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Allah () zegt: Ramadan is de maand waarin de Quraan is neergezonden, als Leiding voor de 

mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Foerqân. Wie van jullie aanwezig is in 

de maand, laat die dan vasten, maar voor wie ziek is of op reis, is er een aantal andere dagen (om 

de vasten in te halen). Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het 

ongemak. En maakt het aantal (dagen) vol en prijst Allah's Grootheid omdat Hij jullie leiding 

schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn (S02:A185) 

 

Allah () heeft het vasten doen laten behoren tot de zuilen van de Islam, en het staan ervan in het 

gebed tot de grootste aanbevolen daden. 

Het is de maand van geduld, goedheid, het reciteren van de Quraan, barmhartigheid, vergeving en een 

redding van het Hellevuur. 

Een maand waarin zich een nacht bevindt die beter is dan 1000 maanden. Al wie weerhouden wordt 

van het profiteren van deze nacht, hij is weerhouden van het goede. 

Degene voor wie Allah de Almachtige het mogelijk heeft gemaakt om de maand Ramadan te bereiken, 

Allah de Verhevene heeft hem begunstigd met een grote gunst. 

Allah () zegt: Zeg (O Mohamed): "Met de gunst van Allah en Zijn Barmhartigheid, laten zij 

zich dan daarmee verheugen. Hij (de gunst) is beter dan wat zij verzamelen  (S10:A58)  

 

Laat staan in deze seizoenen, seizoenen van leiding en geloof. De gelovige is namelijk blij en 

opgewekt, zodat hij kan profiteren van de goedheden die zich daarin bevinden. De gelovige vast deze 

maand uit geloof en gehoorzaamheid jegens Allah. Dit is in balans met de hoop voor de beloning en 

vrees voor de bestraffing. Allah heeft het vasten gekaderd middels twee manen. Een maan voor het 

begin van de maand Ramadan en een maan voor het einde van de maand Ramadan. 

Aboe Huraira heeft verhaald dat de Profeet () heeft gezegd: “Als jullie hem (de nieuwe maan) zien, 

vast dan en wanneer jullie hem (de volgende nieuwe maan) zien, eindig dan het vasten. Maar als 

hij bedekt wordt door de wolken, schat dan in” (Moslim)   

Allah () heeft voor ons duidelijk gemaakt wat het tijdsbestek is van het vasten. 

Allah () zegt: …En eet en drink tot de witte draad en de zwarte draad voor jullie te 

onderscheiden is… (S2:A187)  

 

Het vasten betekent: Het aanbidden van Allah () middels het zich onthouden van een aantal zaken 

die het vasten verbreken ( zoals eten, drinken en geslachtsgemeenschap), vanaf de ware Fadjr 

(dageraad) tot en met zonsondergang. Deze onthouding hoort gepaard te gaan met de intentie.  

Het is daarnaast ook aanbevolen om suhoer uit te stellen en het verbreken van het vasten zo snel 

mogelijk te verrichten. 

Het taraweeh gebed is ook iets waar men over hoort te waken, je kan hier grootse beloningen mee 

halen en deze kans moet je dus ook niet aan je voorbij laten gaan. 

Net zoals in de overlevering van de drie personen waarvan er 2 als martelaar kwamen te overlijden en 

vervolgens een jaar later de derde kwam te overlijden. De Profeet () maakte hiermee duidelijk dat 

deze derde persoon dit en dit van het gebed heeft verricht en de maand Ramadan heeft bereikt. Tussen 

hem en de andere twee is verschil in beloning als de afstand tussen de hemel en de aarde.  

Dit duidt op de grootsheid van de beloning van deze maand en de aanbiddingen die we kunnen 

verrichten.  

 

 

Moge Allah ons standvastig maken en ons leiden naar het goede en ons hierop houden. 
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