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Liedje: De maand Ramadan 

https://www.youtube.com/watch?v=4RiFtpjNQVc 

 

 

 

 

De maand Ramadan bracht ons de Koran, 

nu versterkt het ons geloof, onze imaan. 

Vasten tijdens Ramadan 

zuivert je hoofd en hart. 

Je leeft mee met de armen 

en voelt je eigen kracht. 

Families komen samen. 

Het liefst op alle dagen. 

Om het vasten te verbreken 

en over ’t geloof te praten. 

Samen vasten, samen bidden 

samen lezen uit de Koran. 

Allah eren, ons bezinnen. 

We versterken zo onze imaan. 

De maand Ramadan bracht ons de Koran 

Nu versterkt het ons geloof, onze Imaan 

De maand Ramadan bracht ons de Koran 

Nu versterkt het ons geloof, Ramadaan 

En op de 10 laatste nachten bidden wij 

nachtenlang 

Ons gebed dat wordt verhoord 

op de nacht dat de Koran kwam 

We bidden voor vergeving 

en voor elkaar  

en voor wat wij hier nu al hebben 

zijn we Allah dankbaar. 

Het woord van Allah  

reisde de wereld rond 

En bereikte ons op Laylatoe’l Qadr 

Het reist van hart naar hart en 

mond op mond 

En maakt ieder die het raakt steeds 

sterker 

De maand Ramadan bracht ons de Koran  

Nu versterkt het ons geloof, onze imaan. 

De maand Ramadan bracht ons de Koran  

Nu versterkt het ons geloof Ramadaan 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4RiFtpjNQVc
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Waar of niet waar! 

1 In de Ramadan denk je meer aan arme en 

hongerige mensen 

 

2 De eerste verzen van de Koran zijn in de 

maand Ramadan door Allah geopenbaard 

 

3 Zakaat is een ander woord voor Ramadan  

4 Tijdens het vasten mag je enkel water 

drinken 

 

5 Tijdens de Ramadan doen moslims meer aan 

liefdadigheid 

 

6 Ramadan valt elk jaar in april  

7 Mohammed is de laatste profeet  

8 Vasten leert ons geduldig zijn  

9 Dit jaar gaat de Ramadan niet door  

10 Kinderen moeten ook vasten  
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Islamitische kalender 

Islamitische maanden 

1.Moeharram 7.Radjab 

2.Safar 8.Sja°baan 

3.Rabie°oel awwal 9.Ramadan 

4.Rabie°oeth thaanie 10.Sjawwaal 

5.Djoemaada’l – awwal 11.Dzoel qa°dah 

6.Djoemaada’th thaanie 12.Dzoel hidjjah 

 

De Islamitische kalender volgt niet de 

zonnestand, maar de ……………..……..stand. 

De islamitische kalender telt ook ……………… 

maanden zoals de zonnekalender. 

In de maand ………………………………………… vasten de 

moslims van zons- ……………………… tot 

……………………..ondergang. Dit is de 

………………… maand van de islamitische 

kalender.  

 

Kies uit de volgende woorden! 

negende zons opgang ramadan twaalf ramadan maan 

 

De maand Ramadan start dit jaar op ………………………………………………….2020. 
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Wat is vasten? 

 

Vasten is niet enkel  

 

Vasten is ook werken aan jezelf, om tot een beter en goed mens 

te komen 

Je vast dus niet enkel met je maag, maar ook met je zintuigen en 

je gedachten. 

 

Ken je de zintuigen nog 
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Hoe kan je vasten met je zintuigen? 

 

 Wat kan je doen? 

 

- Lezen van boeken over Allah 

- Koran lezen 

- …. 

 

- Geen slechte dingen zeggen 

- Niet liegen, lezen uit de Koran, 

- … 

 

- Armen en benen gebruiken om 

goede daden te doen. 

- Je ouders helpen met allerlei klusjes 

- …. 

 

- Luisteren naar leerrijke dingen 

- Koran beluisteren 

- …. 

Vasten met je 

gedachten 

- Goed denken over anderen zodat je 

ook goed gaat praten. 

- Het is dus belangrijk dat je je 

gedachten rein (proper) houdt 

Al deze dingen gelden niet enkel voor de Ramadan, maar 

ook na de Ramadan is het belangrijk dat je op je gedrag 

let. 
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Woordendoolhof 

 

Probeer door het doolhof met deze ramadanzin te komen.  

Begin bij het woord ramadan en eindig met het 

woord zijn. 

Kijk naar de volgorde van de woorden in het 

vakje  als je wilt weten welke weg je moet 

volgen. 

 

 

 

 

 

Ramadan – leert – 

mij- om- 

geduldig- te- zijn 
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Voordelen van de ramadan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasten leert ons geduldig zijn. Je beseft dat je niet alles 

wat je wenst, moet krijgen. 

Je begrijpt de arme mensen beter. Je voelt hoe mensen die 

honger hebben zich voelen.  Ook al is het tot de iftar, 

Je voelt je sterker, omdat je doorzet. Je geeft niet op. 

Je probeert een beter mens te zijn en doet geen foute 

dingen. Je let extra op je taalgebruik. 

Vasten is gezond. Ons lichaam wordt gezuiverd en krijgt 

rust doordat we niet tussendoor eten. 

Tijdens Ramadan worden de familiebanden ook sterker. 
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Welke soera zoek ik? 

 

 
    

 

 

 

           

           

           

           

       q    
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Soera al Qadr 

Transcriptie  

Bismillaahir-rahmaanir-rahiem 

1 Innaa anzalnaahoe fie laylatie’l qadr 

2 Wa maa adraaka maa laylatoe’l qadr 

3 Laylatoe’l qadrie khayroem min alfi sjahr 

4 Tanazzaloe’l malaa°i katoe wa’r roehoe fiehaa  

bi °idznie rabbiehiem-min koelli amr(in) 

5 Salaamoen hiya hattaa° matlaa°iel fadjr 

 

Vertaling 

In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle 

1 Waarlijk! Wij hebben dit (de Koran) in de nacht van de beschikking 

neergezonden. 

2 En wat doet jou weten wat de nacht van de beschikking is? 

3 De nacht van de beschikking is beter dan duizend maanden. 

4 Daarin dalen met Allahs toestemming de engelen neer en jibriel met 

alle beschikkingen 

5 Vrede heerst deze nacht tot het verschijnen van de dageraad 
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Wat vertelt deze soera ons over de belangrijke 

ramadannacht? 

Zet de volgende woorden op de juiste plaats. 

 

de engelen Allah Djibriel nacht 

bidden duizend vrede koran 

 

Allah vertelt ons in deze soera: 

- De ………………………………………………………….. is neergezonden op de 

………………………………………………………… van qadr. 

-  Deze nacht is beter dan ……………………………………………………………………….. 

maanden. 

-  Met toestemming van ……………………………………………………………. dalen 

……………………………………………………………………… neer. 

- Ook de engel ……………………………………………………………………….. . 

-  Breng deze nacht door met  …………………………………………… 

- Er zal ……………………………………………………… heersen tot het aanbreken 

van de dageraad. 
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Woordzoeker: goed gedrag 
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Kan je de rebus oplossen? 

 

Schrijf de oplossing hieronder op 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Kleurplaat 

 

 

 

 


