
Ramadan
Dit boek is van:

activiteiten boek

Alhamdulillaah! Ramadan is aangebroken. Vast jij mee dit jaar en Wil je graag meer leren over deze

bijzondere maand, lees dan snel verder in shaae Allaah! 



As salaamu alaykum!

Dit boekje  is voor thuis en/of klassikaal gebruik. Het mag niet verkocht worden of zonder schriftelijke toestemming op enige
manier aangepast worden. Verspreiden onder een andere naam is niet toegestaan. Delen via een blog of website mag, mits er
duidelijk terug gelinkt wordt naar de Binti & Bunay website en/of social media kanalen.

referenties die zijn gebruikt voor het opstellen van dit werkboekje zijn:

- Mushaf
- Sahieh Bukhaari & Muslim
- Tafsier ibn Kathir
- Husn al Muslim (du'a boekje)
- Sunan Of ‘Eid – Ad-Dawah illallaah Magazine (abdurahman.org)

Attributies aan:

- freepic from flaticon.com (icons)
- a. al Zubi (inkleurelementen/Doolhof)
- styleislam (inkleurelement)

Vragen, suggestie of opmerkingen kunnen verzonden worden naar info@bintibunay.nl, jazaakum Allaahu khayran

Wa billaahi tawfeeq, 

Umm Naim



Wat is
Ramadan?

"De maand Ramadan is het waarin de Quraan is

neergezonden, als Leiding voor de mensheid en als

duidelijke bewijzen van de Leiding en de Furqaan.  Wie

van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten,

maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere

dagen (om de vasten in te halen).  Allaah wenst voor

jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het

ongemak. En maakt het aantal (dagen) vol en prijs

Allaah's Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk

zullen jullie dankbaar zijn"

- surah al baqarah : 185 - 

Laten we kijken wat er in de Quraan staat over Ramadan !



Wat weet je nadat je de ayah hebt gelezen?

De Quraan is neergezonden in de maand  Ramadaan

De Quraan is een

De Quraan wordt ook de                      genoemd

Tijdens Ramadan moeten we 

Als je             bent of op               bent hoef je niet te vasten 

Als je ziek bent of op reis moet je de vasten dagen    inhalen    op
een andere dag

Allaah wilt het                          maken voor ons 

We moeten Allaah  dankbaar    zijn 

Knip de woordjes in de bijlage aan het einde van dit boekjes uit en plak ze op de juiste plek.



Laten we de ayah over Ramadan memoriseren !
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Traceer eerst de ayah
met een potlood om te

oefenen en schrijf
daarna de ayah zelf op,

Luister naar de
recitatie van de ayah,
net zolang tot je hem
zelf kunt opzeggen.

Zeg de ayah hardop op,
en zet telkens een vinkje
onderaan de bladzijde

als je klaar bent.



Lees deze ahadieth over Ramadan en vasten en
beantwoord daarna de vragen !

Allaah zegt: “Iedere daad van de zoon

van Adam is voor hem, behalve het

vasten. Het vasten is voor Mij en Ik zal

hem ervoor belonen.

Wanneer de maand Ramadan komt,

worden de poorten van het

Paradijs geopend en worden de

poorten van de Hel gesloten en zijn

de shayatien vastgeketend.

Bukhaari & MuslimHadieth Qudsi

Bukhaari & Muslim

Degene die gedurende de maand

Ramadan vast uit oprechtheid van

geloof in de hoop beloning te

verkrijgen, al zijn begane zonden

zullen vergeven worden.

Iemand die vast ervaart twee

vreugden: hij is vol vreugde wanneer

hij zijn vasten verbreekt en hij is vol

vreugde met zijn vasten wanneer hij

zijn Heer ontmoet.

Bukhaari & Muslim
Bukhaari & Muslim

1. Voor Wie vasten wij en Wie zal ons daarvoor belonen?

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

2. Welke poorten worden geopend tijdens ramadan?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Welke poorten worden gesloten tijdens ramadan?

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

4. Wie worden er vastgeketend (vastgebonden) tijdens ramadan?

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

5. Wat zal er gebeuren met de zonden van degene die tijdens ramadan vast uit oprechtheid en hopend op een beloning?

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

6. Wanneer zal degene die vast vreugde (blijdschap) ervaren? 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................
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es De Quraan is het
gesproken woord

van Allaah

De Quraan is
neergezonden in de

maand Ramadan

De Quraan heeft 
114 suwar

De Quraan  is
geopenbaard in 23

jaar 

De Quraan is 
geopenbaard aan

Profeet Mohammed

De Quraan is in de
Arabische taal
geopenbaard

De Quraan noemen we
ook wel "kitaabullaah"

De Quraan leert ons
alles wat wij moeten

weten in dit leven

salla Allaahu alayhi wa sallam

 ( het boek van Allaah )

kleur de titel en alle weetjes mooi in. knip ze uit en plak ze op stevig, gekleurd
papier.  Neem stukjes touw/draad  van verschillende lengtes en bevestig de

bovenkant van het touwtje aan de titel en bevestig aan de onderkant de Qur'aan
weetjes.  Vouw nu het titel rond alsof je een kroon maakt en maak het vast met

nietjes. Bevestig aan de bovenkant touw/draad zodat je het ergens aan kunt hangen.



Wist je trouwens al dat Ramadan de 4de pilaar van de Islaam is? 
Er zijn er 5 in totaal, zullen we ze samen leren?

1. SHAHAADAH

2. SALAAH

In het Nederlands noemen
we dit de geloofsgetuigenis

Het verplichte gebed
verrichten we 5 keer per dag

3. ZAKAAH

4. SAWM RAMADAN

5. HAJJ

In het Nederlands noemen
we dit de Armenbelasting

Het vasten in de maand Ramadan

De bedevaart naar Mekka

“De Islaam is gebouwd op vijf (zuilen): het
getuigen dat niets of niemand het recht heeft
aanbeden te worden, behalve Allaah en dat

Mohammed de Boodschapper is van Allaah, het
verrichten van het gebed, het betalen van de

zakaah (armenbelasting), het verrichten van de
hajj (bedevaart) naar het (Heilige) Huis (in Mekka)

en het vasten in (de maand) Ramadan.” 

Profeet Mohammed
salla Allaahu alayhi wa sallam

- Bukhaari & Muslim - 



Je weet nu dat Ramadan een maand is van de Islamitische kalender. 
Ken jij alle Islamitische maanden al? Kleur ze in terwijl je hun namen

onthoudt en zoek ze dan op in de woordzoeker!

1. MUHARRAM

2. SAFAR

3. RABI AL AWWAL

4. RABI AT THAANI

5. JUMADA AL AWWAL

6. JUMADA AT THAANI

7. RAJAB

8. SHA'BAAN

9. RAMADAN

10. SHAWAAL

11. DHUL QAADAH

12. DHUL HIJJAH

MUHARRAM

SAFAR

RABI AL AWWAL

 RABI AT THAANI

JUMADA AL AWWAL

JUMADA AT THAANI

RAJAB

SHA'BAAN

RAMADAAN

SHAWAAL

DHUL QAADAH

 DHUL HIJJAH



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

maanfasen, hoe ziet de maan er vandaag uit?

volle maan

nieuwe maan

afnemende maan

laatste 
kwartier

afnemende
maansikkel

wassende
maansikkel

eerste 
kwartier

wassende maan

( het begin van een nieuwe
islamitische maand )



Kleur de manen volgens volgorde in en schrijf 
de juiste maan fase erbij!
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................................
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Knutselopdracht !

Benodigdheden: 6 witte & 6 zwarte vellen van stevig papier, schaar, lijm

Knip uit het witte en zwarte papier 6 mooie grote rondjes (met behulp van een bord bijvoorbeeld). Knip
nu uit de witte rondjes de vormen van de verschillende manen en plak deze op de zwarte rondjes. Schrijf
de namen van de verschillende fasen op de achterkant. Lamineer je manen (optioneel). Je gaat deze manen
gebruiken in de aankomende activiteit in shaae Allaah !
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Zullen we een Ramadan maan verrekijker maken waarmee je op
zoek kan gaan naar de nieuwe maan? Zo weet je wanneer

Ramadan begint in shaae Allaah !

2 lege toiletrollen sterren papier + titel strook
(zie bijlage)

 

Instructies:
Kip de twee delen van het sterren papier uit en beplak hiermee de 2
toiletrollen. leg de rollen tegen elkaar aan en niet ze aan beide
uiteinden vast. Knip dan de strook uit en plak deze aan 1 zijde om beide
rollen heen. Plak/niet nu het touwtje aan beide zijkanten vast zodat je
de verrekijker als een ketting om kan doen.
Je Ramadan Maan verrekijker is klaar!

Activiteit:
Laat één iemand de manen  die je in de vorige knutselactiviteit hebt
gemaakt  rondom het huis ophangen. Nu kun je op zoek gaan naar de
Ramadan maan met je nieuwe maan verrekijker! Wie vind hem als eerst?

touw

Extra: lijm, schaar, nietmachine, plakband



Dua bij het zien van een

nieuwe maan!

"Allaah is de Grootste. O Allaah, 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. (O nieuwe maan) onze

Heer en uw Heer, is Allaah"

Fonetisch: Allaahoe Akbar, Allahoemma ahiellahoe alaynaa bi al-amn wa al-ieemaan wa as-salaama wa al-islaam wa at-tawfieq limaa toeh’ebboe
rabbanaa wa tarda, rabboenaa wa rabboeka Allaah



Als we vasten eten en drinken we niet, maar dat niet alleen! 
Er zijn meer dingen die we niet mogen doen en een aantal dingen
die we juist wel moeten doen, laten we er meer over leren!

 

Knip de verschillende acties uit (zie bijlage) en sorteer ze in de juiste kolom !
 



Sadaqah (liefdadigheid) wordt tijdens Ramadan nog meer
beloond! Laten we een Sadaqah potje maken waar je geld

in kan sparen voor de behoeftigen in shaae Allaah!

Wat heb je nodig:

- 1 schoon potje (oud jam of chocolade pasta potje bijvoorbeeld)
- knutselpapier
- lijm & schaar
- letter & decoratiestickers

Versier je sadaqah potje zoals je wilt! 



Het vasten begint vanaf fadjr (net voordat de zon opkomt) en eindigt met maghreb (wanneer
de zon net is ondergegaan). Onderstaande plaatjes zien er hetzelfde uit, kun jij met behulp

van de juiste kleuren eentje maken van fadjr en eentje van maghreb? 

FADJR

MAGHREB

OCHTEND DUA

Allaahoemma bika asbahnaa wa bika amsaynaa wa bika nahyaa wa bika namoet wa ilayka n-noeshoer

AVOND DUA

Allaahoemma bika amsaynaa 

wa bika asbahnaa 

wa bika nahyaa wa bika namoet 

wa ilayka l-maseer



“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.” 

Voordat je gaat vasten moet je natuurlijk goed eten en
drinken. Dit ontbijt voor zonsopgang noemen we Suhoor. 

Wat eet jij graag tijdens suhoor? Maak er een tekening van!

Profeet Mohammed

overgeleverd door Abu Said Al-Khudri, vermeld in Ahmad
- salla Allaahu alayhi wa sallam -



“De Boodschapper van Allaah had de

gewoonte 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.”

Zodra de zon is onder gegaan moeten we zo snel mogelijk ons vasten
verbreken. Deze maaltijd noemen we Iftaar. Ben je klaar om de keuken

in te gaan en iets lekker te maken voor iftaar in shaae Allaah?

Ingrediënten:

- kommetje dadels
- kommetje walnoten- pakje roomkaas

1. Was de dadels en haal de pitten eruit 
 
2. Vul alle dadels met een beetje roomkaas met     
behulp van een theelepel

3. Stop in elke dadel, bovenop de roomkaas een
walnoot

4. Serveer het op een mooi bordje voor Iftaar!

Gevulde dadels

Overgeleverd door Anas ibn Mallik

vermeld in Tirmidhi
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Dua bij het verbreken van 

het vasten!
"De dorst is verdwenen, de aders zijn vochtig geworden en de beloning is vastgelegd met de wil van Allaah"

Fonetisch: Dhahaba adz dzama-oe wabtallatie l-‘oeroeq, wa thabata al-adjroe in shaae Allaah



Je hebt nu al heel veel geleerd over Ramadan alhamdulillaah! 
Ken jij mensen (niet-moslims) in je omgeving die je ook graag zou willen
laten weten wat Ramadan is? Met deze Ramadan Da'wah Koekjes kun je
ze op een leuke manier kennis laten maken met deze bijzondere maand! 

Ingredienten:

125 gram zachte boter
75 gram poedersuiker
2 theelepel vanillesuiker
1 mespuntje zout
135 gram bloem

Voor versiering (optioneel):
- Cookie icing

Extra nodig:

- Plastic folie
- Deegroller
- Figuuruitstekers (maan en ster vorm)
- Bakpapier
- Kleine cadeaudoosjes of bordjes

1. Kneed de boter, poedersuiker, vanillesuiker, zout en bloem tot een soepel deeg. 
2. Verpak het deeg in plasticfolie en laat circa 30 minuten rusten in de koelkast. 
3. Verwarm de oven voor op 170 ºC. 
4. Bestuif het aanrecht met bloem en rol het deeg uit tot een plak van circa halve centimeter. Steek de
figuurtjes uit. 
5. Leg de figuurtjes op een met bakpapier beklede bakplaat en bak in circa 15 minuten goudbruin en gaar.
6. Laat de koekjes helemaal afkoelen en versier ze dan met de cookie icing (optioneel)
7. Bevestig het ramadan info kaartje (zie bijlage) aan het cadeaudoosje of schrijf zelf een stukje over             
 Ramadan.



RAMADAN

SAWM

SUHOOR

ALLAAH

Tijdens Ramadan zul je veel nieuwe woordjes horen en leren. Hieronder
staan er een paar zowel in het Nederlands als in het Arabisch
geschreven, kun jij de juiste woordjes met elkaar verbinden?

QUR'AAN

IFTAAR

TARAWEEH

'EID

LAYLATUL QADR



In de laatste 10 dagen van Ramadan vindt er een hele bijzondere nacht
plaats namelijk, Laylatul Qadr. Laten we er een mini informatie boekje

over maken in shaae Allaah! 

Wat is er bijzonder aan 
Laylatul Qadr?

De Quraan over Laylatul Qadr

Wat doen we op Laylatul Qadr?

In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest

Barmhartige

 

1. Voorwaar, Wij hebben hem (de Quraan) 

neergezonden in Laylatul Qadr

2. En wat doet jullie weten wat Laylatul Qadr is ? 

3. Laylatul Qadr is beter dan duizend maanden.

4. De Engelen en de Ruh (Jibriel) dalen in haar neer

met de toestemming van hun Heer, voor elke

beschikking.

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

ochtendschemering

Laylatul Qadr

Mini Info

Boekje

Wat is Laylatul Qadr?

Op laylatul qadr werd de Quraan
geopenbaard aan Profeet Mohammed

salla Allaahu 'alayhi wa sallam

Wanneer is Laylatul Qadr?

“Zoek de nacht van Qadr tijdens
de oneven nachten van de laatste

tien dagen van de Ramadan.”

Profeet Mohammed (salla Allaahu 'alayhi wa sallam)
Laylatul qadr is beter dan 1000 maanden!

Bukhaari & Muslim

Dua tijdens Laylatul Qadr?

O Allaah, U bent de Meest Vergevingsgezinde en U
houdt van vergeving, dus vergeef mij.

“Degene die tijdens Laylatul Qadr opblijft en bidt vanuit
geloof en in de hoop op een beloning, zijn voorgaande

zonden zullen worden vergeven.”
Bukhaari & Muslim

Profeet Mohammed (salla Allaahu 'alayhi wa sallam) zei:

Allaahoemma innaka 'affoewwoen toeh’ibboel l-'afwa fa'afoe ‘annie.

1000

Knip de kaartjes uit en gebruik een nietmachine om ze aan elkaar vast te nieten langs de zwarte balk



Als je van de moskee weer naar huis gaat, neem dan een andere weg dan je gekomen bent, 
dit is wat de Profeet (salla Allaahu alayhi wa sallam) ook deed en is dus een sunnah!

Als Ramadan voorbij is, is het FEEST ! Dit feest noemen we Eid al Fitr. 
Vroeg in de ochtend ga je naar de Musalla (een buitenplek om te bidden)

of naar de moskee om het Eid gebed bij te wonen in shaae Allaah. 
Laten we kijken wat we op de Dag van Eid nog meer doen!

1. Neem een bad of douche 2. trek je mooiste
kleding aan

4. loop naar 
de musalla/moskee 

3. eet wat dadels 
voordat je vertrekt

Help jij dit gezin hun weg te vinden naar de moskee? Er zijn twee wegen mogeljk.
 Gebruik een blauwe potlood voor de heenweg en een rode potlood voor de terugweg



Kleur deze vlaggetjes mooi in, knip ze uit, vouw de bovenkant om een touwtje heen en plak het vast. 
Nu heb je een leuke slinger die je kunt ophangen op de dag van eid in shaae allaah !

Het is Eid als we

de nieuwe maan

van Shawwaal

 zien

We gaan naar de

musalla of moskee

en bidden samen

het Eid gebed

Voordat we naar

de moskee gaan

eten we wat 

dadels, dit is

sunnah!

We bezoeken

familie en vrienden

tijdens Eid

We zeggen tegen

elkaar: Taqabbal

Allaah minna wa

minkoem

Onderweg naar de

moskee zeg je de

takbeer
Allaahu akbar, allaahu akbar

laa illaaha illa Allaah
Allaahu akbar, Alaahu akbar

wa lillaahi l- hamd





Ramadaan

leiding

Furqaan vasten

ziek  

inhalen 

makkelijk

dankbaar  reis  

Quraan lezen

naar de moskee gaan taraweeh bidden

eten en drinken dua doen sadaqah geven

roddelen of schelden

#%(!##%$#!

tijd verspillen

elkaar pijn doen

elkaar helpen op tijd bidden

samenwerken

blz. 15 - Knip knip knip...

blz. 4 - Knip knip knip...

Bijlage



blz. 22

Beste                      ,
 

Voor ons Moslims is Ramadan aangebroken.
Een tijd van dankbaarheid en

vrijgevigheid. Graag wil ik dit met jullie
delen en daarom heb ik een kleine

lekkernij voor jullie gemaakt.
 

Groetjes,                     
 
 

Beste                      ,
 

Voor ons Moslims is Ramadaan
aangebroken. Een tijd van dankbaarheid en

vrijgevigheid. Graag wil ik dit met jullie
delen en daarom heb ik een kleine

lekkernij voor jullie gemaakt.
 

Groetjes,                     
 
 

Beste                      ,
 

Voor ons Moslims is Ramadan aangebroken.
Een tijd van dankbaarheid en

vrijgevigheid. Graag wil ik dit met jullie
delen en daarom heb ik een kleine

lekkernij voor jullie gemaakt.
 

Groetjes,                     
 
 

Beste                      ,
 

Voor ons Moslims is Ramadan aangebroken.
Een tijd van dankbaarheid en

vrijgevigheid. Graag wil ik dit met jullie
delen en daarom heb ik een kleine

lekkernij voor jullie gemaakt.
 

Groetjes,                     
 
 

Beste                      ,
 

Voor ons Moslims is Ramadan aangebroken.
Een tijd van dankbaarheid en

vrijgevigheid. Graag wil ik dit met jullie
delen en daarom heb ik een kleine

lekkernij voor jullie gemaakt.
 

Groetjes,                     
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