
Dar-al-‘Ilm

RAMADAN
PLANNER

2020 / 1441



DOEL VAN HET VASTEN

De exclusieve Dar-al-‘Ilm Ramadan planner is ontworpen om jou een houvast te geven 
tijdens de Ramadan. Je kunt hiermee focussen op het het doel van het vasten, smeekbedes 
memoriseren, je eigen doelen opstellen, je handelingen bijhouden met de habit tracker en 
de gehele Koran uitlezen in de maand Ramadan. Achterin is ook een ‘goed om te weten’ 
onderdeel opgenomen.

Scan de QR-code met je camera of een QR-scanner app
om de video ‘Doel van het vasten’ te bekijken.

“O gelovigen! Het vasten is jullie voorgeschreven, net zoals het was voorgeschreven aan 
degenen vóór jullie (die openbaring ontvingen), zodat jullie taqwa zullen krijgen.”

[Koran, 2:183]

Taqwa houdt in dat je oplet met wat je zegt en doet en dat je nadenkt over de gevolgen 
van jouw daden. Hiermee bescherm jij jezelf en anderen om jou heen. Je doet dit omdat 
jij je realiseert dat Allah jou ziet en dat je verantwoording zal moeten afleggen bij Hem. 
Dit is godsbewustzijn, godvruchtigheid en godsvrees.
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MIJN RAMADAN DOELEN
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Stel je Ramadan doelen op.



Woordenlijst
Doe‘a: smeekbede

Soehoer: ontbijt voor het fadjr gebed 

Iftaar: verbreken van het vasten

Adhkaar: smeekbede, Allah gedenken

DOE‘A TIJDENS IFTAR

DOE‘A IN DE NACHTEN VAN LAILATUL QADR

TAKBIER OP ‘EID

SMEEKBEDES

Éɦ�È ƢÈǋ� ÌÀÊ¤� Éǂ ÌƳÈȋ¦� ÈƪÈƦÈºƯÈÂ��� É¼ÂÉǂÉǠÌǳ¦� ÊƪċǴÈºƬÌºƥ¦ÈÂ���ÉƘÈǸċǜǳ¦� ÈƤÈǿÈ̄

ËÊřÈǟ� ÉǦÌǟƢÈǧ� ÈȂÌǨÈǠÌǳ¦� ČƤÊÉŢ�ĎȂÉǨÉǟ� ÈǮċǻÊ¤�ċǶÉȀċǴǳ¦

“Dzahabaz zama-oe, wabtal-latil ‘oeroewqoe, wa thabatal adjroe in-shaa-Allah.”

“De dorst is gelest en de aderen zijn bevochtigd
en de beloning is zeker met de toestemming van Allah.”

[Abu Dawud]

“Allahoemma innaka ‘afoew-woen, toehib-boel ‘afwa, fa’foe ‘annie.”

“O Allah, U bent Vergevend, U houdt ervan te vergeven, vergeef mij daarom.”

[At-Tirmidhi, Ibn Maadjah en Ahmad]

De intentie voor het vasten moet in de nacht vóór fadjr (ochtendgebed) van de 
vastendag al aanwezig zijn. Vanuit de soennah is er géén bewijs dat er een bepaalde 
doe‘a (smeekbede) moet worden opgezegd om te beginnen met het vasten. De intentie 
is in het hart. Dat is voldoende en ook hoe de Profeet Muhammad U�(vrede zij met 
hem) het ons heeft geleerd.

. .

Allahoe Akbar
Allahoe Akbar
(Allahoe Akbar)
Laa ilaaha illal-laah
Wallahoe Akbar
Allahoe Akbar
Wa lil-laahil hamd

Allah is de Grootste
Allah is de Grootste
(Allah is de Grootste)
Er is geen god behalve Allah
En Allah is de Grootste
Allah is de Grootste
En Hem komt alle lof toe

Niyyah: intentie nemen

Sadaqa: schenken in liefdadigheid

Istighfaar: om vergeving vragen

Djoez: een dertigste deel van de Koran



SOENNAH GEBEDEN

Fadjr

Duhr

‘Asr

Maghrib

‘Ishaa

VRIJWILLIGE GEBEDEN

Tarawieh

Tahadjud

Duha

HABIT TRACKER
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‘Ishaa

Soehoer

Gevast

VERPLICHTE GEBEDEN

VASTEN
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Ochtend

Avond

Istighfaar
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Houd met de habit tracker je dagelijkse handelingen tijdens de Ramadan bij.



DADEN VAN BELONING
Koran

Doe‘a

Goede daad

Sadaqa

Kennis

EIGEN INVULLING
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Hoe handig is het als jij gewoon een kort en duidelijk antwoord weet op enkele veel gestelde 
vragen rondom het vasten? We geven vanwege de beknoptheid niet van alles de bronnen, 
maar het staat jou vrij om zelf op onderzoek uit te gaan. Mocht je ergens een andere mening 
vinden, dan kan dat uiteraard, net zoals dat bij zoveel kwesties het geval is. Wij hebben de 
kwesties in ieder geval bekeken vanuit de standpunten en bewijzen of argumenten bij 
verschillende rechtscholen (madhhab) en het gebruik van betrouwbare overleveringen 
(hadith) daarbij is altijd ons uitgangspunt. Hopelijk is dit jullie van nut. Veel leerplezier!

1. Wat doen we bij het vasten?
Vasten houdt in dat je wegblijft van eten, drinken en geslachtsgemeenschap vanaf 
zonsopkomst tot zonsondergang, met de bedoeling om dichter tot Allah te komen en bewust te 
leven. Het vasten traint ons en leert ons om een goede dienaar van Allah te zijn. Het leert ons 
discipline en beheersing, van geest, lichaam en tong. Allah laat ons weten: “wa  an  ta-soew-moew  
khay-roel  la-koem , in  koen-toem  ta’-la-moewn” – “En het vasten is goed voor jullie, als jullie dat 
alleen maar zouden beseffen.” [Koran, 2:184] De Profeet Muhammad U leerde ons bovendien 
dat het weinig zin heeft om te vasten als je niet jezelf gaat verbeteren: 

Man  lam  yada’  qaw-laz  zoew-ri  wal  ‘amala  bihi , wal  djahl ,
JE��PE]WEP�PEELM��LEE�HNE�XSIR��½I��ER��]EHE�³E��XE�³EE�QELSI��[E��WLEVEE�FELSI�

“Wie het niet kan laten om slecht te praten en te handelen, of onnozel gedrag te vertonen;
Allah heeft het niet nodig dat zo iemand zijn eten en drinken laat (oftewel eten en drinken 

voor zichzelf verbiedt).” [Al-Bukhari]

2. Wie moeten vasten?
Een ieder die gezond is, de puberteit al heeft bereikt en die verstandelijk vermogen heeft. 
Kinderen kunnen gestimuleerd worden om mee te vasten, naar hun vermogen. Laat hen maar 
meedoen, een deel van een dag of hele dag. Laat hen betrokken voelen.

3. Wie hoeven niet te vasten en wat moeten zij doen?
1. Iemand met een chronische ziekte die overdag afhankelijk is van medicatie of voedsel, 
KRHIW�QLHW�WH�YDVWHQ��+LHURQGHU�YDOOHQ�RRN�GLDEHWLFL��7HU�FRPSHQVDWLH��ĀG\D��YRRU]LHW�GLHJHQH�
voor iedere gemiste vastendag een arme van voedsel. Voor een hele maand moet iemand dus 
30 dagmaaltijden schenken. Als je op een hele dag voor ongeveer €7,00 kan eten, dan schenk 
je dus voor €210,00 aan voedsel in deze maand. Bereken dit voor jezelf.
2. Iemand die tijdelijk ziek is en daardoor echt niet (verder) kan vasten, bijvoorbeeld 
hevige koorts of griep, dan moet diegene de gemiste vastendag(en) na de Ramadan alsnog 
inhalen (al-qada). 
3. Iemand die een reis moet maken mag vasten, maar hoeft dat niet als het lastig is. De 
gemiste vastendagen moeten dan alsnog worden ingehaald na de Ramadan. Maar nu moet je 
niet opeens expres op vakantie gaan om het vasten te omzeilen, in de hoop dat je het vasten in 
december tijdens korte dagen kunt inhalen. 
4. Zwangere vrouwen die het vasten echt niet aankunnen of voor wie haar vasten last kan 
opleveren voor de gezondheid van het kind, hoeven niet te vasten. Op onze website staat een 
uitgebreider artikel hierover.
5. De mening dat een sporter (die niet op reis is) of iemand die zwaar arbeid verricht niet 
zou hoeven te vasten valt echt over te discussiëren, want wat is zwaar arbeid, wie bepaalt dat 
en waar leg je de grens? In de tijd van de Profeet U moest men zelfs een oorlog voeren terwijl 
zij vastten. Dus wat is zwaar?

4. Moet ik vasten als ik borstvoeding geef?
Vrouwen die borstvoeding geven en voelen dat ze het vasten aankunnen, kunnen vasten. 
Maar als de vrees bestaat dat het kind niet genoeg voeding krijgt en daarmee in moeilijkheden 
komt, hoeft ze niet te vasten. De gemiste dagen moet zij later wel inhalen.

5. Wat als overdag mijn menstruatie begint?
Je vasten is dan direct verbroken. Doorvasten in de zin dat je niets gaat eten tot zonsondergang 
is niet nodig, je mag gewoon eten vanaf dat moment. De gemiste dagen haal je na de Ramadan 
in en er is verder geen extra compensatie nodig zoals armen voeden voor elke gemiste 
vastendag.

6. Ik ben te laat opgestaan en heb de soehoer (ontbijt vóór ochtendgebed) gemist, mag ik toch iets eten?
In de soehoer zit veel goeds, maar het missen daarvan heeft geen verder gevolg voor de 
geldigheid van het vasten voor die dag. Als jij je hebt verslapen of niet wakker kon worden en 
de tijd voor fadjr (ochtendgebed) is verstreken, dan mag je dus niet alsnog iets eten. Je vast dan 
de dag zonder de soehoer te hebben genomen. Eet je toch iets na het moment van fadjr of 
wanneer het al (wat) licht geworden is buiten, dan is je vasten ongeldig en heb je bovendien 
expres iets gegeten terwijl de vastendag is begonnen.

7. Hoe zit het met lichaamsverzorging en oog-, oor- en neusdruppels?
Zeep, gezichtslotion of olie, haargel, henna, kohl onder de ogen, haren of nagels knippen en 
doorsnee parfum (van de parfumerie) verbreken het vasten niet. Je mag ook oogdruppels en 
oordruppels gebruiken tijdens het vasten, zelfs als de smaak (niet de vloeistof ) van de 
oogdruppel de keel bereikt, omdat het geen eten of drinken is. Neusdruppels zijn niet 
toegestaan, omdat de neus een ingang is naar de keel. Daarom moeten we tijdens de woedoe 
(rituele wassing) ook het water niet te hard insnuiven in de neus.

8. Mag ik mijn tanden poetsen met tandpasta tijdens het vasten?
Dit is op zich geen probleem omdat er een vergelijking kan worden gemaakt met het 
gebruiken van een (vers) miswaak takje, dat een sterkere smaak heeft. De Profeet Muhammad 
U reinigde tijdens het vasten zijn gebit hiermee. Er is dus geen reden om het af te keuren. Let 
wel op dat de smaak van tandpasta alleen in de mond is en de vloeistof met smaak niet de keel 
bereikt, wat gebeurt bij inslikken. Voorzichtigheid is dus geboden.

9. Ik moet praten met mensen, maar mijn mond ruikt niet fris. Mag ik een mondspray gebruiken?
Allah houdt van de mondgeur van een vastend persoon. Het kan echter zijn dat je 
bijvoorbeeld op het werk vindt dat je mond niet fris ruikt op het moment dat je een gesprek 
PHW� LHPDQG� PRHW� DDQJDDQ�� -H� PDJ� MH� PRQG� HYHQ� VSRHOHQ� PHW� ZDWHU� RI� HHQ� PRQGVSUD\�
JHEUXLNHQ��+HW�LV�QHW�DOV�ELM�KHW�JHEUXLN�YDQ�GH�PLVZDDN�RI�WDQGSDVWD��0DDU�ELM�HHQ�PRQGVSUD\�
mag de vloeistof echt je keel niet bereiken, want anders is je vasten verbroken. Kauwen op 
frisse kauwgum is echter niet toegestaan omdat de vloeistof en smaak onvermijdelijk de keel 
bereikt, doordat het vermengt met jouw speeksel.

10.  Wat als ik per ongeluk iets eet of drink, of tijdens het spoelen van de mond per ongeluk water inslik?
Jouw vasten blijft geldig omdat het niet is gedaan met de intentie om iets te eten of te drinken, 
het was per ongeluk. De Profeet Muhammad U zei: “Indien één van jullie vergeet, en hij eet of 
drinkt, laat hem dan zijn vasten verder afmaken, want Allah heeft hem gevoed en te drinken 
gegeven.” [Al-Bukhari en Muslim]

11. Blijft mijn vasten wel geldig als ik mijn speeksel inslik?
Dit verbreekt het vasten niet als het slechts speeksel is. Als het dikke slijm is
die omhoog komt vanuit de borst of vanuit het hoofd, dan moet dat worden
uitgespuugd. Een vastende moet dat dus niet inslikken.

12.  Wat als ik bloed tijdens het vasten?
Als het per ongeluk is, bijvoorbeeld tijdens het koken, tijdens een bezigheid of een plotselinge 
bloedneus of wondje, dan is het vasten niet verbroken. Naar de dokter gaan om wat bloed uit 
de arm of been af te nemen voor medisch onderzoek verbreekt het ook niet. Hetzelfde geldt als 
er een tand wordt getrokken tijdens het vasten en er wat bloed zou vloeien. Wel is het beter om 
niet tijdens de Ramadan een afspraak te maken bij de tandarts (tenzij het echt noodzakelijk is), 
om zo te voorkomen dat er iets van water de keel in kan gaan, waardoor het vasten verbreekt. 
Over cuppen of hidjama tijdens het vasten bestaat een meningsverschil onder geleerden, 
vanwege overleveringen die het wel en niet toestaan. Het veiligst is dan om dat niet tijdens het 
vasten zelf te doen, maar mogelijk in de avond of na de Ramadan.

13.  Wat als ik overgeef tijdens het vasten?
Spontaan of per ongeluk overgeven of dat er iets omhoogkomt, verbreekt het vasten niet. 
Opzettelijk overgeven wel.

14. Mag ik medicijnen gebruiken tijdens het vasten?
Het innemen van een pil of poeder die via de keel de darmen en maag bereikt, verbreekt het 
vasten. Als je plotseling (tijdelijk) ziek wordt en je hebt medicatie nodig, dan kan je het vasten 
verbreken en deze later inhalen.

15. Mag ik bij benauwdheid mijn puffertje of inhalator voor astma gebruiken als ik vast?
De medicijnen die astmapatiënten gebruiken bereiken de twee longen middels de luchtpijp 
en het bereikt de maag niet. Het poeder of gas ontspant de spieren om de luchtwegen en het is 
daarom niet hetzelfde als eten en drinken. Het lijkt er ook niet op. De sterkste mening is dat 
het vasten hierdoor niet wordt aangetast en gewoon geldig is.

16. Mag ik tijdens het koken proeven of het eten op smaak is?
Proeven van de smaak, zoals zoutgehalte, kruiden, saus, is toegestaan als het gebeurt met de 
tip van de tong, dus alleen voorin. Daarna spuug je het uit en je slikt het niet in. Het mag de 
keel en de maag niet bereiken.

17. Mag ik roken tijdens het vasten?
Roken is sowieso niet toegestaan (haraam). Dat het alleen afgekeurd wordt is ondertussen een 
achterhaalde opvatting. Probeer daarom te stoppen met roken.

18. Mag ik tijdens het vasten mijn partner een zoen of knuffel geven?
Het is toegestaan als jij jezelf in bedwang kan houden en ook niet de intentie hebt om je 
partner te verleiden. Een zoen op de lippen, wang of voorhoofd moet niet leiden naar een 
intieme handeling die het vasten kan verbreken. Een onschuldige zoen aan je kinderen of met 
hen knuffelen is gewoon toegestaan.

19. Wat te doen in de nachten van lailatul qadr?
Allah spreekt over de waarde van lailatul qadr in soerah 97. Deze nacht is beter dan 1000 
maanden. De Profeet U leerde ons om deze nacht te “zoeken” in de oneven nachten van de 
laatste tien, d.w.z. de 21e, 23e, 25e, 27e en 29e nacht. Focus niet alleen op de 27e nacht.
De Profeet U leerde ons om de smeekbede te zeggen die vooraan in de planner staat. Het is 
toegestaan om extra goede daden te doen en de beloning is groot in deze laatste dagen, zoals 
extra Koran lezen, extra vrijwillige gebeden verrichten, extra sadaqa schenken en extra 
adhkaar doen. Houd het wel bij de soennah en vermijd allerlei verzonnen rituelen.

De Profeet Muhammad U heeft ons laten weten dat:
“Degene die de Ramadan vast en het opvolgt met zes dagen van Shawwal, het zal zijn alsof 
diegene een heel leven lang gevast heeft.” [Muslim]

Een goede daad wordt tienvoudig beloond. Eén maand vasten van Ramadan staat dan gelijk 
aan tien maanden vasten en de zes dagen van de opvolgende maand Shawwal staat dan gelijk 
aan zestig dagen, oftewel twee maanden. Zo is het alsof je een heel jaar hebt gevast en als je 
dat ieder jaar zo doet, is het alsof je je hele leven hebt gevast.

6 DAGEN VAN SHAWWAL

DE DAG VAN ‘EID EN ZAKAAT AL-FITR

1      2      3      4       5      6   

Gevast

Eet iets in de ochtend, zodat je daarmee aangeeft dat je niet vast. Spreek de takbier uit tot aan 
het moment van het gebed. Na jouw moskee bezoek neem je op de terugweg naar huis een 
andere route dan hoe je daarnaartoe ging. Neem tijdig 2 dagen vrij van je werk en geniet van 
het feest met jouw dierbaren.  Blijf ook je gebeden verrichten.

Vergeet niet je zakaat al-fitr te betalen voorafgaand aan het ‘eid-gebed. Voor ieder gezinslid 
moet dit betaald worden. Kijk wat jouw eigen moskee hiervoor heeft geregeld. Dit dient als een 
zuivering voor fouten die zijn gemaakt tijdens het vasten. Let op, dit is niet hetzelfde als de 
verplichte zakaat die je jaarlijks betaalt over je vermogen. Dat moet je weer apart berekenen.



DE KORAN LEZEN IN 30 DAGEN 

Djoez 1 Djoez 2 Djoez 3 Djoez 4 Djoez 5

Djoez 6 Djoez 7 Djoez 8 Djoez 9 Djoez 10

Djoez 11 Djoez 12 Djoez 13 Djoez 14 Djoez 15

Djoez 16 Djoez 17 Djoez 18 Djoez 19 Djoez 20

Djoez 21 Djoez 22 Djoez 23 Djoez 24 Djoez 25

Djoez 26 Djoez 27 Djoez 28 Djoez 29 Djoez 30

Al-Faatihah 1:1 -

Al-Baqarah 2:141

Al-Baqarah 2:142 -

Al-Baqarah 2:252

Al-Baqarah 2:253 -

Aali 'Imraan 3:92

Aali 'Imraan 3:93 -

An-Nisaa 4:23 

An-Nisaa 4:24 -

An-Nisaa 4:147

An-Nisaa 4:148 -

Al-Maa'idah 5:81 

Al-Maa'idah 5:82 -

Al-An'aam 6:110 

Al-An'aam 6:111 -

Al-A'raaf 7:87 

Al-A'raaf 7:88 -

Al-Anfaal 8:40 

Al-Anfaal 8:41 -

At-Tawbah 9:92

Al-Israa17:1 - 

Al-Kahf 18:74 

At-Tawbah 9:93 -

Hud 11:5 

Hud 11:6 -

Yusuf 12:52

Yusuf 12:53 -

Ibrahim 14:52 

Al-Hidjr 15:1 -

An-Nahl 16:128 

An-Naml 27:56 -

Al-'Ankaboet 29:45 

Al-Kahf 18:75 -

Taa Haa 20:135
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Al-Hadj 22:78

Al-Moe'minoen 23:1

- Al-Foerqaan 25:20

Al-Foerqaan 25:21 -

An-Naml 27:55

Foessilat 41:47 -
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Al-'Ankaboet 29:46 -

Al-Ahzaab 33:30

Al-Ahzaab 33:31 -

Yaa Sien 36:27

Yaa Sien 36:28 -

Az-Zoemar 39:31

Az-Zoemar 39:32 -

Foessilat 41:46

An-Naba 78:1 -

An-Naas 114:6

Al-Ahqaaf 46:1 -

$GK�'KDDUL\DDW

51:30

$GK�'KDDUL\DDW�

51:31 -

Al-Hadied 57:29

Al-Moedjaadilah

58:1 -

At-Tahriem 66:12

Al-Moelk 67:1

Al-Moersalaat 77:50

Wil jij de Koran kunnen lezen in het Arabisch?
Scan de QR-code met je camera of QR-scanner app voor meer
informatie over de studie ‘Koran Leren Lezen in 4 Dagen’.

Lees de gehele Koran uit in 30 dagen
Hoe handig is het als jij gewoon een kort en duidelijk antwoord weet op enkele veel gestelde 
vragen rondom het vasten? We geven vanwege de beknoptheid niet van alles de bronnen, 
maar het staat jou vrij om zelf op onderzoek uit te gaan. Mocht je ergens een andere mening 
vinden, dan kan dat uiteraard, net zoals dat bij zoveel kwesties het geval is. Wij hebben de 
kwesties in ieder geval bekeken vanuit de standpunten en bewijzen of argumenten bij 
verschillende rechtscholen (madhhab) en het gebruik van betrouwbare overleveringen 
(hadith) daarbij is altijd ons uitgangspunt. Hopelijk is dit jullie van nut. Veel leerplezier!

1. Wat doen we bij het vasten?
Vasten houdt in dat je wegblijft van eten, drinken en geslachtsgemeenschap vanaf 
zonsopkomst tot zonsondergang, met de bedoeling om dichter tot Allah te komen en bewust te 
leven. Het vasten traint ons en leert ons om een goede dienaar van Allah te zijn. Het leert ons 
discipline en beheersing, van geest, lichaam en tong. Allah laat ons weten: “wa  an  ta-soew-moew  
khay-roel  la-koem , in  koen-toem  ta’-la-moewn” – “En het vasten is goed voor jullie, als jullie dat 
alleen maar zouden beseffen.” [Koran, 2:184] De Profeet Muhammad U leerde ons bovendien 
dat het weinig zin heeft om te vasten als je niet jezelf gaat verbeteren: 

Man  lam  yada’  qaw-laz  zoew-ri  wal  ‘amala  bihi , wal  djahl ,
JE��PE]WEP�PEELM��LEE�HNE�XSIR��½I��ER��]EHE�³E��XE�³EE�QELSI��[E��WLEVEE�FELSI�

“Wie het niet kan laten om slecht te praten en te handelen, of onnozel gedrag te vertonen;
Allah heeft het niet nodig dat zo iemand zijn eten en drinken laat (oftewel eten en drinken 

voor zichzelf verbiedt).” [Al-Bukhari]

2. Wie moeten vasten?
Een ieder die gezond is, de puberteit al heeft bereikt en die verstandelijk vermogen heeft. 
Kinderen kunnen gestimuleerd worden om mee te vasten, naar hun vermogen. Laat hen maar 
meedoen, een deel van een dag of hele dag. Laat hen betrokken voelen.

3. Wie hoeven niet te vasten en wat moeten zij doen?
1. Iemand met een chronische ziekte die overdag afhankelijk is van medicatie of voedsel, 
KRHIW�QLHW�WH�YDVWHQ��+LHURQGHU�YDOOHQ�RRN�GLDEHWLFL��7HU�FRPSHQVDWLH��ĀG\D��YRRU]LHW�GLHJHQH�
voor iedere gemiste vastendag een arme van voedsel. Voor een hele maand moet iemand dus 
30 dagmaaltijden schenken. Als je op een hele dag voor ongeveer €7,00 kan eten, dan schenk 
je dus voor €210,00 aan voedsel in deze maand. Bereken dit voor jezelf.
2. Iemand die tijdelijk ziek is en daardoor echt niet (verder) kan vasten, bijvoorbeeld 
hevige koorts of griep, dan moet diegene de gemiste vastendag(en) na de Ramadan alsnog 
inhalen (al-qada). 
3. Iemand die een reis moet maken mag vasten, maar hoeft dat niet als het lastig is. De 
gemiste vastendagen moeten dan alsnog worden ingehaald na de Ramadan. Maar nu moet je 
niet opeens expres op vakantie gaan om het vasten te omzeilen, in de hoop dat je het vasten in 
december tijdens korte dagen kunt inhalen. 
4. Zwangere vrouwen die het vasten echt niet aankunnen of voor wie haar vasten last kan 
opleveren voor de gezondheid van het kind, hoeven niet te vasten. Op onze website staat een 
uitgebreider artikel hierover.
5. De mening dat een sporter (die niet op reis is) of iemand die zwaar arbeid verricht niet 
zou hoeven te vasten valt echt over te discussiëren, want wat is zwaar arbeid, wie bepaalt dat 
en waar leg je de grens? In de tijd van de Profeet U moest men zelfs een oorlog voeren terwijl 
zij vastten. Dus wat is zwaar?

4. Moet ik vasten als ik borstvoeding geef?
Vrouwen die borstvoeding geven en voelen dat ze het vasten aankunnen, kunnen vasten. 
Maar als de vrees bestaat dat het kind niet genoeg voeding krijgt en daarmee in moeilijkheden 
komt, hoeft ze niet te vasten. De gemiste dagen moet zij later wel inhalen.

5. Wat als overdag mijn menstruatie begint?
Je vasten is dan direct verbroken. Doorvasten in de zin dat je niets gaat eten tot zonsondergang 
is niet nodig, je mag gewoon eten vanaf dat moment. De gemiste dagen haal je na de Ramadan 
in en er is verder geen extra compensatie nodig zoals armen voeden voor elke gemiste 
vastendag.

6. Ik ben te laat opgestaan en heb de soehoer (ontbijt vóór ochtendgebed) gemist, mag ik toch iets eten?
In de soehoer zit veel goeds, maar het missen daarvan heeft geen verder gevolg voor de 
geldigheid van het vasten voor die dag. Als jij je hebt verslapen of niet wakker kon worden en 
de tijd voor fadjr (ochtendgebed) is verstreken, dan mag je dus niet alsnog iets eten. Je vast dan 
de dag zonder de soehoer te hebben genomen. Eet je toch iets na het moment van fadjr of 
wanneer het al (wat) licht geworden is buiten, dan is je vasten ongeldig en heb je bovendien 
expres iets gegeten terwijl de vastendag is begonnen.

7. Hoe zit het met lichaamsverzorging en oog-, oor- en neusdruppels?
Zeep, gezichtslotion of olie, haargel, henna, kohl onder de ogen, haren of nagels knippen en 
doorsnee parfum (van de parfumerie) verbreken het vasten niet. Je mag ook oogdruppels en 
oordruppels gebruiken tijdens het vasten, zelfs als de smaak (niet de vloeistof ) van de 
oogdruppel de keel bereikt, omdat het geen eten of drinken is. Neusdruppels zijn niet 
toegestaan, omdat de neus een ingang is naar de keel. Daarom moeten we tijdens de woedoe 
(rituele wassing) ook het water niet te hard insnuiven in de neus.

8. Mag ik mijn tanden poetsen met tandpasta tijdens het vasten?
Dit is op zich geen probleem omdat er een vergelijking kan worden gemaakt met het 
gebruiken van een (vers) miswaak takje, dat een sterkere smaak heeft. De Profeet Muhammad 
U reinigde tijdens het vasten zijn gebit hiermee. Er is dus geen reden om het af te keuren. Let 
wel op dat de smaak van tandpasta alleen in de mond is en de vloeistof met smaak niet de keel 
bereikt, wat gebeurt bij inslikken. Voorzichtigheid is dus geboden.

9. Ik moet praten met mensen, maar mijn mond ruikt niet fris. Mag ik een mondspray gebruiken?
Allah houdt van de mondgeur van een vastend persoon. Het kan echter zijn dat je 
bijvoorbeeld op het werk vindt dat je mond niet fris ruikt op het moment dat je een gesprek 
PHW� LHPDQG� PRHW� DDQJDDQ�� -H� PDJ� MH� PRQG� HYHQ� VSRHOHQ� PHW� ZDWHU� RI� HHQ� PRQGVSUD\�
JHEUXLNHQ��+HW�LV�QHW�DOV�ELM�KHW�JHEUXLN�YDQ�GH�PLVZDDN�RI�WDQGSDVWD��0DDU�ELM�HHQ�PRQGVSUD\�
mag de vloeistof echt je keel niet bereiken, want anders is je vasten verbroken. Kauwen op 
frisse kauwgum is echter niet toegestaan omdat de vloeistof en smaak onvermijdelijk de keel 
bereikt, doordat het vermengt met jouw speeksel.

10.  Wat als ik per ongeluk iets eet of drink, of tijdens het spoelen van de mond per ongeluk water inslik?
Jouw vasten blijft geldig omdat het niet is gedaan met de intentie om iets te eten of te drinken, 
het was per ongeluk. De Profeet Muhammad U zei: “Indien één van jullie vergeet, en hij eet of 
drinkt, laat hem dan zijn vasten verder afmaken, want Allah heeft hem gevoed en te drinken 
gegeven.” [Al-Bukhari en Muslim]

11. Blijft mijn vasten wel geldig als ik mijn speeksel inslik?
Dit verbreekt het vasten niet als het slechts speeksel is. Als het dikke slijm is
die omhoog komt vanuit de borst of vanuit het hoofd, dan moet dat worden
uitgespuugd. Een vastende moet dat dus niet inslikken.

12.  Wat als ik bloed tijdens het vasten?
Als het per ongeluk is, bijvoorbeeld tijdens het koken, tijdens een bezigheid of een plotselinge 
bloedneus of wondje, dan is het vasten niet verbroken. Naar de dokter gaan om wat bloed uit 
de arm of been af te nemen voor medisch onderzoek verbreekt het ook niet. Hetzelfde geldt als 
er een tand wordt getrokken tijdens het vasten en er wat bloed zou vloeien. Wel is het beter om 
niet tijdens de Ramadan een afspraak te maken bij de tandarts (tenzij het echt noodzakelijk is), 
om zo te voorkomen dat er iets van water de keel in kan gaan, waardoor het vasten verbreekt. 
Over cuppen of hidjama tijdens het vasten bestaat een meningsverschil onder geleerden, 
vanwege overleveringen die het wel en niet toestaan. Het veiligst is dan om dat niet tijdens het 
vasten zelf te doen, maar mogelijk in de avond of na de Ramadan.

13.  Wat als ik overgeef tijdens het vasten?
Spontaan of per ongeluk overgeven of dat er iets omhoogkomt, verbreekt het vasten niet. 
Opzettelijk overgeven wel.

14. Mag ik medicijnen gebruiken tijdens het vasten?
Het innemen van een pil of poeder die via de keel de darmen en maag bereikt, verbreekt het 
vasten. Als je plotseling (tijdelijk) ziek wordt en je hebt medicatie nodig, dan kan je het vasten 
verbreken en deze later inhalen.

15. Mag ik bij benauwdheid mijn puffertje of inhalator voor astma gebruiken als ik vast?
De medicijnen die astmapatiënten gebruiken bereiken de twee longen middels de luchtpijp 
en het bereikt de maag niet. Het poeder of gas ontspant de spieren om de luchtwegen en het is 
daarom niet hetzelfde als eten en drinken. Het lijkt er ook niet op. De sterkste mening is dat 
het vasten hierdoor niet wordt aangetast en gewoon geldig is.

16. Mag ik tijdens het koken proeven of het eten op smaak is?
Proeven van de smaak, zoals zoutgehalte, kruiden, saus, is toegestaan als het gebeurt met de 
tip van de tong, dus alleen voorin. Daarna spuug je het uit en je slikt het niet in. Het mag de 
keel en de maag niet bereiken.

17. Mag ik roken tijdens het vasten?
Roken is sowieso niet toegestaan (haraam). Dat het alleen afgekeurd wordt is ondertussen een 
achterhaalde opvatting. Probeer daarom te stoppen met roken.

18. Mag ik tijdens het vasten mijn partner een zoen of knuffel geven?
Het is toegestaan als jij jezelf in bedwang kan houden en ook niet de intentie hebt om je 
partner te verleiden. Een zoen op de lippen, wang of voorhoofd moet niet leiden naar een 
intieme handeling die het vasten kan verbreken. Een onschuldige zoen aan je kinderen of met 
hen knuffelen is gewoon toegestaan.

19. Wat te doen in de nachten van lailatul qadr?
Allah spreekt over de waarde van lailatul qadr in soerah 97. Deze nacht is beter dan 1000 
maanden. De Profeet U leerde ons om deze nacht te “zoeken” in de oneven nachten van de 
laatste tien, d.w.z. de 21e, 23e, 25e, 27e en 29e nacht. Focus niet alleen op de 27e nacht.
De Profeet U leerde ons om de smeekbede te zeggen die vooraan in de planner staat. Het is 
toegestaan om extra goede daden te doen en de beloning is groot in deze laatste dagen, zoals 
extra Koran lezen, extra vrijwillige gebeden verrichten, extra sadaqa schenken en extra 
adhkaar doen. Houd het wel bij de soennah en vermijd allerlei verzonnen rituelen.

De Profeet Muhammad U heeft ons laten weten dat:
“Degene die de Ramadan vast en het opvolgt met zes dagen van Shawwal, het zal zijn alsof 
diegene een heel leven lang gevast heeft.” [Muslim]

Een goede daad wordt tienvoudig beloond. Eén maand vasten van Ramadan staat dan gelijk 
aan tien maanden vasten en de zes dagen van de opvolgende maand Shawwal staat dan gelijk 
aan zestig dagen, oftewel twee maanden. Zo is het alsof je een heel jaar hebt gevast en als je 
dat ieder jaar zo doet, is het alsof je je hele leven hebt gevast.



KORAN TRACKER

1. Al-Faatihah

2. Al-Baqarah 

3. Aali 'Imraan 

4. An-Nisaa 

5. Al-Maa'idah 

6. Al-An'aam 

7. Al-A'raaf 

8. Al-Anfaal 

9. At-Tawbah

10. Yunus 

11. Hud 

12. Yusuf 

13. Ar-Ra'd

14. Ibrahim 

15. Al-Hidjr 

16. An-Nahl 

17. Al-Israa 

18. Al-Kahf 
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46. Al-Ahqaaf 

47. Muhammad 

48. Al-Fath 

49. Al-Hoedjoeraat 

50. Qaaf 
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52. At-Toer 

53. An-Nadjm 

54. Al-Qamar 

55. Ar-Rahmaan 

56. Al-Waaqi'ah 

57. Al-Hadied

58. Al-Moedjaadilah 

59. Al-Hashr 

60. Al-Moemtahanah 

 

61. As-Saff 

62. Al-Djoemoe'ah 
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64. At-Taghaaboen 

65. At-Talaaq 

66. At-Tahriem 

67. Al-Moelk 

68. Al-Qalam

69. Al-Haaqqah 

70. Al-Ma'aaridj 

71. Nuh 

72. Al-Djinn

73. Al-Moezzammil 

74. Al-Moeddathir 
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76. Al-Insaan 

77. Al-Moersalaat 

78. An-Naba

79. An-Naazi'aat 

80. 'Abasa 

81. At-Takwier 
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84. Al-Inshiqaaq 

85. Al-Boeroedj 

86. At-Taariq 

87. Al-A'laa 
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89. Al-Fadjr 

90. Al-Balad

91. Ash-Shams 

92. Al-Lail 

93. Ad-Doehaa 

94. Ash-Sharh

95. At-Tien 

96. Al-'Alaq 

97. Al-Qadr 
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99. Az-Zalzalah 
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101. Al-Qaari'ah 

102. At-Takaathoer 

103. Al-'Asr 

104. Al-Hoemazah 

105. Al-Fiel 
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107. Al-Maa'oen 

108. Al-Kawthar 
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110. An-Nasr 

111. Al-Masad

112. Al-Ikhlaas 

113. Al-Falaq 

114. An-Naas  

Hoe handig is het als jij gewoon een kort en duidelijk antwoord weet op enkele veel gestelde 
vragen rondom het vasten? We geven vanwege de beknoptheid niet van alles de bronnen, 
maar het staat jou vrij om zelf op onderzoek uit te gaan. Mocht je ergens een andere mening 
vinden, dan kan dat uiteraard, net zoals dat bij zoveel kwesties het geval is. Wij hebben de 
kwesties in ieder geval bekeken vanuit de standpunten en bewijzen of argumenten bij 
verschillende rechtscholen (madhhab) en het gebruik van betrouwbare overleveringen 
(hadith) daarbij is altijd ons uitgangspunt. Hopelijk is dit jullie van nut. Veel leerplezier!

1. Wat doen we bij het vasten?
Vasten houdt in dat je wegblijft van eten, drinken en geslachtsgemeenschap vanaf 
zonsopkomst tot zonsondergang, met de bedoeling om dichter tot Allah te komen en bewust te 
leven. Het vasten traint ons en leert ons om een goede dienaar van Allah te zijn. Het leert ons 
discipline en beheersing, van geest, lichaam en tong. Allah laat ons weten: “wa  an  ta-soew-moew  
khay-roel  la-koem , in  koen-toem  ta’-la-moewn” – “En het vasten is goed voor jullie, als jullie dat 
alleen maar zouden beseffen.” [Koran, 2:184] De Profeet Muhammad U leerde ons bovendien 
dat het weinig zin heeft om te vasten als je niet jezelf gaat verbeteren: 

Man  lam  yada’  qaw-laz  zoew-ri  wal  ‘amala  bihi , wal  djahl ,
JE��PE]WEP�PEELM��LEE�HNE�XSIR��½I��ER��]EHE�³E��XE�³EE�QELSI��[E��WLEVEE�FELSI�

“Wie het niet kan laten om slecht te praten en te handelen, of onnozel gedrag te vertonen;
Allah heeft het niet nodig dat zo iemand zijn eten en drinken laat (oftewel eten en drinken 

voor zichzelf verbiedt).” [Al-Bukhari]

2. Wie moeten vasten?
Een ieder die gezond is, de puberteit al heeft bereikt en die verstandelijk vermogen heeft. 
Kinderen kunnen gestimuleerd worden om mee te vasten, naar hun vermogen. Laat hen maar 
meedoen, een deel van een dag of hele dag. Laat hen betrokken voelen.

3. Wie hoeven niet te vasten en wat moeten zij doen?
1. Iemand met een chronische ziekte die overdag afhankelijk is van medicatie of voedsel, 
KRHIW�QLHW�WH�YDVWHQ��+LHURQGHU�YDOOHQ�RRN�GLDEHWLFL��7HU�FRPSHQVDWLH��ĀG\D��YRRU]LHW�GLHJHQH�
voor iedere gemiste vastendag een arme van voedsel. Voor een hele maand moet iemand dus 
30 dagmaaltijden schenken. Als je op een hele dag voor ongeveer €7,00 kan eten, dan schenk 
je dus voor €210,00 aan voedsel in deze maand. Bereken dit voor jezelf.
2. Iemand die tijdelijk ziek is en daardoor echt niet (verder) kan vasten, bijvoorbeeld 
hevige koorts of griep, dan moet diegene de gemiste vastendag(en) na de Ramadan alsnog 
inhalen (al-qada). 
3. Iemand die een reis moet maken mag vasten, maar hoeft dat niet als het lastig is. De 
gemiste vastendagen moeten dan alsnog worden ingehaald na de Ramadan. Maar nu moet je 
niet opeens expres op vakantie gaan om het vasten te omzeilen, in de hoop dat je het vasten in 
december tijdens korte dagen kunt inhalen. 
4. Zwangere vrouwen die het vasten echt niet aankunnen of voor wie haar vasten last kan 
opleveren voor de gezondheid van het kind, hoeven niet te vasten. Op onze website staat een 
uitgebreider artikel hierover.
5. De mening dat een sporter (die niet op reis is) of iemand die zwaar arbeid verricht niet 
zou hoeven te vasten valt echt over te discussiëren, want wat is zwaar arbeid, wie bepaalt dat 
en waar leg je de grens? In de tijd van de Profeet U moest men zelfs een oorlog voeren terwijl 
zij vastten. Dus wat is zwaar?

4. Moet ik vasten als ik borstvoeding geef?
Vrouwen die borstvoeding geven en voelen dat ze het vasten aankunnen, kunnen vasten. 
Maar als de vrees bestaat dat het kind niet genoeg voeding krijgt en daarmee in moeilijkheden 
komt, hoeft ze niet te vasten. De gemiste dagen moet zij later wel inhalen.

5. Wat als overdag mijn menstruatie begint?
Je vasten is dan direct verbroken. Doorvasten in de zin dat je niets gaat eten tot zonsondergang 
is niet nodig, je mag gewoon eten vanaf dat moment. De gemiste dagen haal je na de Ramadan 
in en er is verder geen extra compensatie nodig zoals armen voeden voor elke gemiste 
vastendag.

6. Ik ben te laat opgestaan en heb de soehoer (ontbijt vóór ochtendgebed) gemist, mag ik toch iets eten?
In de soehoer zit veel goeds, maar het missen daarvan heeft geen verder gevolg voor de 
geldigheid van het vasten voor die dag. Als jij je hebt verslapen of niet wakker kon worden en 
de tijd voor fadjr (ochtendgebed) is verstreken, dan mag je dus niet alsnog iets eten. Je vast dan 
de dag zonder de soehoer te hebben genomen. Eet je toch iets na het moment van fadjr of 
wanneer het al (wat) licht geworden is buiten, dan is je vasten ongeldig en heb je bovendien 
expres iets gegeten terwijl de vastendag is begonnen.

7. Hoe zit het met lichaamsverzorging en oog-, oor- en neusdruppels?
Zeep, gezichtslotion of olie, haargel, henna, kohl onder de ogen, haren of nagels knippen en 
doorsnee parfum (van de parfumerie) verbreken het vasten niet. Je mag ook oogdruppels en 
oordruppels gebruiken tijdens het vasten, zelfs als de smaak (niet de vloeistof ) van de 
oogdruppel de keel bereikt, omdat het geen eten of drinken is. Neusdruppels zijn niet 
toegestaan, omdat de neus een ingang is naar de keel. Daarom moeten we tijdens de woedoe 
(rituele wassing) ook het water niet te hard insnuiven in de neus.

8. Mag ik mijn tanden poetsen met tandpasta tijdens het vasten?
Dit is op zich geen probleem omdat er een vergelijking kan worden gemaakt met het 
gebruiken van een (vers) miswaak takje, dat een sterkere smaak heeft. De Profeet Muhammad 
U reinigde tijdens het vasten zijn gebit hiermee. Er is dus geen reden om het af te keuren. Let 
wel op dat de smaak van tandpasta alleen in de mond is en de vloeistof met smaak niet de keel 
bereikt, wat gebeurt bij inslikken. Voorzichtigheid is dus geboden.

9. Ik moet praten met mensen, maar mijn mond ruikt niet fris. Mag ik een mondspray gebruiken?
Allah houdt van de mondgeur van een vastend persoon. Het kan echter zijn dat je 
bijvoorbeeld op het werk vindt dat je mond niet fris ruikt op het moment dat je een gesprek 
PHW� LHPDQG� PRHW� DDQJDDQ�� -H� PDJ� MH� PRQG� HYHQ� VSRHOHQ� PHW� ZDWHU� RI� HHQ� PRQGVSUD\�
JHEUXLNHQ��+HW�LV�QHW�DOV�ELM�KHW�JHEUXLN�YDQ�GH�PLVZDDN�RI�WDQGSDVWD��0DDU�ELM�HHQ�PRQGVSUD\�
mag de vloeistof echt je keel niet bereiken, want anders is je vasten verbroken. Kauwen op 
frisse kauwgum is echter niet toegestaan omdat de vloeistof en smaak onvermijdelijk de keel 
bereikt, doordat het vermengt met jouw speeksel.

10.  Wat als ik per ongeluk iets eet of drink, of tijdens het spoelen van de mond per ongeluk water inslik?
Jouw vasten blijft geldig omdat het niet is gedaan met de intentie om iets te eten of te drinken, 
het was per ongeluk. De Profeet Muhammad U zei: “Indien één van jullie vergeet, en hij eet of 
drinkt, laat hem dan zijn vasten verder afmaken, want Allah heeft hem gevoed en te drinken 
gegeven.” [Al-Bukhari en Muslim]

11. Blijft mijn vasten wel geldig als ik mijn speeksel inslik?
Dit verbreekt het vasten niet als het slechts speeksel is. Als het dikke slijm is
die omhoog komt vanuit de borst of vanuit het hoofd, dan moet dat worden
uitgespuugd. Een vastende moet dat dus niet inslikken.

12.  Wat als ik bloed tijdens het vasten?
Als het per ongeluk is, bijvoorbeeld tijdens het koken, tijdens een bezigheid of een plotselinge 
bloedneus of wondje, dan is het vasten niet verbroken. Naar de dokter gaan om wat bloed uit 
de arm of been af te nemen voor medisch onderzoek verbreekt het ook niet. Hetzelfde geldt als 
er een tand wordt getrokken tijdens het vasten en er wat bloed zou vloeien. Wel is het beter om 
niet tijdens de Ramadan een afspraak te maken bij de tandarts (tenzij het echt noodzakelijk is), 
om zo te voorkomen dat er iets van water de keel in kan gaan, waardoor het vasten verbreekt. 
Over cuppen of hidjama tijdens het vasten bestaat een meningsverschil onder geleerden, 
vanwege overleveringen die het wel en niet toestaan. Het veiligst is dan om dat niet tijdens het 
vasten zelf te doen, maar mogelijk in de avond of na de Ramadan.

13.  Wat als ik overgeef tijdens het vasten?
Spontaan of per ongeluk overgeven of dat er iets omhoogkomt, verbreekt het vasten niet. 
Opzettelijk overgeven wel.

14. Mag ik medicijnen gebruiken tijdens het vasten?
Het innemen van een pil of poeder die via de keel de darmen en maag bereikt, verbreekt het 
vasten. Als je plotseling (tijdelijk) ziek wordt en je hebt medicatie nodig, dan kan je het vasten 
verbreken en deze later inhalen.

15. Mag ik bij benauwdheid mijn puffertje of inhalator voor astma gebruiken als ik vast?
De medicijnen die astmapatiënten gebruiken bereiken de twee longen middels de luchtpijp 
en het bereikt de maag niet. Het poeder of gas ontspant de spieren om de luchtwegen en het is 
daarom niet hetzelfde als eten en drinken. Het lijkt er ook niet op. De sterkste mening is dat 
het vasten hierdoor niet wordt aangetast en gewoon geldig is.

16. Mag ik tijdens het koken proeven of het eten op smaak is?
Proeven van de smaak, zoals zoutgehalte, kruiden, saus, is toegestaan als het gebeurt met de 
tip van de tong, dus alleen voorin. Daarna spuug je het uit en je slikt het niet in. Het mag de 
keel en de maag niet bereiken.

17. Mag ik roken tijdens het vasten?
Roken is sowieso niet toegestaan (haraam). Dat het alleen afgekeurd wordt is ondertussen een 
achterhaalde opvatting. Probeer daarom te stoppen met roken.

18. Mag ik tijdens het vasten mijn partner een zoen of knuffel geven?
Het is toegestaan als jij jezelf in bedwang kan houden en ook niet de intentie hebt om je 
partner te verleiden. Een zoen op de lippen, wang of voorhoofd moet niet leiden naar een 
intieme handeling die het vasten kan verbreken. Een onschuldige zoen aan je kinderen of met 
hen knuffelen is gewoon toegestaan.

19. Wat te doen in de nachten van lailatul qadr?
Allah spreekt over de waarde van lailatul qadr in soerah 97. Deze nacht is beter dan 1000 
maanden. De Profeet U leerde ons om deze nacht te “zoeken” in de oneven nachten van de 
laatste tien, d.w.z. de 21e, 23e, 25e, 27e en 29e nacht. Focus niet alleen op de 27e nacht.
De Profeet U leerde ons om de smeekbede te zeggen die vooraan in de planner staat. Het is 
toegestaan om extra goede daden te doen en de beloning is groot in deze laatste dagen, zoals 
extra Koran lezen, extra vrijwillige gebeden verrichten, extra sadaqa schenken en extra 
adhkaar doen. Houd het wel bij de soennah en vermijd allerlei verzonnen rituelen.

De Profeet Muhammad U heeft ons laten weten dat:
“Degene die de Ramadan vast en het opvolgt met zes dagen van Shawwal, het zal zijn alsof 
diegene een heel leven lang gevast heeft.” [Muslim]

Een goede daad wordt tienvoudig beloond. Eén maand vasten van Ramadan staat dan gelijk 
aan tien maanden vasten en de zes dagen van de opvolgende maand Shawwal staat dan gelijk 
aan zestig dagen, oftewel twee maanden. Zo is het alsof je een heel jaar hebt gevast en als je 
dat ieder jaar zo doet, is het alsof je je hele leven hebt gevast.



Hoe handig is het als jij gewoon een kort en duidelijk antwoord weet op enkele veel gestelde 
vragen rondom het vasten? We geven vanwege de beknoptheid niet van alles de bronnen, 
maar het staat jou vrij om zelf op onderzoek uit te gaan. Mocht je ergens een andere mening 
vinden, dan kan dat uiteraard, net zoals dat bij zoveel kwesties het geval is. Wij hebben de 
kwesties in ieder geval bekeken vanuit de standpunten en bewijzen of argumenten bij 
verschillende rechtscholen (madhhab) en het gebruik van betrouwbare overleveringen 
(hadith) daarbij is altijd ons uitgangspunt. Hopelijk is dit jullie van nut. Veel leerplezier!

1. Wat doen we bij het vasten?
Vasten houdt in dat je wegblijft van eten, drinken en geslachtsgemeenschap vanaf 
zonsopkomst tot zonsondergang, met de bedoeling om dichter tot Allah te komen en bewust te 
leven. Het vasten traint ons en leert ons om een goede dienaar van Allah te zijn. Het leert ons 
discipline en beheersing, van geest, lichaam en tong. Allah laat ons weten: “wa  an  ta-soew-moew  
khay-roel  la-koem , in  koen-toem  ta’-la-moewn” – “En het vasten is goed voor jullie, als jullie dat 
alleen maar zouden beseffen.” [Koran, 2:184] De Profeet Muhammad U leerde ons bovendien 
dat het weinig zin heeft om te vasten als je niet jezelf gaat verbeteren: 

Man  lam  yada’  qaw-laz  zoew-ri  wal  ‘amala  bihi , wal  djahl ,
JE��PE]WEP�PEELM��LEE�HNE�XSIR��½I��ER��]EHE�³E��XE�³EE�QELSI��[E��WLEVEE�FELSI�

“Wie het niet kan laten om slecht te praten en te handelen, of onnozel gedrag te vertonen;
Allah heeft het niet nodig dat zo iemand zijn eten en drinken laat (oftewel eten en drinken 

voor zichzelf verbiedt).” [Al-Bukhari]

2. Wie moeten vasten?
Een ieder die gezond is, de puberteit al heeft bereikt en die verstandelijk vermogen heeft. 
Kinderen kunnen gestimuleerd worden om mee te vasten, naar hun vermogen. Laat hen maar 
meedoen, een deel van een dag of hele dag. Laat hen betrokken voelen.

3. Wie hoeven niet te vasten en wat moeten zij doen?
1. Iemand met een chronische ziekte die overdag afhankelijk is van medicatie of voedsel, 
KRHIW�QLHW�WH�YDVWHQ��+LHURQGHU�YDOOHQ�RRN�GLDEHWLFL��7HU�FRPSHQVDWLH��ĀG\D��YRRU]LHW�GLHJHQH�
voor iedere gemiste vastendag een arme van voedsel. Voor een hele maand moet iemand dus 
30 dagmaaltijden schenken. Als je op een hele dag voor ongeveer €7,00 kan eten, dan schenk 
je dus voor €210,00 aan voedsel in deze maand. Bereken dit voor jezelf.
2. Iemand die tijdelijk ziek is en daardoor echt niet (verder) kan vasten, bijvoorbeeld 
hevige koorts of griep, dan moet diegene de gemiste vastendag(en) na de Ramadan alsnog 
inhalen (al-qada). 
3. Iemand die een reis moet maken mag vasten, maar hoeft dat niet als het lastig is. De 
gemiste vastendagen moeten dan alsnog worden ingehaald na de Ramadan. Maar nu moet je 
niet opeens expres op vakantie gaan om het vasten te omzeilen, in de hoop dat je het vasten in 
december tijdens korte dagen kunt inhalen. 
4. Zwangere vrouwen die het vasten echt niet aankunnen of voor wie haar vasten last kan 
opleveren voor de gezondheid van het kind, hoeven niet te vasten. Op onze website staat een 
uitgebreider artikel hierover.
5. De mening dat een sporter (die niet op reis is) of iemand die zwaar arbeid verricht niet 
zou hoeven te vasten valt echt over te discussiëren, want wat is zwaar arbeid, wie bepaalt dat 
en waar leg je de grens? In de tijd van de Profeet U moest men zelfs een oorlog voeren terwijl 
zij vastten. Dus wat is zwaar?

4. Moet ik vasten als ik borstvoeding geef?
Vrouwen die borstvoeding geven en voelen dat ze het vasten aankunnen, kunnen vasten. 
Maar als de vrees bestaat dat het kind niet genoeg voeding krijgt en daarmee in moeilijkheden 
komt, hoeft ze niet te vasten. De gemiste dagen moet zij later wel inhalen.

5. Wat als overdag mijn menstruatie begint?
Je vasten is dan direct verbroken. Doorvasten in de zin dat je niets gaat eten tot zonsondergang 
is niet nodig, je mag gewoon eten vanaf dat moment. De gemiste dagen haal je na de Ramadan 
in en er is verder geen extra compensatie nodig zoals armen voeden voor elke gemiste 
vastendag.

6. Ik ben te laat opgestaan en heb de soehoer (ontbijt vóór ochtendgebed) gemist, mag ik toch iets eten?
In de soehoer zit veel goeds, maar het missen daarvan heeft geen verder gevolg voor de 
geldigheid van het vasten voor die dag. Als jij je hebt verslapen of niet wakker kon worden en 
de tijd voor fadjr (ochtendgebed) is verstreken, dan mag je dus niet alsnog iets eten. Je vast dan 
de dag zonder de soehoer te hebben genomen. Eet je toch iets na het moment van fadjr of 
wanneer het al (wat) licht geworden is buiten, dan is je vasten ongeldig en heb je bovendien 
expres iets gegeten terwijl de vastendag is begonnen.

7. Hoe zit het met lichaamsverzorging en oog-, oor- en neusdruppels?
Zeep, gezichtslotion of olie, haargel, henna, kohl onder de ogen, haren of nagels knippen en 
doorsnee parfum (van de parfumerie) verbreken het vasten niet. Je mag ook oogdruppels en 
oordruppels gebruiken tijdens het vasten, zelfs als de smaak (niet de vloeistof ) van de 
oogdruppel de keel bereikt, omdat het geen eten of drinken is. Neusdruppels zijn niet 
toegestaan, omdat de neus een ingang is naar de keel. Daarom moeten we tijdens de woedoe 
(rituele wassing) ook het water niet te hard insnuiven in de neus.

8. Mag ik mijn tanden poetsen met tandpasta tijdens het vasten?
Dit is op zich geen probleem omdat er een vergelijking kan worden gemaakt met het 
gebruiken van een (vers) miswaak takje, dat een sterkere smaak heeft. De Profeet Muhammad 
U reinigde tijdens het vasten zijn gebit hiermee. Er is dus geen reden om het af te keuren. Let 
wel op dat de smaak van tandpasta alleen in de mond is en de vloeistof met smaak niet de keel 
bereikt, wat gebeurt bij inslikken. Voorzichtigheid is dus geboden.

9. Ik moet praten met mensen, maar mijn mond ruikt niet fris. Mag ik een mondspray gebruiken?
Allah houdt van de mondgeur van een vastend persoon. Het kan echter zijn dat je 
bijvoorbeeld op het werk vindt dat je mond niet fris ruikt op het moment dat je een gesprek 
PHW� LHPDQG� PRHW� DDQJDDQ�� -H� PDJ� MH� PRQG� HYHQ� VSRHOHQ� PHW� ZDWHU� RI� HHQ� PRQGVSUD\�
JHEUXLNHQ��+HW�LV�QHW�DOV�ELM�KHW�JHEUXLN�YDQ�GH�PLVZDDN�RI�WDQGSDVWD��0DDU�ELM�HHQ�PRQGVSUD\�
mag de vloeistof echt je keel niet bereiken, want anders is je vasten verbroken. Kauwen op 
frisse kauwgum is echter niet toegestaan omdat de vloeistof en smaak onvermijdelijk de keel 
bereikt, doordat het vermengt met jouw speeksel.

10.  Wat als ik per ongeluk iets eet of drink, of tijdens het spoelen van de mond per ongeluk water inslik?
Jouw vasten blijft geldig omdat het niet is gedaan met de intentie om iets te eten of te drinken, 
het was per ongeluk. De Profeet Muhammad U zei: “Indien één van jullie vergeet, en hij eet of 
drinkt, laat hem dan zijn vasten verder afmaken, want Allah heeft hem gevoed en te drinken 
gegeven.” [Al-Bukhari en Muslim]

11. Blijft mijn vasten wel geldig als ik mijn speeksel inslik?
Dit verbreekt het vasten niet als het slechts speeksel is. Als het dikke slijm is
die omhoog komt vanuit de borst of vanuit het hoofd, dan moet dat worden
uitgespuugd. Een vastende moet dat dus niet inslikken.

12.  Wat als ik bloed tijdens het vasten?
Als het per ongeluk is, bijvoorbeeld tijdens het koken, tijdens een bezigheid of een plotselinge 
bloedneus of wondje, dan is het vasten niet verbroken. Naar de dokter gaan om wat bloed uit 
de arm of been af te nemen voor medisch onderzoek verbreekt het ook niet. Hetzelfde geldt als 
er een tand wordt getrokken tijdens het vasten en er wat bloed zou vloeien. Wel is het beter om 
niet tijdens de Ramadan een afspraak te maken bij de tandarts (tenzij het echt noodzakelijk is), 
om zo te voorkomen dat er iets van water de keel in kan gaan, waardoor het vasten verbreekt. 
Over cuppen of hidjama tijdens het vasten bestaat een meningsverschil onder geleerden, 
vanwege overleveringen die het wel en niet toestaan. Het veiligst is dan om dat niet tijdens het 
vasten zelf te doen, maar mogelijk in de avond of na de Ramadan.

13.  Wat als ik overgeef tijdens het vasten?
Spontaan of per ongeluk overgeven of dat er iets omhoogkomt, verbreekt het vasten niet. 
Opzettelijk overgeven wel.

14. Mag ik medicijnen gebruiken tijdens het vasten?
Het innemen van een pil of poeder die via de keel de darmen en maag bereikt, verbreekt het 
vasten. Als je plotseling (tijdelijk) ziek wordt en je hebt medicatie nodig, dan kan je het vasten 
verbreken en deze later inhalen.

15. Mag ik bij benauwdheid mijn puffertje of inhalator voor astma gebruiken als ik vast?
De medicijnen die astmapatiënten gebruiken bereiken de twee longen middels de luchtpijp 
en het bereikt de maag niet. Het poeder of gas ontspant de spieren om de luchtwegen en het is 
daarom niet hetzelfde als eten en drinken. Het lijkt er ook niet op. De sterkste mening is dat 
het vasten hierdoor niet wordt aangetast en gewoon geldig is.

16. Mag ik tijdens het koken proeven of het eten op smaak is?
Proeven van de smaak, zoals zoutgehalte, kruiden, saus, is toegestaan als het gebeurt met de 
tip van de tong, dus alleen voorin. Daarna spuug je het uit en je slikt het niet in. Het mag de 
keel en de maag niet bereiken.

17. Mag ik roken tijdens het vasten?
Roken is sowieso niet toegestaan (haraam). Dat het alleen afgekeurd wordt is ondertussen een 
achterhaalde opvatting. Probeer daarom te stoppen met roken.

18. Mag ik tijdens het vasten mijn partner een zoen of knuffel geven?
Het is toegestaan als jij jezelf in bedwang kan houden en ook niet de intentie hebt om je 
partner te verleiden. Een zoen op de lippen, wang of voorhoofd moet niet leiden naar een 
intieme handeling die het vasten kan verbreken. Een onschuldige zoen aan je kinderen of met 
hen knuffelen is gewoon toegestaan.

19. Wat te doen in de nachten van lailatul qadr?
Allah spreekt over de waarde van lailatul qadr in soerah 97. Deze nacht is beter dan 1000 
maanden. De Profeet U leerde ons om deze nacht te “zoeken” in de oneven nachten van de 
laatste tien, d.w.z. de 21e, 23e, 25e, 27e en 29e nacht. Focus niet alleen op de 27e nacht.
De Profeet U leerde ons om de smeekbede te zeggen die vooraan in de planner staat. Het is 
toegestaan om extra goede daden te doen en de beloning is groot in deze laatste dagen, zoals 
extra Koran lezen, extra vrijwillige gebeden verrichten, extra sadaqa schenken en extra 
adhkaar doen. Houd het wel bij de soennah en vermijd allerlei verzonnen rituelen.

De Profeet Muhammad U heeft ons laten weten dat:
“Degene die de Ramadan vast en het opvolgt met zes dagen van Shawwal, het zal zijn alsof 
diegene een heel leven lang gevast heeft.” [Muslim]

Een goede daad wordt tienvoudig beloond. Eén maand vasten van Ramadan staat dan gelijk 
aan tien maanden vasten en de zes dagen van de opvolgende maand Shawwal staat dan gelijk 
aan zestig dagen, oftewel twee maanden. Zo is het alsof je een heel jaar hebt gevast en als je 
dat ieder jaar zo doet, is het alsof je je hele leven hebt gevast.

GOED OM TE WETEN



Hoe handig is het als jij gewoon een kort en duidelijk antwoord weet op enkele veel gestelde 
vragen rondom het vasten? We geven vanwege de beknoptheid niet van alles de bronnen, 
maar het staat jou vrij om zelf op onderzoek uit te gaan. Mocht je ergens een andere mening 
vinden, dan kan dat uiteraard, net zoals dat bij zoveel kwesties het geval is. Wij hebben de 
kwesties in ieder geval bekeken vanuit de standpunten en bewijzen of argumenten bij 
verschillende rechtscholen (madhhab) en het gebruik van betrouwbare overleveringen 
(hadith) daarbij is altijd ons uitgangspunt. Hopelijk is dit jullie van nut. Veel leerplezier!

1. Wat doen we bij het vasten?
Vasten houdt in dat je wegblijft van eten, drinken en geslachtsgemeenschap vanaf 
zonsopkomst tot zonsondergang, met de bedoeling om dichter tot Allah te komen en bewust te 
leven. Het vasten traint ons en leert ons om een goede dienaar van Allah te zijn. Het leert ons 
discipline en beheersing, van geest, lichaam en tong. Allah laat ons weten: “wa  an  ta-soew-moew  
khay-roel  la-koem , in  koen-toem  ta’-la-moewn” – “En het vasten is goed voor jullie, als jullie dat 
alleen maar zouden beseffen.” [Koran, 2:184] De Profeet Muhammad U leerde ons bovendien 
dat het weinig zin heeft om te vasten als je niet jezelf gaat verbeteren: 

Man  lam  yada’  qaw-laz  zoew-ri  wal  ‘amala  bihi , wal  djahl ,
JE��PE]WEP�PEELM��LEE�HNE�XSIR��½I��ER��]EHE�³E��XE�³EE�QELSI��[E��WLEVEE�FELSI�

“Wie het niet kan laten om slecht te praten en te handelen, of onnozel gedrag te vertonen;
Allah heeft het niet nodig dat zo iemand zijn eten en drinken laat (oftewel eten en drinken 

voor zichzelf verbiedt).” [Al-Bukhari]

2. Wie moeten vasten?
Een ieder die gezond is, de puberteit al heeft bereikt en die verstandelijk vermogen heeft. 
Kinderen kunnen gestimuleerd worden om mee te vasten, naar hun vermogen. Laat hen maar 
meedoen, een deel van een dag of hele dag. Laat hen betrokken voelen.

3. Wie hoeven niet te vasten en wat moeten zij doen?
1. Iemand met een chronische ziekte die overdag afhankelijk is van medicatie of voedsel, 
KRHIW�QLHW�WH�YDVWHQ��+LHURQGHU�YDOOHQ�RRN�GLDEHWLFL��7HU�FRPSHQVDWLH��ĀG\D��YRRU]LHW�GLHJHQH�
voor iedere gemiste vastendag een arme van voedsel. Voor een hele maand moet iemand dus 
30 dagmaaltijden schenken. Als je op een hele dag voor ongeveer €7,00 kan eten, dan schenk 
je dus voor €210,00 aan voedsel in deze maand. Bereken dit voor jezelf.
2. Iemand die tijdelijk ziek is en daardoor echt niet (verder) kan vasten, bijvoorbeeld 
hevige koorts of griep, dan moet diegene de gemiste vastendag(en) na de Ramadan alsnog 
inhalen (al-qada). 
3. Iemand die een reis moet maken mag vasten, maar hoeft dat niet als het lastig is. De 
gemiste vastendagen moeten dan alsnog worden ingehaald na de Ramadan. Maar nu moet je 
niet opeens expres op vakantie gaan om het vasten te omzeilen, in de hoop dat je het vasten in 
december tijdens korte dagen kunt inhalen. 
4. Zwangere vrouwen die het vasten echt niet aankunnen of voor wie haar vasten last kan 
opleveren voor de gezondheid van het kind, hoeven niet te vasten. Op onze website staat een 
uitgebreider artikel hierover.
5. De mening dat een sporter (die niet op reis is) of iemand die zwaar arbeid verricht niet 
zou hoeven te vasten valt echt over te discussiëren, want wat is zwaar arbeid, wie bepaalt dat 
en waar leg je de grens? In de tijd van de Profeet U moest men zelfs een oorlog voeren terwijl 
zij vastten. Dus wat is zwaar?

4. Moet ik vasten als ik borstvoeding geef?
Vrouwen die borstvoeding geven en voelen dat ze het vasten aankunnen, kunnen vasten. 
Maar als de vrees bestaat dat het kind niet genoeg voeding krijgt en daarmee in moeilijkheden 
komt, hoeft ze niet te vasten. De gemiste dagen moet zij later wel inhalen.

5. Wat als overdag mijn menstruatie begint?
Je vasten is dan direct verbroken. Doorvasten in de zin dat je niets gaat eten tot zonsondergang 
is niet nodig, je mag gewoon eten vanaf dat moment. De gemiste dagen haal je na de Ramadan 
in en er is verder geen extra compensatie nodig zoals armen voeden voor elke gemiste 
vastendag.

6. Ik ben te laat opgestaan en heb de soehoer (ontbijt vóór ochtendgebed) gemist, mag ik toch iets eten?
In de soehoer zit veel goeds, maar het missen daarvan heeft geen verder gevolg voor de 
geldigheid van het vasten voor die dag. Als jij je hebt verslapen of niet wakker kon worden en 
de tijd voor fadjr (ochtendgebed) is verstreken, dan mag je dus niet alsnog iets eten. Je vast dan 
de dag zonder de soehoer te hebben genomen. Eet je toch iets na het moment van fadjr of 
wanneer het al (wat) licht geworden is buiten, dan is je vasten ongeldig en heb je bovendien 
expres iets gegeten terwijl de vastendag is begonnen.

7. Hoe zit het met lichaamsverzorging en oog-, oor- en neusdruppels?
Zeep, gezichtslotion of olie, haargel, henna, kohl onder de ogen, haren of nagels knippen en 
doorsnee parfum (van de parfumerie) verbreken het vasten niet. Je mag ook oogdruppels en 
oordruppels gebruiken tijdens het vasten, zelfs als de smaak (niet de vloeistof ) van de 
oogdruppel de keel bereikt, omdat het geen eten of drinken is. Neusdruppels zijn niet 
toegestaan, omdat de neus een ingang is naar de keel. Daarom moeten we tijdens de woedoe 
(rituele wassing) ook het water niet te hard insnuiven in de neus.

8. Mag ik mijn tanden poetsen met tandpasta tijdens het vasten?
Dit is op zich geen probleem omdat er een vergelijking kan worden gemaakt met het 
gebruiken van een (vers) miswaak takje, dat een sterkere smaak heeft. De Profeet Muhammad 
U reinigde tijdens het vasten zijn gebit hiermee. Er is dus geen reden om het af te keuren. Let 
wel op dat de smaak van tandpasta alleen in de mond is en de vloeistof met smaak niet de keel 
bereikt, wat gebeurt bij inslikken. Voorzichtigheid is dus geboden.

9. Ik moet praten met mensen, maar mijn mond ruikt niet fris. Mag ik een mondspray gebruiken?
Allah houdt van de mondgeur van een vastend persoon. Het kan echter zijn dat je 
bijvoorbeeld op het werk vindt dat je mond niet fris ruikt op het moment dat je een gesprek 
PHW� LHPDQG� PRHW� DDQJDDQ�� -H� PDJ� MH� PRQG� HYHQ� VSRHOHQ� PHW� ZDWHU� RI� HHQ� PRQGVSUD\�
JHEUXLNHQ��+HW�LV�QHW�DOV�ELM�KHW�JHEUXLN�YDQ�GH�PLVZDDN�RI�WDQGSDVWD��0DDU�ELM�HHQ�PRQGVSUD\�
mag de vloeistof echt je keel niet bereiken, want anders is je vasten verbroken. Kauwen op 
frisse kauwgum is echter niet toegestaan omdat de vloeistof en smaak onvermijdelijk de keel 
bereikt, doordat het vermengt met jouw speeksel.

10.  Wat als ik per ongeluk iets eet of drink, of tijdens het spoelen van de mond per ongeluk water inslik?
Jouw vasten blijft geldig omdat het niet is gedaan met de intentie om iets te eten of te drinken, 
het was per ongeluk. De Profeet Muhammad U zei: “Indien één van jullie vergeet, en hij eet of 
drinkt, laat hem dan zijn vasten verder afmaken, want Allah heeft hem gevoed en te drinken 
gegeven.” [Al-Bukhari en Muslim]

11. Blijft mijn vasten wel geldig als ik mijn speeksel inslik?
Dit verbreekt het vasten niet als het slechts speeksel is. Als het dikke slijm is
die omhoog komt vanuit de borst of vanuit het hoofd, dan moet dat worden
uitgespuugd. Een vastende moet dat dus niet inslikken.

12.  Wat als ik bloed tijdens het vasten?
Als het per ongeluk is, bijvoorbeeld tijdens het koken, tijdens een bezigheid of een plotselinge 
bloedneus of wondje, dan is het vasten niet verbroken. Naar de dokter gaan om wat bloed uit 
de arm of been af te nemen voor medisch onderzoek verbreekt het ook niet. Hetzelfde geldt als 
er een tand wordt getrokken tijdens het vasten en er wat bloed zou vloeien. Wel is het beter om 
niet tijdens de Ramadan een afspraak te maken bij de tandarts (tenzij het echt noodzakelijk is), 
om zo te voorkomen dat er iets van water de keel in kan gaan, waardoor het vasten verbreekt. 
Over cuppen of hidjama tijdens het vasten bestaat een meningsverschil onder geleerden, 
vanwege overleveringen die het wel en niet toestaan. Het veiligst is dan om dat niet tijdens het 
vasten zelf te doen, maar mogelijk in de avond of na de Ramadan.

13.  Wat als ik overgeef tijdens het vasten?
Spontaan of per ongeluk overgeven of dat er iets omhoogkomt, verbreekt het vasten niet. 
Opzettelijk overgeven wel.

14. Mag ik medicijnen gebruiken tijdens het vasten?
Het innemen van een pil of poeder die via de keel de darmen en maag bereikt, verbreekt het 
vasten. Als je plotseling (tijdelijk) ziek wordt en je hebt medicatie nodig, dan kan je het vasten 
verbreken en deze later inhalen.

15. Mag ik bij benauwdheid mijn puffertje of inhalator voor astma gebruiken als ik vast?
De medicijnen die astmapatiënten gebruiken bereiken de twee longen middels de luchtpijp 
en het bereikt de maag niet. Het poeder of gas ontspant de spieren om de luchtwegen en het is 
daarom niet hetzelfde als eten en drinken. Het lijkt er ook niet op. De sterkste mening is dat 
het vasten hierdoor niet wordt aangetast en gewoon geldig is.

16. Mag ik tijdens het koken proeven of het eten op smaak is?
Proeven van de smaak, zoals zoutgehalte, kruiden, saus, is toegestaan als het gebeurt met de 
tip van de tong, dus alleen voorin. Daarna spuug je het uit en je slikt het niet in. Het mag de 
keel en de maag niet bereiken.

17. Mag ik roken tijdens het vasten?
Roken is sowieso niet toegestaan (haraam). Dat het alleen afgekeurd wordt is ondertussen een 
achterhaalde opvatting. Probeer daarom te stoppen met roken.

18. Mag ik tijdens het vasten mijn partner een zoen of knuffel geven?
Het is toegestaan als jij jezelf in bedwang kan houden en ook niet de intentie hebt om je 
partner te verleiden. Een zoen op de lippen, wang of voorhoofd moet niet leiden naar een 
intieme handeling die het vasten kan verbreken. Een onschuldige zoen aan je kinderen of met 
hen knuffelen is gewoon toegestaan.

19. Wat te doen in de nachten van lailatul qadr?
Allah spreekt over de waarde van lailatul qadr in soerah 97. Deze nacht is beter dan 1000 
maanden. De Profeet U leerde ons om deze nacht te “zoeken” in de oneven nachten van de 
laatste tien, d.w.z. de 21e, 23e, 25e, 27e en 29e nacht. Focus niet alleen op de 27e nacht.
De Profeet U leerde ons om de smeekbede te zeggen die vooraan in de planner staat. Het is 
toegestaan om extra goede daden te doen en de beloning is groot in deze laatste dagen, zoals 
extra Koran lezen, extra vrijwillige gebeden verrichten, extra sadaqa schenken en extra 
adhkaar doen. Houd het wel bij de soennah en vermijd allerlei verzonnen rituelen.

De Profeet Muhammad U heeft ons laten weten dat:
“Degene die de Ramadan vast en het opvolgt met zes dagen van Shawwal, het zal zijn alsof 
diegene een heel leven lang gevast heeft.” [Muslim]

Een goede daad wordt tienvoudig beloond. Eén maand vasten van Ramadan staat dan gelijk 
aan tien maanden vasten en de zes dagen van de opvolgende maand Shawwal staat dan gelijk 
aan zestig dagen, oftewel twee maanden. Zo is het alsof je een heel jaar hebt gevast en als je 
dat ieder jaar zo doet, is het alsof je je hele leven hebt gevast.



Hoe handig is het als jij gewoon een kort en duidelijk antwoord weet op enkele veel gestelde 
vragen rondom het vasten? We geven vanwege de beknoptheid niet van alles de bronnen, 
maar het staat jou vrij om zelf op onderzoek uit te gaan. Mocht je ergens een andere mening 
vinden, dan kan dat uiteraard, net zoals dat bij zoveel kwesties het geval is. Wij hebben de 
kwesties in ieder geval bekeken vanuit de standpunten en bewijzen of argumenten bij 
verschillende rechtscholen (madhhab) en het gebruik van betrouwbare overleveringen 
(hadith) daarbij is altijd ons uitgangspunt. Hopelijk is dit jullie van nut. Veel leerplezier!

1. Wat doen we bij het vasten?
Vasten houdt in dat je wegblijft van eten, drinken en geslachtsgemeenschap vanaf 
zonsopkomst tot zonsondergang, met de bedoeling om dichter tot Allah te komen en bewust te 
leven. Het vasten traint ons en leert ons om een goede dienaar van Allah te zijn. Het leert ons 
discipline en beheersing, van geest, lichaam en tong. Allah laat ons weten: “wa  an  ta-soew-moew  
khay-roel  la-koem , in  koen-toem  ta’-la-moewn” – “En het vasten is goed voor jullie, als jullie dat 
alleen maar zouden beseffen.” [Koran, 2:184] De Profeet Muhammad U leerde ons bovendien 
dat het weinig zin heeft om te vasten als je niet jezelf gaat verbeteren: 

Man  lam  yada’  qaw-laz  zoew-ri  wal  ‘amala  bihi , wal  djahl ,
JE��PE]WEP�PEELM��LEE�HNE�XSIR��½I��ER��]EHE�³E��XE�³EE�QELSI��[E��WLEVEE�FELSI�

“Wie het niet kan laten om slecht te praten en te handelen, of onnozel gedrag te vertonen;
Allah heeft het niet nodig dat zo iemand zijn eten en drinken laat (oftewel eten en drinken 

voor zichzelf verbiedt).” [Al-Bukhari]

2. Wie moeten vasten?
Een ieder die gezond is, de puberteit al heeft bereikt en die verstandelijk vermogen heeft. 
Kinderen kunnen gestimuleerd worden om mee te vasten, naar hun vermogen. Laat hen maar 
meedoen, een deel van een dag of hele dag. Laat hen betrokken voelen.

3. Wie hoeven niet te vasten en wat moeten zij doen?
1. Iemand met een chronische ziekte die overdag afhankelijk is van medicatie of voedsel, 
KRHIW�QLHW�WH�YDVWHQ��+LHURQGHU�YDOOHQ�RRN�GLDEHWLFL��7HU�FRPSHQVDWLH��ĀG\D��YRRU]LHW�GLHJHQH�
voor iedere gemiste vastendag een arme van voedsel. Voor een hele maand moet iemand dus 
30 dagmaaltijden schenken. Als je op een hele dag voor ongeveer €7,00 kan eten, dan schenk 
je dus voor €210,00 aan voedsel in deze maand. Bereken dit voor jezelf.
2. Iemand die tijdelijk ziek is en daardoor echt niet (verder) kan vasten, bijvoorbeeld 
hevige koorts of griep, dan moet diegene de gemiste vastendag(en) na de Ramadan alsnog 
inhalen (al-qada). 
3. Iemand die een reis moet maken mag vasten, maar hoeft dat niet als het lastig is. De 
gemiste vastendagen moeten dan alsnog worden ingehaald na de Ramadan. Maar nu moet je 
niet opeens expres op vakantie gaan om het vasten te omzeilen, in de hoop dat je het vasten in 
december tijdens korte dagen kunt inhalen. 
4. Zwangere vrouwen die het vasten echt niet aankunnen of voor wie haar vasten last kan 
opleveren voor de gezondheid van het kind, hoeven niet te vasten. Op onze website staat een 
uitgebreider artikel hierover.
5. De mening dat een sporter (die niet op reis is) of iemand die zwaar arbeid verricht niet 
zou hoeven te vasten valt echt over te discussiëren, want wat is zwaar arbeid, wie bepaalt dat 
en waar leg je de grens? In de tijd van de Profeet U moest men zelfs een oorlog voeren terwijl 
zij vastten. Dus wat is zwaar?

4. Moet ik vasten als ik borstvoeding geef?
Vrouwen die borstvoeding geven en voelen dat ze het vasten aankunnen, kunnen vasten. 
Maar als de vrees bestaat dat het kind niet genoeg voeding krijgt en daarmee in moeilijkheden 
komt, hoeft ze niet te vasten. De gemiste dagen moet zij later wel inhalen.

5. Wat als overdag mijn menstruatie begint?
Je vasten is dan direct verbroken. Doorvasten in de zin dat je niets gaat eten tot zonsondergang 
is niet nodig, je mag gewoon eten vanaf dat moment. De gemiste dagen haal je na de Ramadan 
in en er is verder geen extra compensatie nodig zoals armen voeden voor elke gemiste 
vastendag.

6. Ik ben te laat opgestaan en heb de soehoer (ontbijt vóór ochtendgebed) gemist, mag ik toch iets eten?
In de soehoer zit veel goeds, maar het missen daarvan heeft geen verder gevolg voor de 
geldigheid van het vasten voor die dag. Als jij je hebt verslapen of niet wakker kon worden en 
de tijd voor fadjr (ochtendgebed) is verstreken, dan mag je dus niet alsnog iets eten. Je vast dan 
de dag zonder de soehoer te hebben genomen. Eet je toch iets na het moment van fadjr of 
wanneer het al (wat) licht geworden is buiten, dan is je vasten ongeldig en heb je bovendien 
expres iets gegeten terwijl de vastendag is begonnen.

7. Hoe zit het met lichaamsverzorging en oog-, oor- en neusdruppels?
Zeep, gezichtslotion of olie, haargel, henna, kohl onder de ogen, haren of nagels knippen en 
doorsnee parfum (van de parfumerie) verbreken het vasten niet. Je mag ook oogdruppels en 
oordruppels gebruiken tijdens het vasten, zelfs als de smaak (niet de vloeistof ) van de 
oogdruppel de keel bereikt, omdat het geen eten of drinken is. Neusdruppels zijn niet 
toegestaan, omdat de neus een ingang is naar de keel. Daarom moeten we tijdens de woedoe 
(rituele wassing) ook het water niet te hard insnuiven in de neus.

8. Mag ik mijn tanden poetsen met tandpasta tijdens het vasten?
Dit is op zich geen probleem omdat er een vergelijking kan worden gemaakt met het 
gebruiken van een (vers) miswaak takje, dat een sterkere smaak heeft. De Profeet Muhammad 
U reinigde tijdens het vasten zijn gebit hiermee. Er is dus geen reden om het af te keuren. Let 
wel op dat de smaak van tandpasta alleen in de mond is en de vloeistof met smaak niet de keel 
bereikt, wat gebeurt bij inslikken. Voorzichtigheid is dus geboden.

9. Ik moet praten met mensen, maar mijn mond ruikt niet fris. Mag ik een mondspray gebruiken?
Allah houdt van de mondgeur van een vastend persoon. Het kan echter zijn dat je 
bijvoorbeeld op het werk vindt dat je mond niet fris ruikt op het moment dat je een gesprek 
PHW� LHPDQG� PRHW� DDQJDDQ�� -H� PDJ� MH� PRQG� HYHQ� VSRHOHQ� PHW� ZDWHU� RI� HHQ� PRQGVSUD\�
JHEUXLNHQ��+HW�LV�QHW�DOV�ELM�KHW�JHEUXLN�YDQ�GH�PLVZDDN�RI�WDQGSDVWD��0DDU�ELM�HHQ�PRQGVSUD\�
mag de vloeistof echt je keel niet bereiken, want anders is je vasten verbroken. Kauwen op 
frisse kauwgum is echter niet toegestaan omdat de vloeistof en smaak onvermijdelijk de keel 
bereikt, doordat het vermengt met jouw speeksel.

10.  Wat als ik per ongeluk iets eet of drink, of tijdens het spoelen van de mond per ongeluk water inslik?
Jouw vasten blijft geldig omdat het niet is gedaan met de intentie om iets te eten of te drinken, 
het was per ongeluk. De Profeet Muhammad U zei: “Indien één van jullie vergeet, en hij eet of 
drinkt, laat hem dan zijn vasten verder afmaken, want Allah heeft hem gevoed en te drinken 
gegeven.” [Al-Bukhari en Muslim]

11. Blijft mijn vasten wel geldig als ik mijn speeksel inslik?
Dit verbreekt het vasten niet als het slechts speeksel is. Als het dikke slijm is
die omhoog komt vanuit de borst of vanuit het hoofd, dan moet dat worden
uitgespuugd. Een vastende moet dat dus niet inslikken.

12.  Wat als ik bloed tijdens het vasten?
Als het per ongeluk is, bijvoorbeeld tijdens het koken, tijdens een bezigheid of een plotselinge 
bloedneus of wondje, dan is het vasten niet verbroken. Naar de dokter gaan om wat bloed uit 
de arm of been af te nemen voor medisch onderzoek verbreekt het ook niet. Hetzelfde geldt als 
er een tand wordt getrokken tijdens het vasten en er wat bloed zou vloeien. Wel is het beter om 
niet tijdens de Ramadan een afspraak te maken bij de tandarts (tenzij het echt noodzakelijk is), 
om zo te voorkomen dat er iets van water de keel in kan gaan, waardoor het vasten verbreekt. 
Over cuppen of hidjama tijdens het vasten bestaat een meningsverschil onder geleerden, 
vanwege overleveringen die het wel en niet toestaan. Het veiligst is dan om dat niet tijdens het 
vasten zelf te doen, maar mogelijk in de avond of na de Ramadan.

13.  Wat als ik overgeef tijdens het vasten?
Spontaan of per ongeluk overgeven of dat er iets omhoogkomt, verbreekt het vasten niet. 
Opzettelijk overgeven wel.

14. Mag ik medicijnen gebruiken tijdens het vasten?
Het innemen van een pil of poeder die via de keel de darmen en maag bereikt, verbreekt het 
vasten. Als je plotseling (tijdelijk) ziek wordt en je hebt medicatie nodig, dan kan je het vasten 
verbreken en deze later inhalen.

15. Mag ik bij benauwdheid mijn puffertje of inhalator voor astma gebruiken als ik vast?
De medicijnen die astmapatiënten gebruiken bereiken de twee longen middels de luchtpijp 
en het bereikt de maag niet. Het poeder of gas ontspant de spieren om de luchtwegen en het is 
daarom niet hetzelfde als eten en drinken. Het lijkt er ook niet op. De sterkste mening is dat 
het vasten hierdoor niet wordt aangetast en gewoon geldig is.

16. Mag ik tijdens het koken proeven of het eten op smaak is?
Proeven van de smaak, zoals zoutgehalte, kruiden, saus, is toegestaan als het gebeurt met de 
tip van de tong, dus alleen voorin. Daarna spuug je het uit en je slikt het niet in. Het mag de 
keel en de maag niet bereiken.

17. Mag ik roken tijdens het vasten?
Roken is sowieso niet toegestaan (haraam). Dat het alleen afgekeurd wordt is ondertussen een 
achterhaalde opvatting. Probeer daarom te stoppen met roken.

18. Mag ik tijdens het vasten mijn partner een zoen of knuffel geven?
Het is toegestaan als jij jezelf in bedwang kan houden en ook niet de intentie hebt om je 
partner te verleiden. Een zoen op de lippen, wang of voorhoofd moet niet leiden naar een 
intieme handeling die het vasten kan verbreken. Een onschuldige zoen aan je kinderen of met 
hen knuffelen is gewoon toegestaan.

19. Wat te doen in de nachten van lailatul qadr?
Allah spreekt over de waarde van lailatul qadr in soerah 97. Deze nacht is beter dan 1000 
maanden. De Profeet U leerde ons om deze nacht te “zoeken” in de oneven nachten van de 
laatste tien, d.w.z. de 21e, 23e, 25e, 27e en 29e nacht. Focus niet alleen op de 27e nacht.
De Profeet U leerde ons om de smeekbede te zeggen die vooraan in de planner staat. Het is 
toegestaan om extra goede daden te doen en de beloning is groot in deze laatste dagen, zoals 
extra Koran lezen, extra vrijwillige gebeden verrichten, extra sadaqa schenken en extra 
adhkaar doen. Houd het wel bij de soennah en vermijd allerlei verzonnen rituelen.

De Profeet Muhammad U heeft ons laten weten dat:
“Degene die de Ramadan vast en het opvolgt met zes dagen van Shawwal, het zal zijn alsof 
diegene een heel leven lang gevast heeft.” [Muslim]

Een goede daad wordt tienvoudig beloond. Eén maand vasten van Ramadan staat dan gelijk 
aan tien maanden vasten en de zes dagen van de opvolgende maand Shawwal staat dan gelijk 
aan zestig dagen, oftewel twee maanden. Zo is het alsof je een heel jaar hebt gevast en als je 
dat ieder jaar zo doet, is het alsof je je hele leven hebt gevast.
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