar thuis uit om het vasten samen te verbreken en 
gevoelens van blijheid en saamhorigheid te delen. Op tafels staan veel gerechten, ook veel 
zoetigheid. Een Noord-Afrikaanse delicatesse is zalabia, een soort cake met suikersiroop. 
 
 

  



Dia 20 

Ramadan en Ramadanfeest vreugde

CURSUSISLAM.BE

RAMADAN

20

 

 

 

Dia 21 

Ramadan en Ramadanfeest vreugde

 Hopend op een betekenisvolle, vreugdevolle 

en verdiende Ramadanfeest!

 Een gezegend feest voor hier en –namaals.

EID MOEBARAK
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