
Dit	ramadanboekje	is	van	

………………………………….	
	

	

	 	

						

	
OMER	

Welkom ramadan 



	

Vorige	avond	in	de	moskee,	voor	het	Isha	gebed,	kwam	de	imam	
samen	met	de	kinderen.	Met	zijn	zachte	stem	zei	hij:	‘Oh	mijn	
kinderen,	er	is	een	hadith	over	de	ramadan.	Zoals	alle	hadith	van	de	
profeet	vrede	zij	met	hem	is	deze	ook	heel	mooi	en	leerrijk.	Ik	vraag	
me	af	of	jullie	deze	hadith	kennen.’	De	kinderen	waren	zo	benieuwd	
naar	de	hadith.	Ze	zaten	rechtop	en	leunden	vooruit	om	zeker	te	zijn	
dat	ze	het	goed	konden	horen.	De	imaam	keek	rond	en	zijn	ogen	
glinsterde	terwijl	hij	naar	ieder	kind	glimlachte.	De	imam	begon:	“De	
hadith	gaat	zo…Anas	leverde	over	van	Zayd	ibn	Thaabit	r.a	die	zei:	
‘We	aten	suhoor	met	de	boodschapper	van	Allah	saw	en	stonden	dan	
op	om	te	bidden….”	De	imam	stopte	en	zei:	“dit	is	een	deel	van	de	
hadith.	Diegene	die	morgen	terug		komt	en	me	de	hele	hadith	verteld	
zal	een	prijs	ontvangen.	“De	kinderen	verlieten	die	avond	vol	spanning	
de	moskee.	

De	volgende	dag	schrok	de	verantwoordelijke	van	de	bibliotheek	zich	
toen	hij	zoveel	kinderen	voor	de	deur	zag	staan.	“Ik	denk	dat	ik	weet	
wat	er	hier	gebeurd	is	en	waarom	jullie	hier	allen	staan.”	Zei	de	
verantwoordelijke…..	

	

Tijd voor een verhaal 



Maak het verhaal verder af  
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Beantwoord de vragen 
	

1. Op	welke	plek	was	de	imaam	toen	hij	de	kinderen	

aansprak?......................................................................................................................	

	

2. Wanneer	sprak	de	imaam	de	kinderen	aan?	

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

3. Waarom	leunden	alle	kinderen	vooruit?	

.............................................................................................................................................	

4. Wat	deden	de	ogen	van	de	imaam	toen	hij	naar	de	kinderen	keek?	

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

	

5. Wie	leverde	de	hadith	over?	…………………………………………………………………………………	

	

6. Waar	gingen	de	kinderen	de	volgende	dag	naartoe?	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………	

	 	



Een nieuwe Islamitische maand begint wanneer er een 
nieuwe maan gezien wordt. Hieronder zie je de 

verschillende maanfasen. 

 

	

	 	 Volle	maan	

Afnemende	maan	 Wassende	maan	

Laatste	kwartier	 Eerste	kwartier	

Afnemende	maansikkel	 Wassende	maansikkel	

Nieuwe	maan	
Het	begin	van	een	nieuwe	islamitische	maand	



Kleur de juiste maanfasen en vul aan 

Probeer	zonder	te	kijken!	

	

	 	

	
	

	
	

…………………………………	

…………………………………	 …………………………………	

…………………………………	…………………………………	

…………………………………	



Waarom de maan?	

 
De	moslim	gebruiken	de	maan	om	de	maanden	en	jaren	te	tellen.	Maar	
waarom	de	maan?	En	niet	de	zon	zoals	de	andere	godsdiensten?	

	

Wij	gebruiken	de	maan	om	de	maanden	en	de	jaren	te	tellen	omdat	Allah	swt	
ons	dit	heeft	opgedragen.	Omdat	we	van	Allah	houden,	gehoorzamen	we	Hem.	

	

Hij	is	Degene	Die	de	zon	heeft	gemaakt	tot	een	(stralen)	schijnsel	en	de	maan	
tot	een	licht	en	Hij	bepaalde	haar	standen	opdat	jullie	de	jaartelling	zouden	

kennen	en	de	(tijds-)	berekening.	

(Soera	yunus	:	5)	

De	scholen	hebben	uitgelegd	dat	Allah	swt	heeft	gezegd	in	de	Koran:	

Voorwaar,	het	aantal	maanden	bij	Allah	is	12	maanden,	volgens	de	
beschikking	van	Allah	op	de	dag	dat	Hij	de	hemelen	en	de	aarde	schiep.	

Daarvan	zijn	er	4	gewijd.	(de	1ste,	de	7de,	de	11de	en	de	12de	van	de	islamitische	
kalender).	Dat	is	de	rechte	godsdienst.		

(Soera	at-tawba	:	36)	

	

De	scholen	zeggen	dat	de	woorden	‘het	is	de	rechte	godsdienst’	vertellen	dat	
de	kalender	die	Allah	ons	heeft	aangeleerd	een	goede	manier	is	voor	ons	en	dat	
de	andere	manieren	niet	correct	zijn.	

	

	

  



Dua bij het zien van een nieuwe 
maan!	

 

"Allah	is	de	Grootste.	Oh		Allah,	breng	ons	de	nieuwe	maan	in	veiligheid,	in	geloof,	met	vrede	en	in	
islaam		en	in	overeenstemming	met	wat	onze	heer	liefheeft	en	wat	hem	tevreden	stelt.		(Oh	

nieuwe	maan)	onze	Heer	en	uw	Heer,	is	Allah"	
 
	

	

	 	



Tijdens de maand ramadan mogen wij niet eten en niet drinken. 
Weet jij nog zaken dat we niet mogen doen en dat we beter wel 
kunnen doen tijdens deze gezegende maand? 



 

	

	

	

	

	

	
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	



 



Sadaqa = liefdadigheid 

Sadaqa is een liefdadigheid die wij kunnen geven wanneer we 
willen. Zowel tijdens de ramadan als buiten de maand ramadan. 
Maar tijdens de ramadan is de beloning van het geven van 
sadaqa VEEL groter. Het geven van sadaqa wist je kleine 
zondes. 

 

De	profeet	Mohammed	vzmh	zei:	

“De beste sadaqa is dat wat wordt weggegeven tijdens de ramadan” 

 

Je kan dit geven in materiaal (geld, eten, kleren,… of 
immateriaal (glimlach, vredesgroet, hulp bieden, Allah 
gedenken,...) 

 

En weet! Elke keer dat jij een sadaqa doet maakt Allah swt iets 
klaar voor jou in het paradijs 



Sadaqa (liefdadigheid) wordt tijdens de ramadan nog meer 
beloond.   Laten	we	een	sadaqa	pot	maken	waar	we	centjes	in	kunnen	sparen	voor	de	

behoeftigen	in	shaa	Allah!	

Wat	heb	je	nodig:	
	

Een	glazen	pot	
Crêpepapier	
Behangerslijm	
Diamantjes	&	

decoratiestickers	
lijm	



  



	

	

	

	 	

Laylatoel qadr 

Op Laylatoe qadr werd de 
koran geopenbaard aan 
de profeet Mohammed		

vrede	zij	met	hem	

Op de oneven nachten van de 
laatste 10 nachten van de 

ramadan 

Bukharie	&	muslim	

1000 
Laylatoel	qadr	is	beter	dan	

1000	maanden	

In de naam van Allaah, de Erbarmer, de 
Meest Barmhartige 

1. Voorwaar, wij hebben hem (de 
koran) neergezonden in laylatoel 
qadr 

2. En wat doet jullie weten wat 
laylatoel qadr is? 

3. Laylatoel qadr is beter dan 1000 
maanden 

4. De engelen en de ruh (Djibriel) 
dalen in haar neer met de 
toestemming van hun Heer, voor 
elke beschikking 

5. Vrede heerst (in deze nacht) tot 
aan de schemering 

De	profeet	Mohammed	
vzmh	zei:	“diegene	die	
tijdens	laylatoel	qadr	
opblijft	en	bidt	vanuit	
geloof	en	in	de	hoop	op	
beloning,	zijn	voorgaande	
zonden	zullen	worden	
vergeven.”	Bukhari	&	Muslim		

	

O	Allah,	U	bent	de	Meest	
Vergevensgezinde	en	U	
houdt	van	vergeving,	dus	

vergeef	mij.	

	



	

	 	

Wat is layatoel 
qadr? 

Dua 

Wat doen we op 
layatoel qadr? 

Wat is er 
bijzonder aan 
layatoel qadr? 

Wanneer is 
layatoel qadr? 

Soera al 
qadr 



	

	

Het	was	ramadan	en	Yunus	deed	zijn	best	om	goeie	daden	te	verrichten.	De	
maand	was	bijna	voorbij	en	Yunus	haastte	zich	om	zoveel	mogelijk	goeie	daden	
te	doen	voordat	het	‘Eid’	was.		

	

Elke	dag	las	Yunus	uit	de	koran,	hij	hielp	zijn	ouders,	en	in	de	
late	namiddag	bracht	hij	samen	met	zijn	vader	warme	
maaltijden	naar	de	armen	die	in	het	stad	leefden.	Zo	konden	
de	armen	genieten	van	een	warme	maaltijd	voor	iftaar.		

Yunus	deed	zoveel	mogelijk	goede	daden	omdat	hij	weet	dat	de	maand	
ramadan	een	speciale	maand	is.	Maar	op	een	dag	ontdekte	hij	hoe	speciaal	de	
ramadan	werkelijk	is.	De	laatste	10	dagen	van	de	maand	Ramadan	waren	
begonnen	en	Yunus	ging	aan	zijn	grote	broer	vragen	of	ze	naar	de	moskee	
konden	gaan	om	Dohr	te	bidden.	Hun	vader,	Abu	Malik,	was	op	reis.	Dus	
hoopte	Yunus	dat	zijn	broer	Malik	hem	zou	brengen.	Wanneer	hij	dichter	bij	de	
deur	van	Malik	zijn	kamer	kwam,	hoorde	Yunus	een	stem.	Het	was	niet	de	stem	
van	Malik.	Hij	dacht	dat	Malik	niet	alleen	was	en	wou	hem	niet	storen	dus	
draaide	hij	zich	om	en	liept	terug	naar	zijn	kamer.	Hij	wou	ook	niet	horen	wat	
de	persoon	aan	het	zeggen	was	want	hij	vond	dat	het	niet	beleefd	was	om	
zaken	te	horen	die	niet	voor	zijn	oren	bestemd	waren.		

Yunus	stapte	naar	zijn	kamer	toen	Malik	zijn	deur	opende	en	hem	riep.	
“Assalaam	alaikoum	wa	rahmatullah	Yunus.	Wat	ben	je	aan	het	doen?	Heb	je	
iets	nodig?”	Yunus	draaide	zich	om	en	antwoordde:	“wa	alaikoum	assalaam	wa	
rahmatullahi	wa	barakatu.	Sorry	Malik.	Ik	wou	je	iets	vragen	maar	ik	wist	niet	
dat	je	bezoek	had.	Toen	ik	een	stem	hoorde	ben	ik	gewoon	teruggekeerd	naar	
mijn	kamer.”	Malik	keek	verward.	“Bezoek?	Er	is	niemand	bij	mij	in	de	kamer.”	
Nu	keek	Yunus	verward,	hij	kon	nog	steeds	de	stem	horen	van	in	Malik	zijn	
kamer.	Maar…	wie	is	er	dan	aan	het	praten?	Malik	lachtte.	“Kom	hier!	Kleine	
broer”.	Malik	ging	aan	de	kant	zodat	Yunus	naar	binnen	kon.	“Het	is	de	radio.	Ik	
ben	aan	het	luisteren	naar	de	fatwaa.	En	de	stem	die	je	hoort,	is	de	stem	van	
een	broeder	die	die	fatwaa	voorleest.”	Yunus	lachtte.	“Ik	dacht	dat	er	een	
vriend	van	jou	op	je	kamer	zat.”	Yunus	luisterde	naar	de	radio	en	hij	hoorde:		
	
“Oh	moslims,	jullie	zitten	in	een	gezegende	maand,	de	maand	ramadan.	De	

Goede daden 



maand	van	het	vasten,	qiyaam	al	layl	en	recitaties	van	de	Koran.	In	deze	maand	
heeft	Allah	de	deuren	van	vergiffenis	geopend	en	de	moslims	vrij	gesteld	van	
het	vuur.	Ramadan	is	de	maand	van	sadaqa,	een	maand	waarin	de	deuren	van	
het	paradijs	zijn	geopend,	beloningen	van	daden	worden	verdubbeld,	
moeilijkheden	worden	weggehaald,	smeekbeden	worden	verhoord,	ranken	
worden	verheven	en	zonden	worden	vergeven.”		

Yunus	keek	naar	zijn	broer	en	vroeg:	“de	beloningen	voor	daden	zijn	
verdubbeld	tijdens	de	ramadan?”	“ja,	kleine	broer”	antwoordde	Malik.	Yunus	
keek	naar	de	radio	en	daarna	weer	naar	Malik	en	vroeg	“kan	je	mij	dan	helpen	
om	meer	goede	daden	te	verrichten	vandaag?”	“tuurlijk!	Wat	wil	je	doen?”	
antwoorde	Malik.	“eerst,	wil	ik	dohr	bidden	in	de	moskee	in	shaa	Allah.	Kan	je	
me	meenemen	aub?	vroeg	Yunus.	“Geen	probleem,	wat	wil	je	nog	doen?”	
Vroeg	Malik.	Yunus	was	aan	het	denken,	en	denken,	en	denken.	Hij	kon	geen	
andere	daden	bedenken.	“Ik	wil	heel	veel	goede	daden	doen	maar	ik	kan	er	
geen	bedenken”	zei	hij	tegen	Malik.	Malik	staarde	naar	de	radio	en	Yunus	was	
stil.	Ze	waren	aan	het	denken.		

“Ik	heb	een	idee!	Laten	we	eerst	aan	Ummi	vragen	of	we	haar	kunnen	helpen.	
Misschien	heeft	ze	iets	nodig	van	de	winkel	voor	iftaar	en	kunnen	we	dit	voor	
haar	halen.	Hiervoor	krijgen	wij	ook	een	beloning	omdat	je	goed	bent	voor	je	
ouders.”	Zei	Malik.	Yunus	reciteerde	een	vers	uit	de	koran	“Aanbid	alleen	Allah	
en	wees	goed	tegen	je	ouders.”	“inderdaad	kleine	broer.	Dus	als	we	Ummi	
helpen,	dan	zal	onze	goede	daad	verdubbeld	worden	in	deze	maand	in	shaa	
Allah.	Als	ze	ons	niet	nodig	heeft	dan	zullen	we	naar	de	winkel	gaan	om	dadels	
te	kopen	voor	de	broeders.	Zo	kunnen	ze	daarmee	hun	vasten	verbreken	in	de	
moskee	in	shaa	Allah”	Antwoorde	Malik	erop.	“Kunnen	we	nog	steeds	naar	de	
moskee	voor	het	dohr	gebed?”	Vroeg	Yunus.	“Natuurlijk	kunnen	we	gaan	in	
shaa	Allah.	Weet	je	wat?	We	zullen	ons	best	doen	om	asr	en	maghrib	ook	te	
bidden	in	de	moskee.”	Stelde	Malik	voor.	“Alhamdulillah!	Super!	JazakAllahoe	
gair.”	Zei	Yunus.	“Wa	laka	gairan	djazaa!	Laten	we	gaan.	Bismillah!”	zei	Malik.  
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Verdubbelen van daden 
	



Los het op en schrijf de zin 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
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5+5=	 1+1=	 3x3=	 2x1=	 1x1=	 1+1=	 2x4=	
	 	 	 	 	 	 	
	

5x1=	 3x2=	
	 	
	

3x1=	 13x1=	 2x2=	 11+2=	 2+1=	 7+6=	 7+1=	 0+1=	 9+4=	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

3x3=	 1+1=	 2x1=	 5+2=	 1x1=	
	 	 	 	 	
	

	

10+3=	 5+8=	 6+2=	
	 	 	



Dat	de	Koran	is	
geopenbaard	tijdens	
de	maand	Ramadan	

Wist je dat… 

Tijdens	de	maand	
ramadan	de	poorten	
van	de	hel	gesloten	
zijn

	

Tijdens	de	maand	
ramadan	de	sjaiatien	
vastgeketend	is

	

Je	het	vasten	
verbreekt	met	een	
dadel	en	water	

	

Als	je	je	tanden	
poetst	deze	het	
vasten	verbreken	

	

	

Dat	de	poorten	van	
het	paradijs	zijn	
geopend	

	

Juist	 	 Fout	 Juist	 	 Fout	 Juist	 	 Fout	

Juist	 	 Fout	Juist	 	 Fout	Juist	 	 Fout	



	 	Wat leert de 
Koran ons 

Gehoorzaam	Allah	 Ongeduldig	zijn	

Oneerlijk	zijn	 Proper	zijn	

Respect	hebben	

Voor	de	ouders	
Waarheid	

Slechte	gewoontes	
Dankbaar	zijn	

Anderen	volgen	 Geduldig	zijn	
Roepen	tegen	

anderen	

Allah	is	1	Stinken	

Vrede	 Haat	

Volg	de	profeet	
Allah	heeft	

partners	



Koekjes bakkeeeeennnnnnn…. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

Wat heb je nodig? 

135 gram bloem 
125 gram zachte boter 
75 gram poedersuiker 
2 theelepels vanille suiker 
Snuifje zout 
 
 
 
Voor de versiering 
 

Vormpjes 
Chocolade 
Deegrol 
Tandenstoker (tekst) 



Voor mama en papa	


