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Introductie
Bismillahi-rrahmani-rrahim
Centrum Al-Amal heeft deze Ramadangids opgesteld om jou te helpen. Met deze
gids helpen we je doelen te stellen en deze te behalen. Tijdens én na de ramadan.
Zuiver jouw intentie en ga aan de slag met jouw spirituele reis. De ramadan is een
goed moment om met een schone lei te beginnen. Wat vind je in deze gids?
 Vormen van aanbidding en hoe deze uitgevoerd worden
 Planningen zodat je jouw tijd optimaal gebruikt
 Tips en tricks
 Inspiratie voor extra goede daden
 Motivatie aan de hand van de Quran en de Soennah
De ramadan is geen eindpunt, maar een startpunt. Met de Wil van Allah wordt het je
makkelijker gemaakt om ook na de ramadan jouw ingezette reis voort te zetten.
Moge Allah het van ons accepteren.
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1. (Perfectioneren van) het vasten
‘O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven zoals het ook degenen vóór jullie was
voorgeschreven, opdat jullie (Allah) zullen vrezen.’ [2:183]
Het vasten tijdens de maand ramadan is een verplichting voor elke moslim die daartoe in
staat is. Het vasten is een grote aanbidding. Geprezen zij Allah, Die deze maand heeft
voorgeschreven uit genade, goedheid en bescherming voor Zijn dienaren. Welke doelen kent
het vasten?

Doel 1: Godsvrees (taqwah)
Het belangrijkste doel van het vasten is het ontwikkelen van godsvrees. Godsvrees is dat je
bewust bent van de grootsheid van Allah en daardoor groot ontzag voor Hem hebt. Dat heeft
tot gevolg dat je het slechte laat en het goede uitvoert.
Het laten van eten, drinken en geslachtsgemeenschap is dus niet genoeg. Er moet godsvrees
ontstaan door het vasten. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie leugens en vulgaire taal en

het handelen ernaar niet laat, hoeft van Allah ook zijn eten en drinken niet te laten.” [AlBoekhari]
Het vasten moet jou dus ver van zonden houden. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het

vasten is een bescherming, laat hem niet schelden, en laat hem geen daad van onwetendheid
verrichten…” [Al-Boekhari en Moeslim]
Onthoud je dus van onrechtvaardigheid, agressie, jaloezie, afgunst, roddelen, lasteren en vies
taalgebruik.

Doel 2: De grote beloning
De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Allah heeft gezegd: ‘Alle daden van de

nakomeling van Adam zijn voor hem, behalve het vasten. Waarlijk, dit [d.w.z. het vasten] is
voor Mij en Ik zal ervoor belonen.’ [Al-Boekhari en Moeslim]
Deze overlevering toont aan dat er een grote beloning wacht op de vastende. Hoe groot die
beloning is? Die Kennis is alleen bij Allah.
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Doel 3: Uitwissen van de zonden
De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie (de maand) Ramadan vast, uit geloof (in Allah) en

rekenende (op Zijn beloning), (al) zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.” [AlBoekhari en Moeslim]

Doel 4: Trainen van de eigen ego (jihaad-an-nafs)
Tijdens de ramadan is het de bedoeling je eigen ego te trainen. Je moet jouw ego laten
wennen aan het gehoorzamen van de bevelen van Allah en de Profeet. Ook moet je jouw ego
trainen om niet te vervallen in zonden.
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Nu weten we welke doelen de ramadan heeft. Maar hoe zorg je ervoor
dat jouw vasten het meest aanspraak maakt op acceptatie?
1. Zuiver jouw intentie. Waar doe je het voor?
We moeten bij elke aanbidding bewust zijn van onze intenties. Zie het vasten niet als een kans
om af te vallen of om te laten zien dat je goed kan koken. Zie het als een grote kans om
dichter tot Allah de Verhevene te komen en aanspraak te maken op zijn Genade. Het is Zijn
Genade die ons uiteindelijk het Paradijs kan doen binnentreden.

2. Houd je vast aan de Soennah van de profeet (vrede zij met hem)
Allah zegt in de Quran: "Zeg (O Mohammed): "Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah
zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest
Genadevol" [3:31].
Tijdens en buiten de ramadan zijn er veel soennah-handelingen die je kunt verrichten. Een
aantal van deze soennah-handelingen worden in deze gids nog behandeld.

3. Vermijd slecht gepraat en ruzies
De profeet (vrede zij met hem) heeft bijvoorbeeld gezegd: ‘Wanneer iemand van jullie op een

dag vast, dan dient hij geen obscene taal (dus onzedelijke taal) te gebruiken en niet te
schreeuwen of ruziën. Als iemand hem uitscheldt of met hem wil vechten, dan dient hij te
zeggen ‘ik vast, ik vast’. [Al-Boekharie]

4. Vergezel jouw vasten met extra goede daden
Het is de maand van vele goedheden. Probeer jouw dagen te vullen met goede daden. In
deze gids staan veel daden die je kunt uitvoeren.
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5. Zorg voor een goede planning
Een goede planning zorgt ervoor dat je zo min mogelijk tijd verliest. Tijd is kostbaar. Helemaal
tijdens de ramadan. Het komt. Het gaat. Het komt daarna misschien nooit meer terug.
Plan jouw dag goed in en verricht jouw aanbiddingen op vaste momenten op een dag. Zo
zorg je voor een ritme. Lukt het een keer niet? Zorg er dan voor dat je de gemiste daden zo
snel mogelijk inhaalt. Voor jouw planning kun je inspiratie halen uit onze voorbeeldplanning
(p.29)

6. Mis suhoor1 in de ochtend nooit
Mis de suhoor in de ochtend en de gunsten hiervan nooit. De profeet (vrede zij met hem) zei:

“Suhoor is een gezegende maaltijd, laat het niet na. Drink tenminste een slok water, want
waarlijk, Allah en Zijn engelen prijzen degene die suhoor nuttigt.” [Ahmad]

7. Verbreek jouw vasten met dadels en/of water
Anas ibn Malik zei: “De Boodschapper van Allah was gewoon om zijn vasten voor het bidden

(van het Maghreb-gebed) met verse dadels te verbreken. Als die er niet waren met
gedroogde dadels en als die er niet waren met een paar monden vol water.” [Abu Dawud en
Tirmidhi]

8. Perfectioneer jouw karaktereigenschappen
Aboe Hoerayrah zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) werd gevraagd over dat

wat de meeste mensen het Paradijs zal doen toetreden. Hij (vrede zij met hem) zei:
“Godsvrucht en een goed karakter.” [At-Tirmidhie]
Probeer in deze maand jouw karaktereigenschappen te verbeteren. Kom afspraken na. Wees
goed voor een ander. Beheers jouw woede. Beheers jouw lusten. Doe kennis op over de islam
en pas deze direct toe in de praktijk.

1

Maaltijd in de ochtend voordat je begint met vasten.
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9. Zoek het goede op en ontwijk de verdorven plekken
Vermeng je met goede mensen en distantieer je van de slechte plekken. Dit is de
uitgerekende kans om de moskee veelvuldig te bezoeken en je te mengen met goede
mensen. Distantieer per direct van slechte invloeden. Deze slechte invloeden kunnen je niet
redden van het Vuur.
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De gelijkenis met de goede metgezel en de

slechte metgezel is niet anders als die met degene die musk verkoopt en degene die het ijzer
smeedt. Degene die musk verkoopt geeft je er misschien van of je koopt er misschien wat van,
of je ruikt er in ieder geval de goede geur van. En degene die ijzer smeedt steekt misschien je
gewaad aan en je krijgt van hem een vieze geur.” [Al-Boekhari en Moeslim]

10. Word minimaal drie kwartier voor Fadjr wakker
Word ruim voor het Fadjr-gebed wakker. Zo heb je voldoende tijd om rustig te eten. Ook kun
je de tijd nemen om extra aanbiddingen te verrichten en naar de moskee te gaan. De periode
voor het Fadjr-gebed kent vele grote gunsten.

“Onze Heer komt elke nacht naar beneden, naar de laagste hemel, tijdens de laatste derde
deel van de nacht. Hij zegt: "Wie roept Mij aan, zodat Ik hem kan beantwoorden? Wie vraagt
iets van Mij, zodat Ik hem dat zal geven? Wie vraagt om Mijn vergiffenis, zodat ik hem zal
vergeven?’” [Moeslim]

11. Verricht jouw gebeden op tijd (ook Maghreb)
Verricht alle verplichte gebeden op tijd én in de moskee (voor mannen). Stimuleer mensen in
jouw omgeving hetzelfde te doen door elkaar mee te nemen en mis geen gebed in de
moskee zonder een geldige reden.

12. Zorg voor daden die je telkens herhaalt
De Profeet (vrede zij met hem) hield van de constante daden, hoe klein deze ook zijn. Een
kleine daad die men regelmatig verricht is beter dan een grote daad met tussenpozen.
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2. (Perfectioneren van) het gebed
‘Waarlijk, de gelovigen zijn geslaagd. Degenen die nederig zijn in hun gebeden.’
[23:1-2]

2.1 Het belang van het gebed
Het gebed is een van de vijf pilaren van de Islam. Als moslim kun je het gebed niet
laten. Het gebed is een communicatielijn tussen jou en Allah de Schepper der
Werelden. Het gebed moet voor innerlijke rust zorgen. Tijdens moeilijke tijden zei de
Profeet (vrede zij met hem) tegen de gebedsoproeper Bilaal: ‘Bilaal, schenk ons rust

middels het gebed.’ [Abu Daawoed] De vraag is; verricht jij jouw gebed op de
voorgeschreven tijden en als je dan het gebed verricht, voel jij dan de rust?

2.2 Hoe perfectioneer je en proef je de zoetheid van het gebed?
1. Wees bewust van de openingstakbeer “Allahu-akbar”2
Elke handeling binnen het gebed gaat gepaard met de woorden ‘Allah is de Grootste’.
Dit zijn meer dan enkel wat woorden. Het houdt in dat Allah groter is dan alles wat in
jouw leven speelt. Elke takbeer is een kans om alle zorgen achter te laten en je hoofd
te legen.

2. Wees je bewust van wat jij reciteert
Tijdens het gebed reciteer je altijd soerah Al-Fatiha (De Opener). Zorg ervoor dat je de
vertaling en de uitleg hiervan begrijpt. Elk vers van de soerah kent een grote
betekenis. Zoek betrouwbare informatie op via bijvoorbeeld het internet.

2

Allah is de Grootste.
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3. Wees je bewust van de handelingen die je verricht
De sujood (neerknieling) is een van de gebedshandelingen en het perfecte voorbeeld
van de complete overgave aan jouw Schepper.
De profeet (vrede zij met hem) zei: “Een dienaar is het dichtstbij zijn Heer wanneer hij

neerknielt, verricht daarom veel smeekbedes tijdens sujood (neerknieling).” [Moeslim
en Abu Daawoed]
De profeet (vrede zij met hem) zei: “Kniel veel neer (sujood), want er is geen moslim

die neerknielt voor Allah, dat Allah hem daardoor een niveau in het paradijs doet
stijgen en hem voor een zonde vergeeft.” [Ahmad]

4. Verricht het gebed in de moskee
De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Een man gaat niet regelmatig naar de moskee

voor het gebed en het gedenken van Allah, of Allah, de Verhevene groet hem vol
blijdschap, net als de familie van iemand die afwezig is (en) hem vol blijdschap groet
wanneer hij terugkomt.” [Ibn Maadjah]

5. Doe veelvuldig smeekbeden (dua) tijdens de neerknieling (sujood)
en vlak voor het einde van gebed (tasleem)
Zie p. 23 voor meer informatie over smeekbeden (dua).
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2.3 De gebeden op een dag (inclusief soennah)
Gebed

Verplicht/vrijwillig

Aantal eenheden

Tijd

(raka’a)
Soennah Fadjr

Vrijwillig

2

Voor Fadjr, na adhaan3

Fadjr

Verplicht

2

Zie gebedskalender

Soennah Dhor

Vrijwillig

2x2

Voor Dhor, na adhaan

Dhor

Verplicht

4

Zie gebedskalender

Soennah Dhor

Vrijwillig

2

Na Dhor

‘Asr

Verplicht

4

Zie gebedskalender

Maghreb

Verplicht

3

Zie gebedskalender

Soennah Maghreb

Vrijwillig

2

Na Maghreb

‘Isha

Verplicht

4

Zie gebedskalender

Soennah ‘Isha

Vrijwillig

2

Na ‘Isha

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er is geen moslimdienaar die iedere dag twaalf

(vrijwillige) raka’a omwille van Allah bidt, of Allah zal een huis voor hem bouwen in het
Paradijs (of: er wordt een huis voor hem in het Paradijs gebouwd).” [Moeslim]

 Zie www.centrumalamal.nl voor de meest recente gebedskalender

3

Tijd van het gebed is aangebroken.
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2.4 Extra belangrijke gebeden
Het Witr-gebed
Het Witr-gebed is sterk aanbevolen door de Profeet (vrede zij met hem). Dit gebed
bestaat uit één, drie, vijf, zeven of negen gebedseenheden (raka’a). Dit gebed kan
verricht worden na ‘Isha tot voor Fadjr.
De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Iedereen die niet aan het eind van de nacht kan

opstaan, moet het Witr-gebed bidden in het eerste deel van de nacht. En iedereen die
denkt dat hij aan het eind van de nacht kan opstaan, moet het Witr-gebed dan
bidden, omdat de engelen klaar staan om te getuigen van de gebeden, die aan het
einde van de nacht verricht worden.” [Moeslim, Ahmad, Tirmidhi, Ibn Madja]

Het Doha-gebed
Aboe Hoerairah heeft overgeleverd: “Mijn vriend de Boodschapper van Allaah (vrede

zij met hem) adviseerde mij drie zaken: elke maand drie dagen vasten, het verrichten
van ad-Doha gebed, en het verrichten van al-Witr voor het slapengaan.” [Boekhari en
Moeslim]
Je kunt twee raka’a bidden een kwartier na de zonsopkomst tot het aanbreken van het
Dhor-gebed.

In de ramadan is het gebruikelijk dat er Taraweeh wordt gebeden. Dit kan na de
ramadan doorgezet worden als nachtgebed. Dat behoort tot het beste vrijwillige
gebed dat iemand kan verrichten. Blijf tot het einde met de imam meebidden.
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3. De Quran
“En voorzeker, Wij hebben de Quran gemakkelijk gemaakt om het te gedenken. Is er
dan iemand die hier lering uit trekt?”
[54:22]

Grote beloning
Overgeleverd door Abdullah Ibn Mas’ud dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft
gezegd: “Degene die een letter uit het Boek van Allah leest, zal een verdienste krijgen
en de verdienste zal met het tienvoudige vermenigvuldigd worden. En ik zeg niet dat
‘Alif-Laam-Miem’ als één letter beschouwd worden, maar ‘Alif’ is een letter, ‘Laam’ is
een letter en ‘Miem’ is een letter.” [Tirmidhi en Darimi]
Beeld je de grote beloning van het lezen van de Quran voor.

Een voorbeeld: het lezen van 5 pagina’s kost je ongeveer 10 minuten en levert jou,
met de Wil van Allah, ongeveer 25.000 goede daden (hasanaats).
Met de Gunst van Allah kan deze beloning zelfs verder oplopen.
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3.1 Hoe pak je het aan?
1. Zuiver jouw intentie
Zorg ervoor dat je deze nobele aanbidding, het lezen van de Quran met een zuivere
intentie gaat verrichten.

2. Zoek een geschikte manier
Je hebt drie manieren.
1) Je leest het in Arabisch
2) Je leest het in het Arabisch door te luisteren naar een reciteur
3) Je leest de vertaling en luistert tegelijkertijd naar een reciteur

3. Gebruik de Quranplanner
Door de Quranplanner op p.16 te gebruiken kun je de Quran in één maand uitlezen.
Je hoeft de Quran niet uit te lezen, zolang je er maar intensief mee bezig bent. Zorg
voor een realistische doelstelling.

4. Zorg voor vaste momenten op een dag waarop je de Quran leest
Door vaste momenten vrij te houden in jouw planning, zorg je ervoor dat je een ritme
creëert. Lukt het een keer niet om aan jouw planning te houden? Haal het dan zo snel
mogelijk in en voorkom een achterstand. Zie ook onze Quranplanner op p.16.

5. Beboet jezelf
Ben je bang dat je je niet aan jouw planning gaat houden? Zorg er dan voor dat je
jezelf beboet. Zorg voor een boete die jou extra veel geld/energie kost.

Voorbeeld: als ik me niet houd aan mijn planning, dan moet ik het gedeelte inhalen
wat ik gemist heb én een X-bedrag in een speciale pot stoppen die je uiteindelijk
doneert.

www.centrumalamal.nl | Minckelersstraat 161 | 1223 LE Hilversum
Download gratis op www.centrumalamal.nl

14

6. Lees soms de tafseer4
Probeer naast het lezen van de Quran en/of vertaling, ook zoveel mogelijk de tafseer
te lezen. Op internet vind je verschillende versies die je gratis kan raadplegen.5

‘Aisha heeft overgeleverd: “Ik heb de Boodschapper van Allah nooit de hele Quran in
één nacht horen reciteren, het nachtgebed de hele nacht zien bidden of een hele
maand zien vasten, behalve tijdens de (maand) ramadan.”
[Sunan An-Nasaa’i]

4
5

Dit is een uitgebreide uitleg van de quranversen.
Tafsir al-tabari en Tafsir Ibn-Kathier zijn voorbeelden die je in verschillende talen kunt opzoeken.
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3.2 Quran-planner
De vakjes kun je gebruiken om af te vinken.

Dag #
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17
Dag 18
Dag 19
Dag 20
Dag 21
Dag 22
Dag 23
Dag 24
Dag 25
Dag 26
Dag 27
Dag 28

1 keer uitlezen






























2 keer uitlezen

1 t/m 2:141
2:142 t/m 2:252
2:253 t/m 3:92
3:93 t/m 4:23
4:24 t/m 4:147
4:148 t/m 5:81
5:82 t/m 6:110
6:111 t/m 7:87
7:88 t/m 8:40
8:41 t/m 9:92
9:93 t/m 11:5
11:6 t/m 12:52
12:53 t/m 15:48
15:49 t/m 17:49
17:50 t/m 19:58
19:59 t/m 21
22 t/m 24:34
24:35 t/m 26
27 t/m 29:25
29:26 t/m 33:30
33:31 t/m 36:59
36:60 t/m 39
40 t/m 42:50
42:51 t/m 48:17
48:18 t/m 55
56 t/m 65
66 t/m 76:18
76:19 t/m 114






























1 t/m 2:262
2:263 t/m 4:57
4:58 t/m 6:12
6:13 t/m 7:170
7:171 t/m 10:52
10:53 t/m 14:9
14:10 t/m 18:50
18:51 t/m 22
23 t/m 27:81
27:82 t/m 33:59
33:60 t/m 40:20
40:21 t/m 48:17
48:18 t/m 63:3
63:4 t/m 93
94 t/m 114 & 1 t/m 2:242
2:243 t/m 4:23
4:24 t/m 5:96
5:97 t/m 7:141
7:142 t/m 10:10
10:11 t/m 13:18
13:19 t/m 18:16
18:17 t/m 22:36
22:37 t/m 27:26
27:27 t/m 33:30
33:31 t/m 39
40 t/m 48:17
48:18 t/m 64
65 t/m 114

3 keer uitlezen






























1 t/m 3:112
3:113 t/m 5:108
5:109 t/m 9:18
9:19 t/m 13:18
13:19 t/m 20:54
20:55 t/m 26
27 t/m 35:40
35:41 t/m 45
46 t/m 68
69 t/m 114 & 1 t/m 2:202
2:203 t/m 4:113
4:114 t/m 7:87
7:88 t/m 11:40
11:41 t/m 17:98
17:99 t/m 24:52
24:53 t/m 33:30
33:31 t/m 42:26
42:27 t/m 61
62 t/m 114 & 1 t/m 2:105
2:106 t/m 4:23
4:24 t/m 6:140
6:141 t/m 10:25
10:26 t/m 16:89
16:90 t/m 22
23 t/m 30:30
30:31 t/m 40:40
40:41 t/m 56:74
56:75 t/m 114

www.centrumalamal.nl | Minckelersstraat 161 | 1223 LE Hilversum
Download gratis op www.centrumalamal.nl

16

4. Smeekbeden en lofprijzingen
Smeekbeden (dua) en het uitspreken van lofprijzingen (dhikr) zijn manieren om
dichter tot Allah te komen en succes te behalen. In dit leven én in het hiernamaals.
Hoe? Lees snel verder.

Lofprijzingen (dhikr)
Het uitspreken van lofprijzingen is het gedenken van Allah de Verhevene. Het
gedenken van Allah brengt het hart tot rust. Allah zegt (interpretatie van de
betekenis):
“(Zij zijn) degenen die geloven en van wie de harten door het gedenken van Allah tot
rust komen. Weet dat door het gedenken van Allah de harten tot rust komen.”
[13:28]
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4.1 Dhikr-schema
Arabisch

Transcriptie

Betekenis

Aantal

Beloning

SubhaanAllah

Vrij van alle

100 keer

1000 goede daden worden

onvolkomenheden

opgeschreven en 1000 zonden

is Allah

worden weggevaagd

SubhaanAllah

Vrij van alle

100 keer

Zonden worden vergeven, ook al

wa bihamdih

onvolkomenheden

per dag

zijn

is Allah en alle

deze zoals het schuim op de zee

lofprijzingen

(qua omvang)

komen Hem toe
SubhaanAllahi

Vrij van alle

100 keer in

Niemand zal op de Dag der

l-3adhziem

onvolkomenheden

de ochtend

Opstanding met betere werken

wa bihamdih

is Allah, de

en 100

komen dan de uitspreker hiervan,

Almachtige en alle

keer in de

behalve wanneer iemand hetzelfde

lofprijzingen

avond

deed of zelfs meer

Per keer

Een palmboom wordt

komen Hem toe
SubhaanAllahi

Vrij van alle

l-3adhziem

onvolkomenheden

wa bihamdih

is Allah, de

in het Paradijs gepland

Almachtige en alle
lofprijzingen
komen Hem toe
SubhaanAllah

Vrij van alle

Per keer

Deze twee uitspraken zijn licht

wa bihamdih

onvolkomenheden

voor de tong, maar wegen zwaar

wa

is Allah en vrij van

op de weegschaal (op de Dag

subhaanAllahi

alle

des Oordeels) en zijn het meest

l-3adhziem

onvolkomenheden

geliefd bij de Barmhartige

is Allah, de
Almachtige.
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Arabisch

Transcriptie

Betekenis

Aantal

Beloning

Al-hamdulillah

Alle lofprijzingen

Per keer

Vult de schalen

Per keer

Vult wat er tussen

komen Allah toe
SubhaanAllah

Vrij van alle

Wa l-hamdulillah

onvolkomenheden

de hemelen

is Allah

en de aarde is

en alle
lofprijzingen
komen Allah toe
SubhaanAllah,

Vrij van alle

Per keer

De vier geliefdste woorden bij

wa l-hamdulil-Lah,

onvolkomenheden

Allah

wa Laa ilaha

is Allah,

en ook geliefder bij de Profeet

illal-Lah,

alle lofprijzingen

(vrede en zegeningen zij met

wal-lahoe akbar

komen Allah toe,

hem)

er is geen

dan alles waar de zon over

godheid dan Allah

schijnt.

en Allah is de

En er weegt niets zwaarder in de

Grootste

weegschaal dan deze woorden.

SubhaanAllah,

Vrij van alle

33 keer

Er is niemand beter dan degene

wa l-hamdulil-Lah,

onvolkomenheden

na ieder

die

wal-lahoe akbar

is Allah,

gebed

dit na ieder gebed zegt, behalve

alle lofprijzingen

wanneer degene hetzelfde of

komen Allah toe,

meer

Allah is de

doet dan hem

Grootste
SubhaanAllah

Vrij van alle

Na ieder

De zonden van degenen die

Wa l-hamdulil-Lah

onvolkomenheden

gebed:

deze

Wal-lahu akbar

is Allah,

33 keer

woorden na ieder gebed

Laa ilaha illal-Lah,

alle lofprijzingen

de

uitspreekt,

wahdahu laa sharieka

komen Allah toe

eerste

zullen vergeven worden,

lah, lahu

en

drie

zelfs al zijn de zonden als de

l-mulku wa lahu

Allah is de

zinnen en

schuim

l-hamdu wa huwa

Grootste

daarna

van de zee (qua omvang)

3ala kulli shayin

Er is geen

eenmalig

qadier

Godheid dan

de laatste

Allah,

zin vanaf
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Hij is de Enige,

‘Laa ilaha

Hij heeft geen

illal-Lah…’

deelgenoot.
Aan Hem behoort
het koninkrijk
en alle lof komt
Hem toe en Hij is
over
alle zaken
Almachtig
SubhaanAllah,

Vrij van alle

Allemaal

100 keer SubhaanAllah (tasbih) is

wa l-hamdulil-Lah,

onvolkomenheden

100 keer

(qua beloning) alsof de

wal-lahoe akbar,

is Allah,

uitspreker

wa Laa ilaha

alle lofprijzingen

ervan 100 slaven bevrijd heeft.

illal-Lah

komen Allah toe,

100 keer Al-hamdulil-Lah

Allah is de

(tahmid) is

Grootste

alsof er 100 paarden in

en er is geen

liefdadigheid

godheid dan Allah

worden weggegeven.
100 keer Allahoe akbar (takbir) is
gelijk aan 100 offers.
En 100 keer Laa ilaha illal-Lah
vult
hetgeen tussen hemel en aarde
op
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Arabisch

Transcriptie

Betekenis

Aantal

Beloning

Al-

Alle lofprijzingen

Per keer

De beste smeekbede

Hamdulillah

komen Allah toe en

en

er is

Laa ilaha illal-

geen godheid dan

Lah

Allah

Laa hawla wa

Er is geen macht

laa

noch kracht behalve

quwwata illaa

met toestemming

bi-Lah

van Allah

Laa ilaha illal-

Er is geen god die

10 keer

Beloning is gelijk aan de beloning

Lahoe

het recht heeft

per dag

van degene die vier slaven van de

wah’dahoe laa

aanbeden te

nakomelingen van Profeet Ismail

sharieka lah,

worden dan Allaah,

bevrijd heeft

lahoe

Hij is de Enige,

l-mulku wa

Hij heeft geen

lahu

deelgenoten,

l-h’amdu wa

aan Hem behoren

huwa

de Heerschappij

3ala kulli

en alle lofprijzingen

shay-in qadier

en Hij is Almachtig

en de beste gedenking

Per keer

Een schat van de schatten
van het Paradijs

over alle zaken
Laa ilaha illal-

Er is geen god die

100 keer

Beloning gelijk aan het vrijkopen

Lahoe

het recht heeft

per dag

van

wah’dahoe laa

aanbeden te

tien slaven, honderd goede daden

sharieka lah,

worden dan Allaah,

worden opgeschreven en honderd

lahoe

Hij is de Enige,

slechte daden worden uitgewist en

l-mulku wa

Hij heeft geen

het is een bescherming tegen de

lahu

deelgenoten,

Shaitan tot de avond.

l-h’amdu wa

aan Hem behoren

huwa

de Heerschappij

3ala kulli

en alle lofprijzingen

shay-in qadier

en Hij is Almachtig
over alle zaken

Via www.duakracht.nl
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Ochtend en avond lofprijzingen (dhikr) – verkorte versie
Arabisch

Transcriptie

Betekenis

Ayat Al-Kursi
Surah Al-Ikhlas 3 x

Surah Al-Falaq 3x

Surah Al-Nass 3 x

Radheetu billaahi

Ik ben tevreden met

Rabban, wa bil-

Allah als Mijn Heer,

'Islaami deenan, wa

met de Islam als mijn

bi-Muhammadin

religie en met

(sallallaahu 'alayhi wa

Mohammed als mijn

sallama) Nabiyyan

Profeet.

(3x)

Bismillaahil-lathee laa

In de naam van Allah,

yadhurru ma'as-mihi

die met Zijn naam

shay'un fil-'ardhi wa

niets ter wereld en

laa fis-samaa'i wa

niets in de hemelen

Huwas-Samee 'ul-

kwaad doet en Hij is

'Aleem (3 x)

de Alhorende, de
Alwetende.

A’oedzoe bie

Ik zoek toevlucht bij

kalimaatie llaahie at-

de perfecte Woorden

taammaatie min

van Allah tegen het

sharrie maa khalaq

kwaad van hetgeen Hij
geschapen heeft.
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4.2 Speciale momenten smeekbeden (dua)
“En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) over Mij vragen: “Voorwaar, Ik ben
nabij”. Ik verhoor de smeekbeden van de smekende wanneer hij Mij aanroept.”
[2:186]
Er zijn speciale momenten waarop een smeekbeden de grootste kans heeft dat het
wordt verhoord. Hieronder een overzicht van die momenten.
1. Tijdens het laatste derde deel van de nacht (voor Fadjr)
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Onze Heer daalt iedere nacht neer gedurende

het laatste derde deel van de nacht en zegt: “Wie smeekt Mij zodat ik hem kan antwoorden?
Wie vraagt Mij zodat ik hem kan geven? Wie zoekt Mijn Vergiffenis, zodat Ik hem kan
vergeven?” [Moeslim]

2. Tijdens Laylat-Al-Qadr
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die tijdens Laylat-Al-Qadr opblijft en

bidt vanuit geloof en in de hoop op een beloning, zijn voorgaande zonden zullen worden
vergeven.” [Boekhari en Moeslim]

3. Tijdens de oproep tot het gebed (adhaan)
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn twee smeekbeden die niet afgewezen of

zelden afgewezen zullen worden: de smeekbede tijdens de oproep tot het gebed en de
smeekbede op het moment van de strijd wanneer twee legers ten strijde trekken.” [Aboe
Dawood, Ibn Majah en Al-Hakim]

4. Tussen de gebedsoproep (adhaan) en start van het gebed (iqaamah)
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Een dua die tussen de adhaan en de iqaamah

verricht wordt, wordt niet afgewezen. Verricht dus smeekbeden (gedurende deze tijd).”
[Ahmad, At-Tirmidhi en Aboe Dawood]
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5. Tijdens de neerknieling (sujood)
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het moment waarop de dienaar het dichtste bij

zijn Heer is, is tijdens de neerknieling, dus vermeerder de smeekbeden (tijdens deze
neerknieling).” [Moeslim, Aboe Dawoed, An-Nasaa’i e.a.]

6. Vlak voor het beëindigen van het gebed
“Ik was aan het bidden, terwijl de Profeet, Aboe Bakr en Omar aanwezig waren. Toen ik de
zithouding aannam (tijdens de laatste tashahhud), verheerlijkte ik Allah, bad over de Profeet
en begon toen te bidden voor mezelf. Hierop zei de Profeet: “Vraag en je zult het krijgen.
Vraag en je zult het krijgen.” [At-Tirmidhi]

7. Een bepaalde tijd op vrijdag6
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Gedurende (de vrijdag) is er een tijd waarop

een moslimdienaar niet staat en bidt en Allah om iets vraagt zonder dat Hij het aan hem zal
geven,” en hij gebaarde met zijn hand om aan te geven hoe kort die tijd is. [Boekhari en
Moeslim]

8. Tijdens regen
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn er twee die niet afgewezen zullen

worden: dua op het moment van de adhaan en wanneer het regent.” [Aboe Dawood en AlHakim]

9. Tijdens het bezoeken van een zieke
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Zeg goede dingen wanneer jullie een zieke

bezoeken, want de engelen zeggen ‘Amin’ op alles wat jullie zeggen.’ [Moeslim e.a.]

6

Hoogstwaarschijnlijk tussen het ‘Asr- en Magreb-gebed.
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10. Smeekbeden van iemand die onrecht is aangedaan
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Vrees het gebed van degene die onrecht is

aangedaan, want er is geen hindernis tussen [het gebed] en Allah.” [Boekhari en Moeslim]

11. Rechtschapen persoon voor zijn ouders
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer de zoon van Adam overlijdt, komen al

zijn goede daden ten einde, behalve drie: doorlopende liefdadigheid, een rechtschapen zoon
die voor hem zal bidden of profijtvolle kennis.” [Moeslim]

12. Tijdens de ramadan
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer de maand ramadan komt, zijn de

poorten van de genade (of in een andere overlevering: het paradijs) geopend en de poorten
van de hel gesloten en de satans zijn vastgeketend.” [Boekhari, Moeslim e.a.] Hieruit kunnen
we opmaken dat de kans dat onze smeekbeden tijdens de ramadan verhoord worden, groter
is, aangezien de poorten van het Paradijs en van de genade geopend zijn.
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4.3 Speciale smeekbeden tijdens de ramadan
Bij het verbreken van vasten

Transcriptie:
Dha-haba addhama-oe wabtallatie l-‘oerooqoe, wa thabata al-adjroe inshaaAllah.

Vertaling:
De dorst is verdwenen, de aders zijn vochtig geworden en de beloning is vastgelegd
met de wil van Allah.

Voor degene die jou uitgenodigd heeft het vasten samen te verbreken

Transcriptie:
Afthara ‘indakoem as-saa-imoena wa akala tha3aamakoem al-abraar wa sallat
‘alaykoem al-malaa-ikah.

Vertaling:
De vastenden hebben het vasten bij jullie verbroken, moge jullie voedsel door de
oprechten genuttigd zijn en moge de engelen smeekbeden voor jullie uitspreken.
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Dua Qunoot voor tijdens het Witr-gebed

Transcriptie:
Allahoemma ahdinie fieman hadayta wa 3aafinie fieman 3aafayta wa tawallanie fiemen
tawallayta wa baarik lie fiemaa a3thayta wa qinie sharra maa qadayta fa iennaka
taqdhie wa laa yoeqdha 3alayk, innahoe laa yadhielloe men waalayta wa laa ya3iezzoe
men 3aadayta tabaarakta rabbanaa wa ta3aalayta.

Vertaling:
O Allah, leid me samen met degenen die U hebt geleid en geef me de gezondheid,
samen met degenen die U gezondheid hebt geschonken. Neem me onder Uw hoede
samen met degenen die U onder Uw hoede hebt genomen. Zegen hetgeen wat U mij
hebt gegeven. Bescherm me tegen het kwaad dat U hebt bestemd. U oordeelt en
niemand oordeelt U. En iedereen die U als bondgenoot neemt, hij zal niet minacht
worden en iedereen die U als vijand aanneemt zal nooit de smaak van glorie proeven.
U bent gezegend, onze Heer, de Verhevene.
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5. De laatste 10 nachten
“Voorwaar, Wij hebben het (de Quran) neergezonden in de Waardevolle Nacht
(Laylat-Al-Qadr). En wat doet jou weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle
Nacht is beter dan duizend maanden. Daarin dalen de Engelen en de Roeh (Djibriel)
met de Toestemming van hun Heer neer, met elke zaak. Vredig is het (de Waardevolle
Nacht), tot aan het verschijnen van de ochtendschemering.”
[Soerat al-Qadr (97)]
De laatste tien nachten van de ramadan zijn aangebroken. Het is dé grote kans om
nog harder je best te doen. In een van de laatste tien nachten zit een nacht die
waardevoller is dan duizend (!) maanden.
Tijdens de laatste tien nachten deed onze Profeet (vrede zij met hem) extra zijn best.
Hij maakte zijn vrouwen wakker, zodat ook zij hun best zouden doen.
In een van de laatste tien nachten zit de Nacht van de Voorbeschikking (Laylat-AlQadr). Wat is de waarde van deze nacht? Deze nacht is beter dan duizend maanden.
Wat zijn duizend maanden? Dat zijn 83 jaren en 4 maanden. Wie Allah tijdens deze
nacht aanbidt, het is alsof hij Hem meer dan duizend maanden heeft aanbeden.
‘Aisha heeft gezegd: ‘Wanneer de laatste tien [nachten] ingingen, spande de profeet

(vrede zij met hem) zijn ondergewaad strakker aan, bracht hij zijn nacht wakker door
en maakte hij zijn vrouwen wakker.’ [Al-Boekharie en Moeslim]
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5.1 Hoe zoek je de Nacht op?
1. Verricht veelvuldig goede daden
Aanbiddingen tijdens de ramadan zijn waardevol. Aanbiddingen die vallen tijdens
Laylat-Al-Qadr kennen een nog grotere beloning. Verricht tijdens de laatste tien
nachten dus extra veel aanbidding. Breng al jouw aanbiddingen naar een hoger
niveau.
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Degene die het nachtgebed verricht

tijdens Laylat-Al-Qadr uit geloof en hopende op beloning, al zijn voorgaande zonden
zullen vergeven worden." [Al-Boekharie en Moeslim]

2. Zoek de nacht extra op in de oneven nachten
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Zoek Lailat-Al-Qadr tijdens de oneven

nachten van de laatste tien dagen van de Ramadan.” [Boekhari en Moeslim]
Laylat-Al-Qadr bevindt zich in de laatste tien nachten, waarbij er een grote kans is dat
het in een van de oneven nachten zit. De oneven nachten zijn: de 21e, 23e, 25e, 27e en
29e. Er is een iets grotere waarschijnlijkheid dat de nacht op de 27e valt. Dit is niet
zeker! De oprechte dienaar die deze waardevolle nacht niet wil missen zal dan ook
alle nachten optimaal benutten!

3. Zonder jezelf af (i’tikaaf)
De Profeet (vrede zij met hem) zonderde zich de laatste tien nachten af door zijn tijd
in de moskee door te brengen. Ook jij kunt deze nachten (of een deel daarvan) in de
moskee doorbrengen. Houd hierbij rekening met het volgende:
 Probeer zoveel mogelijk met Allah alleen te zijn
 Vermeerder jouw gebeden, smeekbeden, loftuitingen en Quran
 Bescherm jouw vasten extra tegen slechte invloeden
 Verminder zoveel mogelijk de wereldse bezigheden
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4. Verricht een speciale smeekbeden
‘A’iesha vroeg de profeet (vrede zij met hem) welke smeekbede zij in deze
gezegende nacht kon zeggen. Hij adviseerde haar de volgende smeekbede:

“Allaahoemma innaka ‘afoewwoen toeh’iebboe l-‘afwa fa’foe ‘annie” (oh Allah!
U bent de meest Vergevingsgezinde en U houdt ervan om zonden kwijt te
schelden, dus scheldt mijn zonden kwijt)
[Ahmad, At-Tiermidie en Ibn Maadjah].

O moslims, laat deze nachten jullie niet ontglippen. De maand zal ons binnenkort
verlaten. De vermoeidheid zal na deze maand verdwijnen. De beloning zal, met de Wil
van Allah, met ons blijven.
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6. Veel gestelde vragen
Wat verbreekt het vasten?
1. Het bewust eten, drinken of roken tijdens het vasten
2. Opzettelijk overgeven tijdens het vasten
3. Bij een bevalling of menstruatie tijdens het vasten
4. Het hebben van geslachtsgemeenschap tijdens het vasten
Let op: de beloning van het vasten kan tenietgaan door slechte daden zoals roddelen
en ruzie maken. Is het gedurende het vasten toegestaan de tanden te poetsen? Het
vasten wordt niet verbroken zolang de tandpasta niet in je keel terecht komt.
Daarentegen is het beter om ‘s avonds de tanden te poetsen met tandpasta en
overdag tijdens het vasten de Miswaak te gebruiken. [Sheich Mohammed Salih alMunajjid] Men moet echter weten dat de geur die uit de mond komt van de vastende
niet verafschuwd moet worden, omdat deze geur het gevolg is van het gehoorzamen
van Allah. In een bekende overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): “De geur
uit de mond van de vastende is beter bij Allah dan de geur van muskus.” Is het
toegestaan tijdens de ramadan parfum te gebruiken? Het is toegestaan parfum te
dragen tijdens ramadan, dit maakt het vasten niet ongeldig. Alle geurtjes en parfums
in het bijzonder maken het vasten niet ongeldig of dit nu gebruikt wordt tijdens
ramadan of daarbuiten en ongeacht of het hier gaat om verplichte of optionele
vasten. Wie parfum opdoet terwijl hij vast, verbreekt het vasten niet. Het is echter niet
toegestaan om wierook en poedervormige parfums, zoals muskus op te snuiven. [De
Permanente Commissie voor het geven van Fatwa] Sommige moslims, die gedurende
Ramadan vasten, brengen het grootste deel van hun tijd door met het kijken naar
videofilms, soap-series, het spelen van kaarten enzovoorts. Wat is het oordeel
hierover? Moslims moeten, ongeacht of ze nu wel of niet vasten, Allah vrezen met
betrekking tot hoe zij hun tijd doorbrengen. Zij moeten datgene wat Allah heeft
verboden vermijden; onder andere het kijken naar obscene films, die dingen laten zien
die Allah heeft verboden, zoals; (afgods)beelden, naakte en halfnaakte afbeeldingen,
gezang, muziekinstrumenten, misleidende ideeën, afkeurenswaardige programma's of
andere zaken die op tv worden getoond die tegen de Wetten van Allah indruisen. “…”
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Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En er zijn er onder de mensen die
onzinnige praat (i.e. muziek, gezang) kopen om te doen afdwalen van de Weg van
Allah, zonder kennis en die het (de Weg van Allah of de versen van de Quran)
bespotten. Zij zijn degenen voor wie er een vernederende bestraffing is.” [31:6) En Hij
beschrijft de dienaren van de Meest Genadevolle op de volgende wijze (interpretatie
van de betekenis): En (ook) degenen die geen az-Zoer (valse getuigenissen) afleggen.
En wanneer zij voorbij komen aan onzinnige gepraat, gaan zij daar waardig aan
voorbij. [25:72] [Sheich ‘Abd al-‘Aziz Bin Baaz] Iemand heeft last van zijn tand, de
tandarts maakt zijn tanden/kiezen schoon of vult deze of trekt een tand/kies. Heeft dit
invloed op het vasten? En wat als de tandarts bij het trekken van een tand/kies een
verdoving geeft. Heeft dit invloed op het vasten? Geen van de zaken die genoemd
zijn hebben invloed op het vasten van een vastende. Dit allemaal wordt de vastende
niet ten laste gelegd. Maar het is voor de vastende bij een tandartsbezoek wel
verboden om medicijnen te nemen of bloed naar binnen te slikken. De injectie die
genoemd zijn in de vraag zijn eveneens niet verbrekend voor het vasten, omdat deze
niet hetzelfde zijn als injecties die een alternatief zijn voor voedsel en drinken. De
oorsprong is dus dat het vasten van de vastende veilig en rechtsgeldig is. Wat is het
oordeel van het uitstellen van de in te halen dagen tot na de daaropvolgend
Ramadan? (Dus iemand verbreekt zijn vasten met een geldige reden, maar haalt deze
‘gegeten’ dagen pas na de daaropvolgende Ramadan). Als iemand tijdens de
ramadan niet vast vanwege een reis of ziekte dat is het voor deze persoon verplicht
om de niet gevaste dagen in te halen vòòr de daaropvolgende ramadan. En tussen de
twee vastenmaanden is er genoeg ruimte van onze Heer de Verhevene gegeven om
het vasten in te halen. Als echter het vasten ingehaald wordt nà het verstrijken van de
daaropvolgende ramadan, dan is het verplicht om met elke in te halen dag ook een
arme te voeden (als een boetedoening, fidya). Dit is de religieuze uitspraak (fatwa) van
een groep metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem). De boetedoening bestaat
uit anderhalve kilogram eten wat gangbaar is in een land zoals dadels, rijst e.d. Maar
wanneer iemand vòòr de aanvang van de volgende ramadan het inhaalt dan berust
op hem/haar geen boetedoening. En Allah weet het beste.
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7. 20 Bonus ramadandaden
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8. Voorbeeldplanning ramadandag
Jouw ramadandag kun je op verschillende manieren invullen. Hieronder vind je een ramadanplanning
die je kunt gebruiken voor jouw eigen planning. Jouw mogelijke andere verplichtingen zijn hier niet
meegenomen. Voor vrouwen geldt dat de verplichte gebeden niet in de moskee gebeden hoeven te
worden.



Activiteit

Extra informatie

Suhoor (ontbijt) voor Fadjr

Zie p. 7

Soennahgebed Fadjr

Zie p. 11

Lofprijzingen/smeekbeden doen

Zie p. 17 e.v. voor voorbeelden

Fadjr gebed

In moskee

Ochtend adhkaar

Zie p. 22

Quran lezen

Zie voor inspiratie p. 16

Ad-doha gebed

Zie p. 11

Soennahgebed Dhor

Zie p. 11

Dhor gebed

In moskee

Soennahgebed Dhor

Thuis, zie p. 11

Extra goede daad

Zie voorbeelden p. 33

‘Asr gebed

In moskee

Avond adhkaar

Zie p. 22

Quran lezen

Zie p. 16

Hadith doornemen / Islamitische kennis opdoen
Maghreb gebed

In moskee

Iftar

Zie dua p. 26

Soennahgebed Maghreb

Thuis na iftar, zie p. 11

Voorbereiden taraweeh
Lofprijzingen (adhkaar) doen in moskee

Minimaal half uur voor ‘Isha in
moskee, zie p. 18

‘Isha & hele taraweeh (inclusief witr)

In moskee

Uitrusten/slapen
Extra gebeden verrichten / Quran lezen

Tot moment van suhoor
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9. Aanvullende planning laatste 10 nachten
Tijdens de laatste 10 nachten is het de bedoeling nog meer aanbiddingen te doen.
Hieronder vind je een overzicht van activiteiten die je in de nacht kunt uitvoeren
(naast de eerdergenoemde activiteiten).


Activiteit

Extra informatie

Extra adhkaar tussen iftar en ‘Isha

Zie p. 18

‘Isha & hele taraweeh (inclusief Witr)

In moskee

Dadels eten, drinken en ontspannen

Zie het als een voorbereiding
op een nacht vol aanbidding

Quran reciteren

Waaronder 3x surah Al-Ikhlaas

Sadaqa doen (geld overmaken)
Quran lezen

Zie Quranplanner p. 16

Smeekbeden (dua) doen

Zie p. 23

Suhoor (ontbijt)

Zie p. 7

Nachtgebed verrichten

Dit kan ook met de imam
ongeveer 40 minuten voor
Fadjr

Fadjr gebed bidden

In de moskee
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Verlaat de ramadan niet voordat…
De Ramadan vliegt voorbij. Het is tijd om de balans op te maken.
Verlaat de ramadan niet voordat…

Verlaat de ramadan niet voordat je er alles aan hebt gedaan niet tot de
verliezers van de maand te behoren.
Want de maand kent naast de vele winnaars ook vele verliezers. Zo zegt de Profeet
(vrede zij met hem): “Moge de neus door het stof gehaald worden van degene die (de

maand) ramadan meemaakt en voor wie deze eindigt zonder dat zijn zonden hem
vergeven worden.” [At-Tirmidhie]
Ook zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Er is voor de moslims geen maand die beter

is dan (de maand) ramadan. En er is voor de hypocrieten geen maand die slechter is
dan (de maand) ramadan. Dit omdat de gelovigen zich daarin klaarmaken om op
kracht te komen voor de aanbidding. En omdat de hypocrieten zich daarin storten op
de achteloosheid en het privéleven van mensen. Het (de maand ramadan) is voor de
gelovige een profijt en voor de zondaar een last.” [Ahmad]

Verlaat de ramadan niet voordat je met jezelf hebt afgesproken je goede
daden voort te zetten.
Als de dienaar oprecht is tegenover Allah, dan zorgt het voor perfectie in aanbidding
na de ramadan. Als hij slecht was vóór de ramadan, dan zal hij erna goed zijn. Als hij
goed was vóór de ramadan, zal hij erna beter zijn. Dit behoort tot de tekenen van het
goede.
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Als de staat van een persoon verslechtert na de ramadan en neigt naar
ongehoorzaamheid, zonden en onachtzaamheid in daden van gehoorzaamheid en
verplichte daden, dan zijn dit geen tekenen van het goede.

De Heer van de ramadan is de Heer van alle andere maanden. Degene die in de
ramadan aanbeden wordt, is Degene die in alle andere maanden aanbeden wordt. De
verplichte daden in de ramadan, zijn de verplichte daden in andere maanden. De
verboden in de ramadan, zijn de verboden in de andere maanden.

Zet jouw daden voort
Kom na de ramadan niet in een slechtere positie. Blijf je goede en verplichte daden
voortzetten, zoals:
A) Het gebed en zijn perfectie in de uitvoering daarvan
B) De gebeden in de moskee (waaronder het Fadjr gebed) voor de mannen
C) Het onderhouden van de Quran
D) Het uitgeven van zakaat/sadaqah (liefdadigheid)
E) Extra vrijwillig vasten
F) Verrichten van smeekbeden (dua) en lofprijzingen (dhikr)
G) Heb jij de hadj nog niet verricht? Ben jij in staat de hadj te verrichten. Wacht
dan geen moment langer en maak werk van de vijfde pilaar van de islam.

Waarlijk, succes bevindt zich in de Handen van Allah, de Verhevene, die geen
deelgenoten heeft.
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Deze ramadangids is mede tot stand gekomen door inspiratie van:


www.happyorganizedhome.nl



www.duakracht.nl



www.al-yaqeen.nl



www.hadithvandedag.nl



www.moskeebadr.nl

Deze ramadangids is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Toch kunnen er fouten in
staan.
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