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Ramadan en 
vasten als 
aanbidding
VRAGEN
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Vraag 1

Wat is het belang van de maand Ramadan?
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Vraag 2

a) Hoe heet de belangrijkste nacht in de maand Ramadan?
……………………………………….
b) Wanneer vieren we deze nacht?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
c) Wat is het belang van deze nacht?
……………………………………………………………………………………
d) Hoe moeten we deze nacht doorbrengen?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Vraag 3

a) De maand Ramadan is de koning van 11 maanden, omdat…...
……………………………………………………………………………………

b) De maand Ramadan is de                           maand, omdat…......

……………………………………………………………………………………

c) Ramadan is het geduld voor het                               , omdat…….

……………………………………………………………………………………
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Vraag 4

Welke veranderingen zijn te merken als de maand Ramadan 
begint?

a) Mensen geven een iftarmaaltijd

b) ………………………………………………………………………………..

c) ………………………………………………………………………………..

d) ………………………………………………………………………………..

e) ………………………………………………………………………………..
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Vraag 5

Wat betekent vasten? Geef aan of de volgende beweringen fout 
of juist zijn.

a) Vasten is één van de zes zuilen van de îman. J/F

b) Het vasten is verplicht vanaf de pubertijd. J/F

c) Vastenperiode telt soms 29 en soms 30 dagen. J/F

d) Men moet altijd in de maand juni vasten. J/F

e) Door te vasten leert men geduldig te zijn. J/F
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Vraag 6

Waarom vast men elk jaar 10 dagen eerder dan het voorgaande jaar?

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………....

Wat betekenen de volgende begrippen?

a) Iftar :…………….…………………………………………………………

b) Imsak :…………….…………………………………………………………

c) Sahoer :…………….…………………………………………………………

d) Moeqabala :…………….…………………………………………………………

e) Tarawih :…………….…………………………………………………………
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Vraag 7

Word je vasten verbroken, Ja of Nee?
a) Iets onopzettelijk eten of drinken J/N

b) Een mug, vlieg of een ander object per ongeluk doorslikken J/N

c) Bewust eten of drinken J/N

d) Bloed geven J/N

e) Oogpotlood gebruiken J/N

f ) Roken J/N

g) Een bad nemen J/N
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Vraag 7

Word je vasten verbroken, Ja of Nee?
h) Olie op het lichaam of in het haar wrijven J/N

i) Parfum gebruiken of ruiken J/N

j) Medicatie innemen J/N

k) Tanden poetsen zonder in te slikken J/N

l) Vloeken J/N

m) Natte droom J/N

n) Slapen J/N
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Vraag 8
Zoek de volgende worden:
 VASTEN
 RAMADAN
 MAANKALENDER
 KORAN
 IMSAK
 IFTAAR
 QADRNACHT
 SAHOER
 INTENTIE
 FITRA
 TARAWIHGEBED
 PROFEET
 MOSKEE
 RAMADANFEEST
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