
Wat is Ramadan? 

 
Ramadan is de negende maand van de Islamitische kalender  en tevens 
de vastenmaand. Wat Ramadan bijzonder maakt onder alle maanden is 
dat het naast: de getuigenis; het gebed; de bedevaart en de 
armenbelasting, één van de zuilen van de Islam is. 

Omdat de Islamitische kalender gebaseerd is op het maanstelsel, duurt 
een maand 29 à 30 dagen en er zijn 354 dagen in een jaar en is daarom 
11 dagen korter dan het zonnejaar. Dit betekent dat de Ramadan 
beurtelings in alle seizoenen terechtkomt; herfst, winter, lente en zomer, 
hetgeen de rechtvaardigheid van onze Schepper weergeeft. Anders 
zouden de moslims in een werelddeel constant in lange, hete zomer 
dagen moeten vasten, terwijl anderen in korte, koude winter dagen 
moeten vasten. 

Het vasten 
 
Het Arabisch woord voor vasten is .................................... 
(meervoud siyaam) wat betekent 
“..........................................................................”. 
In de Islam houdt het woord sawm in: zich onthouden van voedsel, 
drinken in de periode tussen zonsopgang tot zonsondergang. 
Het vasten tijdens de Ramadan is een werelds gebeuren. Het ontwikkelt 
een sterker Godbewustzijn (taqwa). 
Zowel lichaam als geest moeten tijdens deze periode rein zijn. Het 
vasten is niet bedoeld als boetedoening, maar als een zuivering van de 
ziel. Tevens is het vasten bedoeld om het lichaam te beheersen. 
 
 
Kan je uitleggen waarom de Ramadan elk jaar op een andere datum 
begint? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Het belang van het vasten 
 

Het belang van het vasten tijdens de maand Ramadan komt heel 
duidelijk naar voren, uit verschillende uitspraken van de profeet 
Mohammed (s.a.w.): 
 

Vul in. Kies uit de volgende woorden: 
 
Sahoer - zonsondergang - eten - iftar - profeet Mohammed (s.a.w.) - 
drinken -Islamitische - zonsopgang - eten  
 

De ……………… maand van de moslimkalender heet Ramadan. 

In die maand kreeg ……………………… zijn eerste openbaringen.  

Moslims herdenken deze gebeurtenis door te vasten 

van………………….. tot …………………………………. 

Dat wil zeggen: niets ……………. of ……………………. 

Wanneer het tijd is om te eten komt het hele gezin bij elkaar om samen 

te ……………...Dit noemen we de ………………………. 

De volgende dag, vlak voordat de zon opkomt, wordt er ook gegeten. Dit 

noemen we de………………………………. 

Geldigheid van het vasten 

Wie is verplicht te vasten? 

Het vasten is verplicht voor degene die: 
 

 Moslim is vanaf de puberteit; 

 Geestelijk en lichamelijk gezond is; 

 Niet op reis is; 

 Volwassen is;  

 Voor vrouwen die zwanger zijn en/of borstvoeding geven geldt een 
uitzondering. Wanneer zij vrezen dat het vasten hun gezondheid of 
die van het kind (de kinderen) kan schaden, zijn zij vrijgesteld van 
het vasten. Ze moeten dan wel hun vasten inhalen. 



Weet jij voor wie het vasten niet verplicht is? 
 
 

  

 

  

 

  

 

  

De voordelen van het vasten: 
 
 Herinneren van de Schepper: 

 Voelen en delen met de armen; 

 We leren geduldig zijn; 

 We leren de waarde van de gunsten van Allah (s.w.t.); 

 We leren de voordelen voor onze gezondheid. 

Allah (s.w.t.) zegt: 
De maand Ramadan (is de maand) waarin de Koran 

geopenbaard is; als Leiding voor de mensheid en als 
duidelijke bewijzen van de Leiding en het onderscheid. Dus 
wie van jullie de nieuwe maan (van de eerste nacht) van de 

maand Ramadan ziet, moet die maand vasten en iedereen die 
ziek of op reis is, moet hetzelfde aantal dagen inhalen op 

andere dagen. Allah (s.w.t.) wenst voor jullie het gemakkelijke 
en Hij wenst niet voor jullie het ongemak. En maakt het aantal 
(dagen) vol en prijs Allah’s Grootheid omdat Hij jullie leiding 

schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn. 
 

(Soera 2, aya:185)  

 


