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In de Naam van Allah 

De Bezitter van ultieme Genade 

De Schenker van ultieme Genade 
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VOLG ONS OP DE VOLGENDE KANALEN 

 

      Dé plek voor de beste online cursussen voor kinderen, jongeren en 

volwassenen: www.sakeenah.tv 

 

       Nieuwsbrief (mail): www.sendfox.com/sakeenah 

 

         Instagram: www.instagram.com/Sakeenah.tv  

 

        Youtube: www.youtube.com/SakeenahTV    

 

      Youtube Kids: 

www.youtube.com/channel/UCHs9SEvDT8o3RaQW2VbOD2g 

 

     Facebook: www.facebook.com/Sakeenah.tv 

 

        Facebook Kids: www.facebook.com/Sakeenah.club 

 

      Snapchat: www.snapchat.com/add/sakeenah.tv 

 

          Clubhouse: www.clubhouse.com/@sakeenah.tv 

 

     Whatsapp: App ’AAN’ naar +31 630497329 om prachtige berichten 

te ontvangen over de Islam (BELANGRIJK: sla ons nummer op) 

 

        Tiktok: www.tiktok.com/@sakeenah.tv 

  

          Telegram: www.t.me/+SoRvy6J11CykXZvW 

 

            Website boordevol leerzame artikelen over alle islamitische 

onderwerpen: www.sakeenah.info 

 

      Website over roeqya, tovenarij, boze oog, duivels, djinn, 

bezetenheid, depressie en meer: www.roeqya.nl 
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BESTE BROEDER EN ZUSTER  

 

Assalaamoe ‘alaykoem wa rahmatoellaahi wa barakaatoeh,  

 

Ramadan is de negende maand van het islamitische jaar. De beste 

van alle maanden. In deze maand is de Koran geopenbaard.  

 

In deze maand worden de poorten van het Paradijs geopend, worden 

de poorten van de Hel gesloten en worden de duivels vastgebonden. 

Deze maand bevat een nacht die meer waard is dan duizend 

maanden. Ramadan is de maand waarin de genade en vergeving 

van Allah neerdalen.  

 

Laat deze maand dus een nieuw begin zijn met jouw Schepper door je 

band met Hem te versterken en je meer bewust te zijn van Hem. 

 

Ken jij ons Ultra videopakket al? Per direct heb je honderden 

Islamvideo’s beschikbaar die je op elk moment kan bekijken! En er 

komen constant nieuwe video’s bij! Verschillende Islamcursussen en 

Koranstudies die je kan volgen! Lekker vanuit huis. Via je tv, laptop, pc, 

tablet of smartphone. Video’s voor volwassenen, jongeren en kinderen! 

Doe mee: https://www.sakeenah.tv/rp 

 

➢ Het vasten in de maand Ramadan is een plicht voor de moslim en 

is één van de vijf pilaren van de Islam. (Sahieh al-Boekhaarie, 8)  
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➢ Vasten houdt in dat je de hele dag niet eet, niet drinkt en geen 

geslachtsgemeenschap hebt, met een zuivere intentie voor Allah. 

(Al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah al-Moeyassarah, 3/191) 

 

 

WAT IS HET DOEL VAN HET VASTEN? 

 

 

➢ Het doel van het vasten is het vergroten van je godsbewustzijn. 

(Koran, 2:183) 

 

➢ De grootste wijsheid achter het vasten is dat je datgene laat waar 

jij van houdt omwille van datgene waar Allah van houdt. (Madjaalis 

Shahr Ramadaan) 

 

➢ Het vasten is een manier om de Shaytan te 

verslaan, omdat de begeerten verzwakken door 

niet te eten en te drinken. (Moekhtasar Minhaadj 

al-Qaasidien) 

 

➢ Het vasten leert jou geduldig te zijn en lasten te 

verduren. Het versterkt jouw wilskracht en het leert 

jou moeilijkheden te trotseren. (Taysier al-‘Allaam) 

 

➢ Het vasten zorgt ervoor dat je je eigen zwakte inziet, waardoor je 

nederig zal zijn tegenover de Schepper en de schepsels. (Taysier al-

‘Allaam) 

 

➢ Het vasten zorgt ervoor dat de harten van de mensen zich met 

elkaar verbinden en zij een saamhorige gemeenschap worden. 

(Taysier al-‘Allaam) 

  

➢ Het vasten zorgt ervoor dat de rijken de pijn en honger van de 

armen voelen, waardoor zij barmhartig voor hen zijn en er vrede 

ontstaat tussen de verschillende klassen van de samenleving. 

(Taysier al-‘Allaam) 
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➢ Bovendien is vasten gezond. Je maag neemt een rustpauze en je 

lichaam krijgt de tijd om overtollige en schadelijke stoffen te 

verwerken. (Taysier al-‘Allaam)  
 

➢ In ons Ultra videopakket hebben we een prachtige cursus over hoe 

jij je het beste kan voorbereiden op Ramadan! Nu voor maar 

€29,99 voor het zeer uitgebreide jaarpakket: www.sakeenah.tv/rp 
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NOTEER HIER JOUW RAMADAN DOELEN 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
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WELKE BELONING KRIJG JE VOOR HET VASTEN? 

 

 

1. Wanneer je één dag vast met een zuivere intentie voor Allah plaatst 

Allah een kloof tussen jou en de Hel zo groot als de afstand tussen de 

hemel en de aarde. (Sahieh at-Targhieb, 991) 

 

Hoe zuiver je je intentie voor Allah? Volg onze online islamcursussen ‘Wie 

is Allah’ en ‘9 Schone Namen van Allah’. Deze cursussen geven jouw 

geloof een enorme boost en leiden je naar de zoetheid van het geloof! 

Onderdeel van het Sakeenah Ultra pakket, meld je nu aan voor maar 

€29,99 voor een jaarpakket: www.sakeenah.tv/rp 

 

2. Wanneer jij de maand Ramadan vast met geloof en oprechtheid 

worden al jouw voorgaande zonden vergeven. (Sahieh al-Boekhaarie, 

1901) 

 

3. Het vasten zal voor jou bemiddelen op de Dag der Opstanding. 

(Sahieh at-Targhieb, 984) 

 

4. Door te vasten, plaats je een schild tussen jou en de Hel. (Sahieh at-

Targhieb, 980) 

 

5. Wanneer je tot de vastenden behoort, zal je het Paradijs binnengaan 

door een speciale poort genaamd ar-Rayyaan. Wanneer je door deze 

poort naar binnen gaat, zal je drinken van de bronnen van het Paradijs 

en zal je nooit meer dorst krijgen. (Sahieh al-Djaami’, 5184) 

 

In onze cursus ‘Het Hiernamaals’ leer je wat er gebeurt na de dood. Van 

de reis van de ziel, tot de wereld van het graf, tot de gebeurtenissen 

op de Dag des Oordeels, tot het Paradijs en de Hel. Onderdeel van het 

Sakeenah Ultra pakket, meld je nu aan voor maar €29.99 voor een 

jaarpakket: www.sakeenah.tv/rp 

 

6. Maar de werkelijke beloning van het vasten kent niemand behalve 

Allah. (Sahieh al-Boekhaarie, 1850) 
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WAT IS ER ZO BIJZONDER AAN DE MAAND RAMADAN? 

 

 

1. De poorten van het Paradijs worden deze maand geopend. (Sahieh 

Soenan an-Nasaaie, 1993) 

 

2. De poorten van de Hel worden gesloten. (Sahieh Soenan an-

Nasaaie, 1993) 

 

3. De grootste duivels worden vastgebonden. (Sahieh at-Targhieb, 985) 

 

Ken jij onze cursus ‘Geschiedenis van Iblies’ al? Het complete verhaal 

van de Shaytaan (duivel) van het begin tot het einde. Alles wat jij moet 

weten over de Shaytaan, zijn listen en hoe jij je hiertegen kan 

beschermen! Neem snel een kijkje op www.sakeenah.tv/rp 

 

4. Elke dag en nacht van Ramadan worden jouw smeekbeden 

verhoord. (Sahieh at-Targhieb, 1002) 

 

5. Elke dag en nacht van Ramadan bevrijdt Allah mensen van de Hel. 

(Sahieh at-Targhieb, 1002) 

 

6. Wanneer jij de dagen van Ramadan vast en in de nachten bidt, zal 

je de status bereiken van de waarachtigen en de martelaren. (Sahieh 

at-Targhieb, 1003) 

 

7. De Koran is geopenbaard in één van de 

nachten van de maand Ramadan. (Koran, 

2:185) 

 

8. Deze nacht is Laylat al-Qadr (de 

Waardevolle Nacht), de nacht die meer 

waard is dan duizend maanden. (Koran, 97) 
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ULTRA = ALLE ISLAMCURSUSSEN + KORANSTUDIES + 

ISLAMVIDEO’S VOOR KINDEREN  

 
Per direct heb je honderden video’s tot je beschikking. 

 

✔ Er komen steeds nieuwe video’s bij 

✔ Voor kinderen, jongeren, volwassenen 

✔ Kijk op je smartphone, tablet, computer, laptop of tv 

✔ Aantekeningen verwerkt in de video’s 

✔ Investeer in jezelf en je gezin 

✔ Makkelijke Nederlandse taal 
 

✔ Alle bestaande & komende Islamcursussen: 

– Tajwid Regels van de Noen en de Miem 

– Tajwid uitgebreid (al Djazariyyah) 

– Leer het Arabische alfabet 

– Arabisch & Tajwid (uitspraak verbeteren) 

– Wie is Allah 

– 9 schone namen van Allah 

– Gebed 

– Huwelijk 

– Uitleg van smeekbeden (Hisn al Moeslim) 

– Uitleg van tuinen der oprechten (Riyad as Salihin) 

– Helden en heldinnen van de Islam 

– Hiernamaals 

– Regels van reinheid (kleine en grote wassing, menstruatie enz.) 

– De geschiedenis van Iblis/Shaytan 

– Ramadan 

– (000) Isti’adhah (Bescherming tegen de Shaytan) 

– (001) Soerat al Fatihah (de Opener) 

– (112) Soerat al Ikhlas (Zuiverheid) 

– (113) Soerat al Falaq (de Splijting) 

– Parels uit de Koran 

– Woorden uit de Koran 

– Tajwid van de Koran 

– Nieuwe Soewar (hoofdstukken van de Koran) 
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✔ Alle bestaande & komende Islamvideo’s voor kinderen: 

– Allah 

– Pilaren van Islam: Shahadah, Gebed, Zakah, Vasten, Hadj 

– Pilaren van Iman (Geloof): Allah, Engelen, Hemelse Boeken, 

Profeten, Hiernamaals en het Lot. 

– Arabisch leren 

– Verhalen 

– Smeekbeden 

– Koran lezen (Tajwid) 

– Uitleg van de Koran (Tafsir) 

– Islamitische woorden 

– ‘Ied al Adha (offerfeest) 

– Ramadan 

– Leer het gebed 

– Wudu (wassing) leren en andere regels van reinheid 

– Vragen van kinderen 

– Quizjes! 

 

 

TIJDELIJKE SUPER ACTIE! 
 

DEZE ACTIE WIL JE NIET MISSEN: 
 

€29.99 VOOR EEN JAARPAKKET!  

 

www.sakeenah.tv/rp 
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De maand Ramadan heeft zijn status te danken aan de Koran.  

In deze maand vieren wij de openbaring van de Koran aan de 

mensheid.  

 

Hoe is jouw band met de Koran? 
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WEET JIJ HET ANTWOORD? 

 

Wat zijn de 5 pilaren van de Islam? 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

 

Wat zijn de 6 pilaren van het geloof (Iman)? 

1. Geloven in Allah___________________________________________ 

2. Geloven in ________________________________________________ 

3. Geloven in ________________________________________________ 

4. Geloven in ________________________________________________ 

5. Geloven in ________________________________________________ 

6. Geloven in ________________________________________________ 
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VERGEET NIET VEEL DUA TE DOEN DEZE MAAND! 

 

 

 
 

In onze cursus ‘Smeekbeden (Hisn al Moeslim)’ leer je de belangrijkste 

smeekbeden en wat je precies zegt, waarom je dit zegt, welke 

beloning je hiervoor krijgt en wat voor effect dit heeft op je hart! 

Onderdeel van het Sakeenah Ultra videopakket, meld je nu aan voor 

maar €29.99 voor een jaarpakket: www.sakeenah.tv/rp 
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VOOR WIE IS HET VASTEN VERPLICHT? 

 
 

1. Het vasten is verplicht voor elke moslim die bij zijn verstand is, de 

puberteit heeft bereikt, niet ziek is en niet op reis is. De vrouw die 

menstrueert of kraambloedingen heeft, mag niet vasten. (Al-

Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah al-Moeyassarah, 3/216) 

 

2. Als je ziek bent en het vasten te zwaar voor je is, hoef je niet te vasten. 

Als het om een tijdelijke ziekte gaat, moet je je gemiste dagen later 

inhalen. Maar als het om een blijvende, chronische ziekte gaat, moet 

je voor elke gemiste dag een arme voeden. (As-Siyaam Soe-aal wa 

Djawaab) 

 

3. Wanneer je tijdens Ramadan op reis gaat, dien je datgene te doen 

wat het makkelijkst voor je is. Als je wilt, kan je vasten en als je wilt, kan 

je eten. (As-Siyaam Soe-aal wa Djawaab) 

 

4. Het beste is om de kinderen al vanaf hun zevende jaar te 

laten wennen aan (een aantal dagen) vasten. Wanneer zij de 

puberteit bereiken, wordt het vasten verplicht voor hen. (As-

Siyaam Soe-aal wa Djawaab) 

 

5. De bejaarde die niet in staat is om te vasten, hoeft niet 

te vasten. Als hij bij zijn verstand is, moet hij voor elke 

gemiste dag een arme voeden. Maar als hij dement is, 

hoeft hij niks te doen. (As-Siyaam Soe-aal wa Djawaab) 

 

6. Mensen die niet bij hun verstand zijn, zoals geestelijk gestoorden en 

demente bejaarden zijn niet verplicht om te vasten en zij hoeven ook 

geen armen te voeden. (Fatawa Ibn ‘Oethaymien, deel 19) 
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7. Het voeden van de armen kan je doen door een maaltijd voor te 

bereiden en de armen hiertoe uit te nodigen. Voor iedere gemiste dag 

een arme. Ook kan je hun ongebakken voedsel geven. Voor iedere 

dag ongeveer anderhalve kilo van het voedsel dat gangbaar is in het 

land. Dit mag je iedere dag apart geven of in één keer aan het eind 

van Ramadan. (As-Siyaam Soe-aal wa Djawaab) 

 

8. Wanneer je vanwege een ziekte niet vast en daarna in de loop van 

de dag beter wordt, mag je de rest van de dag gewoon eten en 

drinken. (As-Siyaam Soe-aal wa Djawaab) 

 

9. Wanneer je niet vast omdat je op reis bent en daarna overdag 

thuiskomt, mag je de rest van de dag gewoon eten en drinken. (As-

Siyaam Soe-aal wa Djawaab) 

 

10. Wanneer je menstruatie of kraambloeding overdag ophoudt, mag 

je de rest van de dag gewoon eten en drinken. (Fatawa Ibn 

‘Oethaymien, deel 19) 
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WAT MAAKT JE VASTEN ONGELDIG? 

 

 

1. Opzettelijk eten of drinken. Mocht je per ongeluk wat gegeten of 

gedronken hebben, dan is er niks aan de hand. Ga door met 

vasten, want Allah is Degene Die je te eten of te drinken 

heeft gegeven! (Sahieh al-Boekhaarie, 6669)  

 

2. Geslachtsgemeenschap. Wanneer je geslachtsgemeenschap hebt, 

is je vasten ongeldig geworden. Je bent verplicht om deze dag in te 

halen, plus een boetedoening te verrichten, namelijk twee 

opeenvolgende maanden vasten. Ben je hiertoe niet in staat, dan dien 

je zestig armen te voeden. (Sahieh al-Boekhaarie, 6822) 

 

3. Opzettelijk overgeven. Wanneer je onopzettelijk overgeeft, is je 

vasten nog steeds correct. (Sahieh Soenan Abie Daawoed, 2084) 

 

4. Menstruatie en kraambloeding. (Sahieh Moeslim, 508) 

 

5. Het is voor de vrouw toegestaan om de pil in te nemen om haar 

menstruatie uit te stellen, zolang dit geen schadelijke gevolgen voor 

haar heeft. Op deze manier kan zij met de mensen mee vasten en 

hoeft zij niks in te halen. (Fatawa Ibn Baaz, 15/201) 

 

6. De injectie die je lichaam voeding geeft en sterk maakt. Deze wordt 

beschouwd als voedsel. De injectie die geen voeding geeft, 

zoals de griepprik e.d., deze is toegestaan en maakt je vasten 

niet ongeldig. (Al-Mawsoe'ah al-Fiqhiyyah al-Moeyassarah, 

3/307-311)  
 

Ken jij onze cursus Arabisch & Tajwid (uitspraak verbeteren al? In deze 

cursus gaan wij een boekje bestuderen genaamd: Moekhtasar at-

Tarieq as-Sahieh li Makhaaridj al-Hoeroef (Beknopte methode om de 

letters op de juiste manier uit te spreken). Dit boekje is samengesteld 

door Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez Haafidh ‘Oemar, Koranleraar in de 

Profetische Moskee in Medina. Hij heeft dit boekje gebaseerd op de 

bekende Noeraaniyyah en Baghdaadiyyah en dit verder ontwikkeld.  
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Het boekje bestaat uit praktische en heel effectieve oefeningen in de 

uitspraak van de letters in combinatie met andere letters en woorden. 

Degene die dit boekje op de juiste manier bestudeert, zal een zuivere 

uitspraak van de letters en een vloeiende recitatie van de Koran krijgen 

met de Wil van Allah. Doe mee via: www.sakeenah.tv/rp 

 

7. Het verliezen van bloed maakt je vasten niet ongeldig, behalve als 

het gaat om menstruatiebloed of kraambloedingen. (As-Siyaam Soe-

aal wa Djawaab) 

 

8. Wanneer je per ongeluk iets doorslikt, is je vasten gewoon geldig. (As-

Siyaam Soe-aal wa Djawaab) 

 

9. Het hebben van een natte droom maakt je vasten niet ongeldig. (As-

Siyaam Soe-aal wa Djawaab) 

 

10. Wanneer je uit vergeetachtigheid geslachtsgemeenschap hebt, is 

je vasten gewoon geldig. (Fatawa Ibn Baaz, 4/193) 

 

 

✔ Islamcursussen en Koranstudies  

✔ Voor kinderen, jongeren en volwassenen 

✔ Kijk op je smartphone, tablet, computer, laptop of tv 

✔ Aantekeningen verwerkt in de video’s 

✔ Honderden opgenomen video’s  

✔ Investeer in jezelf en je gezin 

✔ Makkelijke Nederlandse taal 

 

Ideaal voor het hele gezin, doe mee via: 

www.sakeenah.tv/rp 
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WAT IS TIJDENS HET VASTEN TOEGESTAAN? 

 

 

1. Tandenpoetsen met tandpasta, zolang dit je keel niet 

bereikt. (Al-Mawsoe'ah al-Fiqhiyyah al-Moeyassarah, 

3/289-307) 

 

2. Het spoelen van je mond en neus, zonder hierin te overdrijven. (Al-

Mawsoe'ah al-Fiqhiyyah al-Moeyassarah, 3/289-307) 

 

4. Het zoenen en strelen van je echtgenoot/echtgenote, behalve als 

dit kan leiden tot geslachtsgemeenschap. (Al-Mawsoe'ah al-Fiqhiyyah 

al-Moeyassarah, 3/289-307) 

 

5. Bloedonderzoek en injecties die je lichaam geen voeding geven. (Al-

Mawsoe'ah al-Fiqhiyyah al-Moeyassarah, 3/289-307) 

 

6. Het gebruiken van parfum, haarolie, gel, crème, enz. (Al-Mawsoe'ah 

al-Fiqhiyyah al-Moeyassarah, 3/289-307) 

 

7. Het proeven van het eten wanneer dit nodig is, zolang dit je keel niet 

bereikt. (Al-Mawsoe'ah al-Fiqhiyyah al-Moeyassarah, 3/289-307) 

 

8. De vastende vrouw mag make-up gebruiken, maar zij mag dit niet 

zichtbaar maken voor vreemde mannen. (As-Siyaam Soe-aal wa 

Djawaab) 

 

9. Het gebruiken van lippenbalsem is toegestaan, zolang je niks 

doorslikt. (As-Siyaam Soe-aal wa Djawaab) 

 

10. Het gebruiken van een zetpil. (As-Siyaam Soe-aal wa Djawaab) 

 

11. Het gebruiken van een inhalator voor degene die aan astma lijdt. 

(As-Siyaam Soe-aal wa Djawaab) 

 

 

 

https://www.sakeenah.tv/product/rp/


 

Meld je aan voor ons jaarpakket. Superactie van €29,99 voor al onze online 

Islamcursussen voor volwassenen, jongeren en kinderen. www.Sakeenah.tv 

 

12. Het trekken van je tanden. (Fatawa Ibn ‘Oethaymien, deel 19) 

 

13. Het gebruiken van oog- en oordruppels. (Fatawa Ibn ‘Oethaymien, 

deel 19) 

 

14. Het nemen van een douche, afkoelen met water, enz. 

(Fatawa Ibn ‘Oethaymien, deel 19) 

 

15. Het natmaken van je lippen met water.  (Fatawa Ibn 

‘Oethaymien, deel 19) 
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LEER TAJWID!  
 

 

Leer de Tajwid Regels van de Noen en de Miem, inbegrepen in 

het Sakeenah Ultra videopakket! In deze cursus behandelen we 

de regels van de Noen en de Miem. Deze regels behoren tot de 

belangrijkste regels die je moet kennen in de wetenschap van 

Tajwid. De letters Noen en Miem zijn speciale letters met speciale 

Tajwid regels die bijna in elke Aayah van de Koran terugkomen. 

 

In deze cursus behandelen we deze Tajwid regels op een 

uitgebreide maar zeer duidelijke manier, aan de hand van 

praktische oefeningen die voor iedereen te volgen zijn. Ook 

wijzen we op de fouten die de meeste mensen maken bij deze 

regels en hoe je deze fouten kan vermijden. Verder worden er 

verschillende misvattingen verduidelijkt die wijdverspreid zijn, zelfs 

onder vele Tajwid leraren. We gaan ook in op bepaalde 

interessante kwesties en details, wat deze cursus uniek maakt in 

de Nederlandse taal! 

 

Onderdeel van het Sakeenah Ultra videopakket. Per direct heb je 

honderden video’s tot je beschikking. Meld je aan voor maar 

€29,99 via: www.sakeenah.tv/rp 
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TIJD VOOR EEN PUZZEL 

 

 

Succes met het vinden van de 12 verstopte woorden! 

 

 

Liefdadigheid  Mekka  Zamzam 

 Koran    Moskee  Iqra 

 Ramadan   Intentie  Paradijs 

 Iftaar    Hadj   Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R G B C A L I M N U Q G 

J A N F V I C D R O D B 

L V M C M E K K A L U I 

I T V A D F K U M B C X 

N X W Q D D N S A A V B 

T Z A M Z A M T D K U L 

E X Q R R D N B A N H K 

N T R O M I S L A M W L 

T P K R Q G F G K T R F 

I R B R A H I T Y V C R 

E M O S K E E R A D V R 

H A D J T I Q R A A B V 

Z P A R A D I J S P R T 

C Q C V H U I L L M B M 
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KEN JIJ ONZE SUPERLEUKE KINDERVIDEO ’S AL? 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ideaal voor de kids om vanuit huis meer te leren 

over de Islam. Doe mee via: www.sakeenah.tv/rp  
  

https://www.sakeenah.tv/product/rp/
https://www.sakeenah.tv/product/rp/
https://www.sakeenah.tv/product/ultra


 

Meld je aan voor ons jaarpakket. Superactie van €29,99 voor al onze online 

Islamcursussen voor volwassenen, jongeren en kinderen. www.Sakeenah.tv 

SUHOOR 

 

 

1. De suhoor is het eten of drinken in het laatste deel van de nacht 

voordat je begint met vasten. Dit is een aanbidding waar jij voor wordt 

beloond. (Taysier al-‘Allaam) 

 

2. De suhoor bevat grote zegeningen. (Sahieh al-Boekhaarie, 1923) 

 

3. Allah en Zijn Engelen prijzen degenen die de suhoor verrichten. 

(Sahieh at-Targhieb, 1053) 

 

4. Het is aanbevolen dat jij de suhoor uitstelt tot net voordat de 

dageraad (fadjr) aanbreekt. (Fatawa Ibn ‘Oethaymien, 19) 

 

5. De tijd waarop het vasten ingaat en je niet meer mag eten en 

drinken, is de tijd waarop de dageraad (fadjr) aanbreekt, oftewel de 

tijd van het ochtendgebed. (Koran, 2:187) 
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IFTAAR 

 

 

1. De iftaar is het verbreken van het vasten na zonsondergang. (Fatawa 

Ibn ‘Oethaymien, deel 19) 

 

2. Het is aanbevolen om je na zonsondergang te haasten met het 

verbreken van het vasten. (Fatawa Ibn ‘Oethaymien, deel 19) 

 

3. Het is aanbevolen om je vasten te verbreken met rijpe dadels. 

(Fatawa Ibn ‘Oethaymien, deel 19) 

 

4. Als je deze niet kan vinden, dan met droge dadels.  

(Fatawa Ibn ‘Oethaymien, deel 19) 

 

5. Als je deze niet kan vinden, dan met water. (Fatawa 

Ibn ‘Oethaymien, deel 19) 

 

6. Als je ook geen water kan vinden, dan met elk voedsel 

dat halal is. (Fatawa Ibn ‘Oethaymien, deel 19) 

 

7. Als je helemaal niks kan vinden om je vasten mee te verbreken, dien 

je je vasten te verbreken met je intentie totdat je wel wat vindt. (Fatawa 

Ibn ‘Oethaymien, deel 19) 
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8. Bij het verbreken van je vasten is het aanbevolen dat je de volgende 

smeekbede zegt: 

 

Arabisch: 

  

 ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت األجر إن شاء هللا
 

Uitspraak:  

 

‘Dhahabadh dhama-, wabtallatil ‘oeroeq, wa thabatal adjroe in shaa 

Allaah.’ 

 

Betekenis:  

 

‘De dorst is verdwenen, de aders zijn bevochtigd en de beloning staat 

vast met de Wil van Allah.’  

 

(Sahieh Soenan Abie Daawoed, 2066) 

 

Deze smeekbede zeg je wanneer je klaar bent met het verbreken van 

het vasten. (Al-Liqaa-aat ash-Shahriyyah van Ibn ‘Oethaymien) 

 

In onze cursus ‘Smeekbeden (Hisn al Moeslim)’ leer je de belangrijkste 

smeekbeden en wat je precies zegt, waarom je dit zegt, welke 

beloning je hiervoor krijgt en wat voor effect dit heeft op je hart! 

Onderdeel van het Sakeenah Ultra pakket, meld je nu aan voor maar 

€29.99 voor een jaarpakket: www.sakeenah.tv/rp 
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DEZE ACTIE WIL JE NIET MISSEN: 

 

www.sakeenah.tv/rp 
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VERGEET JE BUREN NIET! 

 

Betrek je niet-moslim buren in de maand Ramadan. Leg in het kort uit 

waarom wij vasten en geef hun een heerlijke maaltijd. Laat hun de 

schoonheid en gastvrijheid van de Islam zien. Laten we samen het juiste 

voorbeeld geven aan de mensheid.  

 

Neem onderstaande tekst + menu over en schrijf 

dit op een persoonlijke kaart of print het uit : ) 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Beste buren, 

 

De gezegende maand Ramadan is gearriveerd.  

Onze familieleden zullen elke dag van deze maand vasten om een 

betere band te krijgen met de Schepper en de schepsels. 

In deze maand bidden wij voor een betere wereld, liefde, respect en 

vrede. 

Een betere wereld begint bij onszelf. 

 

Na zonsondergang verbreken wij ons vasten. 

Dit wordt in het Arabisch iftaar genoemd. 

Wij hopen dat jullie zullen genieten van deze kleine iftaar die wij voor 

jullie hebben voorbereid.  

Smakelijk! 

 

Familie ………  
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MENU VOOR DE BUREN 

 

Chebakia 

Chebakia zijn Marokkaanse honingkoekjes die voornamelijk tijdens 

iftaar maaltijden worden genuttigd. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Batbot met gemarineerde kip 

Deze schattige broodjes zijn gemaakt van griesmeel.  

Het is een luchtig Marokkaans panbroodje gevuld met een 

kipmengsel. 

 

Marokkaanse duizend gaatjes pannenkoek 

In Marokko worden deze pannenkoekjes baghrir of gringo genoemd. 

 

Dadels met walnoten 

Het is voor moslims aanbevolen om het vasten te verbreken met 

dadels. 

 

Chocolade muffin 

 

Gekookt ei 

 

Frisse komkommersalade 

 

Sinaasappelsap 

 

(Voeg zelf iets toe) 
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KEN JIJ ONZE KORANSTUDIES AL? 

 

 

Diepgaande online videolessen waarin wij de Koran analyseren om de 

Woorden van onze Schepper te begrijpen. Samen duiken we in de 

oceaan van de Koran om de parels, schatten en lessen eruit te halen 

die wij zo hard nodig hebben in ons leven. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Doe mee via: www.sakeenah.tv/rp 
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PRACHTIGE OVERLEVERINGEN OVER DE KORAN 

 

 

De Profeet Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص zei:  

 

'De metgezel van de Koran zal op de Dag der Opstanding naar voren 

komen, waarna de Koran zal zeggen: 'O mijn Heer, sier hem.' Dan zal 

de kroon van eer op zijn hoofd worden geplaatst.' Daarna zal de 

Koran zeggen: 'O mijn Heer, geef hem meer.' Dan zal hij worden 

gekleed met het kleed van eer.'   

 

Daarna zal de Koran zeggen: 'O mijn Heer, wees 

tevreden met hem.' Dan zal Allah tevreden met 

hem zijn. Daarna zal er tegen hem worden gezegd: 

'Reciteer en stijg op (in het Paradijs).' Met elke 

aayah die hij reciteert, zal er een goede daad voor 

hem worden vermeerderd.'  

 

(Sahieh at-Targhieb, 1425)  

 

De Profeet Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص zei:  

 

'Wanneer iemand een letter uit het Boek van Allah reciteert, dan wordt 

hier voor hem één goede daad mee opgeschreven. Elke goede daad 

is gelijk aan tien goede daden. Ik zeg niet dat Alif Laam Miem één letter 

is, maar Alif is een letter, Laam is een letter en Miem is een letter.'  

 

(Sahieh Soenan at-Tirmidhie, 2910)  
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KORAN SCHEMA: LEES IN 30 DAGEN DE KORAN UIT ! 

 

Schema om de Koran in 30 dagen uit te lezen 

Dag 1: Soerat Al-Faatihah t/m Soerat Al-Baqarah vers 1 t/m 141. 

Dag 2: vers 142 t/m vers 252. 

Dag 3: vers 253 t/m Soerat Aal ‘Imraan vers 91. 

Dag 4: vers 92 t/m Soerat An-Nisaa vers 23. 

Dag 5: vers 24 t/m vers 147. 

Dag 6: vers 148 t/m Soerat Al-Maaidah vers 81. 

Dag 7: vers 82 t/m Soerat Al-An’aam vers 110. 

Dag 8: vers 111 t/m Soerat Al-A’raaf vers 87. 

Dag 9: vers 88 t/m Soerat Al-Anfaal vers 40. 

Dag 10: vers 41 t/m Soerat At-Tawbah vers 92. 

Dag 11: vers 93 t/m Soerat Hoed vers 5. 

Dag 12: vers 6 t/m Soerat Yoesoef vers 52. 

Dag 13: vers 53 t/m eind Soerat Ibraahiem. 

Dag 14: Soerat Al-Hijr t/m eind Soerat An-Nahl. 

Dag 15: Soerat Al-Israa t/m soerat Al-Kahf vers 74. 

Dag 16: vers 75 t/m eind Soerat Taha. 

Dag 17: Soerat Al-Anbiyaa t/m eind Soerat Al-Hajj. 

Dag 18: Soerat Al-Moeminoen t/m Soerat Al-Foerqaan vers 20. 

Dag 19: vers 21 t/m Soerat An-Naml vers 55. 

Dag 20: vers 56 t/m Soerat Al-‘Ankaboet vers 45. 

Dag 21: vers 46 t/m Soerat Al-Ahzaab vers 30. 

Dag 22: vers 31 t/m Soerat Yaasien vers 27. 

Dag 23: vers 28 t/m Soerat Az-Zoemar vers 31. 

Dag 24: vers 32 t/m Soerat Foessilat vers 46. 

Dag 25: vers 47 t/m eind Soerat Al-Jaathiyah. 

Dag 26: Al-Ahqaaf t/m Soerat Adh-Dhaariyaat vers 30. 

Dag 27: vers 31 t/m eind Soerat Al-Hadied. 

Dag 28: Soerat Al-Moejaadilah t/m eind Soerat At-Tahriem. 

Dag 29: Soerat Al-Moelk t/m eind Soerat Al-Moersalaat. 

Dag 30: Soerat An-Naba t/m Soerat An-Naas. 
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LEER DEEL 30 VAN DE KORAN UIT JE HOOFD: DJOEZ ‘AMMA  

 

Datum Soerah Activiteit Herhaling Gememoris

eerd √  

 114 Soerat 

an-Naas  

113 Soerat al-

Falaq  

112 Soerat al-

Ikhlaas  

111 Soerat al-

Masad  

 

1 uur 

memoriser

en, 

danwel 

perfectio

neren 

 

  

 

 

 

 110 Soerat 

an-Nasr  

109 Soerat al-

Kaafiroen  

108 Soerat al-

Kawthar  

107 Soerat al-

Maa'oen 

 

1 uur 

memoriser

en, 

danwel 

perfectio

neren 

 

114 Soerat 

an-Naas  

113 Soerat 

al-Falaq  

112 Soerat 

al-Ikhlaas  

111 Soerat 

al-Masad  

 

 

 

 

 

 106 Soerat 

Qoeraysh  

105 Soerat al-

Fiel  

 

30 

minuten 

memoriser

en, 

danwel 

perfectio

neren 

110 Soerat 

an-Nasr  

109 Soerat 

al-Kaafiroen  

108 Soerat 

al-Kawthar  

107 Soerat 

al-Maa'oen 

 

 

 

 

 104 Soerat al-

Hoemazah  

103 Soerat al-

'Asr 

30 

minuten 

memoriser

en, 

106 Soerat 

Qoeraysh  

105 Soerat 

al-Fiel  
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 danwel 

perfectio

neren 

 

 

 102 Soerat at-

Takaathoer  

101 Soerat al-

Qaari'ah  

 

30 

minuten 

memoriser

en 

104 Soerat 

al-

Hoemazah  

103 Soerat 

al-'Asr 

 

 

 100 Soerat al-

'Aadiyaat  

99 Soerat az-

Zalzalah  

 

30 

minuten 

memoriser

en 

102 Soerat 

at-

Takaathoer  

101 Soerat 

al-Qaari'ah  

 

 

 98 Soerat al-

Bayyinah  

97 Soerat al-

Qadr  

 

30 

minuten 

memoriser

en 

100 Soerat 

al-'Aadiyaat  

99 Soerat az-

Zalzalah  

 

 

 96 Soerat al-

'Alaq  

95 Soerat at-

Tien 

 

1 uur 

memoriser

en 

98 Soerat al-

Bayyinah  

97 Soerat al-

Qadr  

 

 

 94 Soerat ash-

Sharh  

93 Soerat ad-

Doeha  

 

1 uur 

memoriser

en 

96 Soerat al-

'Alaq  

95 Soerat at-

Tien 

 

 

 92 Soerat al-

Layl 

 

30 

minuten 

memoriser

en 

94 Soerat 

ash-Sharh  

93 Soerat 

ad-Doeha  

 

 

 91 Soerat ash-

Shams 

30 

minuten 

92 Soerat al-

Layl 
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 memoriser

en 

 

 

 90 Soerat al-

Balad  

 

30 

minuten 

memoriser

en 

 

91 Soerat 

ash-Shams 

 

 

 Herhaal 

Soerah 90 t/m 

114 

30 

minuten 

memoriser

en 

 

  

 Herhaal 

Soerah 90 t/m 

114 

30 

minuten 

memoriser

en 

 

  

 89 Soerat al-

Fadjr  

 

1 uur 

memoriser

en 

 

 

 

 

 Herhaal 

datgene wat 

je nog niet 

kent 

1 uur 

memoriser

en 

89 Soerat al-

Fadjr  

 

 

 88 Soerat al-

Ghaashiyah  

 

30 

minuten 

memoriser

en 

 

  

 87 Soerat al-

A'la  

 

30 

minuten 

memoriser

en 

88 Soerat al-

Ghaashiyah  

 

 

 86 Soerat at-

Taariq 

30 

minuten 

memoriser

en 

87 Soerat al-

A'la  
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 85 Soerat al-

Boeroedj  

 

30 

minuten 

memoriser

en 

86 Soerat at-

Taariq 

 

 84 Soerat al-

Inshiqaaq  

 

 

30 

minuten 

memoriser

en 

85 Soerat al-

Boeroedj  

 

 

 83 Soerat al-

Moetaffifien  

 

1 uur 

memoriser

en 

84 Soerat al-

Inshiqaaq  

 

 

 82 Soerat al-

Infitaar  

81 Soerat at-

Takwier  

1 uur 

memoriser

en 

 

83 Soerat al-

Moetaffifien  

 

 

 80 Soerat 

'Abasa  

 

30 

minuten 

memoriser

en 

 

82 Soerat al-

Infitaar  

81 Soerat at-

Takwier 

 

 80 Soerat 

'Abasa  

 

30 

minuten 

memoriser

en 

 

  

 80 Soerat 

'Abasa  

79 Soerat an-

Naazi'aat 

 

30 

minuten 

memoriser

en 

 

  

 79 Soerat an-

Naazi'aat 

30 

minuten 

memoriser

en 

 

80 Soerat 

'Abasa  

 

 

 79 Soerat an-

Naazi'aat  

30 

minuten 
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 memoriser

en 

 

 78 Soerat an-

Naba 

 

1 uur 

memoriser

en 

 

79 Soerat an-

Naazi'aat 

 

 78 Soerat an-

Naba 

 

1 uur 

memoriser

en 

  

 

 

Tip 1:  Zuiver je intentie. Leer omwille van Allah. 

 

Tip 2:  Leer op vaste momenten. Zoals je afspraken met anderen 

vastlegt, kun je ook afspraken maken met de Koran.  

 

Tip 3:  Ga stoorzenders uit de weg. Volledige focus op de Koran. 

Televisie uit. Telefoon op stil. 

 

Tip 4:  Controleer wat je leert. Luister naar recitaties van iemand die 

ervaren is. Memoriseer geen verkeerde woorden. 

 

Tip 5:  Denk aan de beloning: 

 

'De metgezel van de Koran zal op de Dag der Opstanding naar voren 

komen, waarna de Koran zal zeggen: 'O mijn Heer, sier hem.' Dan zal 

de kroon van eer op zijn hoofd worden geplaatst.' Daarna zal de Koran 

zeggen: 'O mijn Heer, geef hem meer.' Dan zal hij worden gekleed met 

het kleed van eer.'  Daarna zal de Koran zeggen: 'O mijn Heer, wees 

tevreden met hem.' Dan zal Allah tevreden met hem zijn.  

 

Daarna zal er tegen hem worden gezegd: 'Reciteer en stijg op (in het 

Paradijs).' Met elke aayah die hij reciteert, zal er een goede daad voor 

hem worden vermeerderd.'  

(Sahieh at-Targhieb, 1425)  
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Tip 6: Download Djoez ‘Amma op je telefoon en luister naar de Soewar 

die je moet voorbereiden in je auto, tijdens het schoonmaken, tijdens 

het koken, etc.   

 

Tip 7: Als Ramadan voorbij is, moet je bovenstaande Soewar niet 

vergeten te herhalen. Geleerde stof kun je snel vergeten.  

 

Succes. We can do this in shaa Allaah! 

Moge Allah ons allemaal laten behoren tot de mensen van de Koran. 

 

 

CURSUS: LEER HET ARABISCHE ALFABET!  

 

In deze cursus van 31 video’s maak je op een unieke manier kennis met de 

letters van het Arabische alfabet. Aan elke letter van het Arabische alfabet 

wordt er een hele video toegewijd, waarin je leert: 

 

* hoe je de letter schrijft als losse letter en in de verschillende posities in een 

woord 

* hoe je de letter correct uitspreekt 

* uit welke plek de letter komt 

* wat de juiste uitspraak van de letter is, zoals die werd uitgesproken door de 

Profeet Mohammed sallallaahoe ‘alayhi wa sallam en zijn Metgezellen 

* hierdoor leer je ook meteen de juiste uitspraak en recitatie van de Koran 

* dingen die velen van ons fout hebben aangeleerd worden gecorrigeerd 

* bij elke letter leer je een woord dat begint met deze letter om zo je 

woordenschat te vergroten 

* van elke letter leer je een nuttig en zeldzaam weetje 

* je leert de zuivere Arabische taal van de Koran, zoals die werd gesproken 

in de tijd van de Profeet Mohammed sallallaahoe ‘alayhi wa sallam 

* je leert ook meteen de korte en lange klinkers en leestekens, waardoor je 

meteen in staat bent om de Koran of een Arabisch boek te lezen 

* deze lessenreeks is ideaal voor mensen die totaal geen Arabisch kennen 

en ook uitermate geschikt voor mensen die de Arabische letters al kennen, 

aangezien vele fouten die wereldwijd onderwezen worden in deze cursus 

worden rechtgezet en gecorrigeerd. 

 

Doe mee via: www.sakeenah.tv/rp 
 

https://www.sakeenah.tv/product/rp/
https://www.sakeenah.tv/product/rp/


 

Meld je aan voor ons jaarpakket. Superactie van €29,99 voor al onze online 

Islamcursussen voor volwassenen, jongeren en kinderen. www.Sakeenah.tv 

ACTIVITEITEN 

 

 

Onderwerp: Sakeenah Live Quiz 

Datum: (hou onze social media kanalen in de gaten!) 

Tijd: 

Onderwerp: 

Datum: 

Tijd: 

Onderwerp: 

Datum: 

Tijd: 

Onderwerp: 

Datum: 

Tijd: 

Onderwerp: 

Datum: 

Tijd: 

Onderwerp: 

Datum: 

Tijd: 

Onderwerp: 

Datum: 

Tijd: 

Onderwerp: 

Datum: 

Tijd: 

 

Onderwerp: 

Datum: 

Tijd: 
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Onderwerp: 

Datum: 

Tijd: 

 

Onderwerp: 

Datum: 

Tijd: 

 

Onderwerp: 

Datum: 

Tijd: 

 

Onderwerp: 

Datum: 

Tijd: 

 

Onderwerp: 

Datum: 

Tijd: 

 

Onderwerp: 

Datum: 

Tijd: 

 

Onderwerp: 

Datum: 

Tijd: 

 

Onderwerp: 

Datum: 

Tijd: 

 

Onderwerp: 

Datum: 

Tijd: 
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TIPS 

 

 

1. Vast met een zuivere intentie voor Allah. Je zult geen beloning 

krijgen als je intentie niet zuiver is. 

 

2. Sinds het aanbreken van de maand Ramadan verkeer je in 

aanbidding. Het is alsof jij je handen hebt opgeheven, ‘Allaahoe 

akbar’ hebt gezegd en het gebed aan het verrichten bent. Zorg er 

dus voor dat je hart niet naar rechts en links kijkt, maar concentreer 

je alleen op Allah. Beeld je de hele dag in dat je in aanbidding staat 

tegenover Allah. 

 

3. Doe je best om opgeschreven te 

worden onder de mensen van 

het Paradijs, want de poorten 

van het Paradijs zijn deze maand 

wijd geopend. 

 

4. Doe je best om opgeschreven te worden onder de mensen die 

gered worden van de Hel, want de poorten van de Hel zijn deze 

maand stevig afgesloten. 

 

5. Deze maand is gekomen om je zonden uit te wissen. Toon dus 

oprecht berouw voor al je zonden.  

 

6. Zorg ervoor dat je godsbewust bent in jouw woorden, jouw daden, 

jouw uiterlijk en jouw innerlijk, want dit is het doel van het vasten. 

 

7. Zorg ervoor dat de dag dat je vast niet gelijk is aan de dag dat je 

eet. 

 

8. Laat niet alleen je maag vasten, maar ook je ogen, je oren, je tong, 

je handen, je voeten en het allerbelangrijkste: je hart. 

 

9. Laat je maag vasten door niet te eten en te drinken. 
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10. Laat je ogen vasten door niet te kijken naar slechte dingen. 

 

11. Laat je oren vasten door niet te luisteren naar dingen die 

jou niet aangaan.  

 

12. Laat je tong vasten door geen kwade woorden te spreken. 

 

13. Laat je hart vasten door niet te denken aan slechte dingen. 

 

14. Laat het niet zo zijn dat je wegblijft van datgene wat normaal gezien 

halal is (zoals eten en drinken), terwijl je datgene doet wat altijd 

haram is (zoals verboden relaties, slecht taalgebruik en roddelen). 

 

15. Sommige mensen hebben geen aandeel in hun vasten, behalve 

honger en dorst. Perfectioneer dus jouw vasten, zodat je niet tot 

deze mensen zal behoren. 

 

16. Vast niet om calorieën te verbranden, maar vast om je 

zonden te verbranden.  

 

17. Elke minuut is kostbaar in deze maand. Probeer daarom geen 

enkele minuut te verspillen.  

 

18. Laat geen enkele goede daad aan je voorbijgaan. 

 

19. Blijf zoveel mogelijk weg van de tv, Facebook (behalve Sakeenah 

natuurlijk!) en alle andere rotzooi. 

 

20. Probeer verschillende aanbiddingen te verrichten, zodat je je niet 

gaat vervelen. 

 

21. Probeer zoveel mogelijk Koran te reciteren. Op zijn minst de hele 

Koran één keer uitlezen. 

 

22. Creëer een band met de Koran. Meld je aan op: 

www.sakeenah.tv/rp 
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23. Prijs Allah zoveel mogelijk en spreek over Zijn ontelbare gunsten. 

 

24. Verricht zoveel mogelijk smeekbeden, want de smeekbeden van de 

vastende worden verhoord. 

 

25. Probeer zoveel mogelijk in de moskee te blijven. 

Wees één van de pilaren van de moskee. 

 

26. Doe je best om zoveel mogelijk gebeden in de 

moskee te bidden met de gemeenschap. 

 

27. Probeer zoveel mogelijk vrijwillige gebeden te verrichten. 

 

28. Denk tijdens het bidden aan de Grootheid van Allah en laat de 

tranen over je wangen rollen. 

 

29. Probeer zo geconcentreerd mogelijk te bidden. 

 

30. Laat je hart ook aanwezig zijn in alle andere aanbiddingen die je 

verricht. 

 

31. Probeer elke dag goed te zijn voor je ouders en het vasten met hen 

te verbreken. 

 

32. Probeer elke dag een familielid te bezoeken.  

 

33. Probeer elke dag een last van iemand te verlichten. 

 

34. Probeer elke dag een verdrietig hart te verblijden. 

 

35. Probeer elke dag liefdadigheid te geven, al is het maar iets kleins. 

 

36. Probeer deze maand een weeskind te verblijden. 

 

37. Doe je best om de armen te voeden. 
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38. Probeer elke dag aan te sporen tot het goede en het slechte af te 

raden. 

 

39. Ga geen discussies aan met anderen. Open geen deur van het 

kwaad die je later niet meer kan sluiten. 

 

40. Probeer weg te blijven van mensen die hun tijd verdoen en die een 

slechte invloed hebben op jou. 

 

41. Ga om met mensen die hoge doelen in hun leven hebben en hun 

tijd nuttig besteden. 

 

42. Maak het goed met alle mensen met wie je ruzie hebt. 

 

43. Wees deze maand extra lief en zachtaardig voor iedereen. 

 

44. Verhef je stem niet op straat (ook niet thuis, op school of op het 

werk).  

 

45. Vermijd ruzies en onenigheden. 

 

46. Als iemand jou uitscheldt of kwaad doet, antwoord 

hem of haar dan niet. Maar zeg: ik ben aan het 

vasten. 

 

47. Probeer deze maand extra geduldig te zijn. Vasten draait om het 

hebben van geduld. 

 

48. Laat je kinderen of je broertjes en zusjes wennen aan het vasten, het 

bidden en de andere aanbiddingen. 

 

49. Probeer deze maand zo weinig mogelijk te slapen.  

 

50. Wanneer je in het laatste deel van de nacht opstaat om te eten, 

roep Allah dan aan en doe veel smeekbeden. Op dit tijdstip worden 

de smeekbeden namelijk verhoord. 
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51. Probeer elke dag een vastende te voeden, zodat jij de beloning van 

zijn of haar vasten krijgt. 

 

52. Probeer elke dag wat lekkers te sturen naar één van je buren, moslim 

of niet-moslim. 

 

53. Nodig hen uit om het vasten met jou te 

verbreken. 

 

54. Vergeet de bekeerlingen niet in deze maand van 

broederschap/zusterschap en saamhorigheid. 

 

55. Eet niet te veel tijdens het verbreken van het vasten, zodat je niet 

slaperig wordt en zodat je in staat bent om het nachtgebed te 

verrichten.  

 

56. Probeer geen geld of eten te verspillen.  

 

57. Probeer alle nachtgebeden (Taraawieh) bij te wonen in de moskee. 

Vanaf het begin totdat de imam vertrekt, zodat voor jou de 

beloning van de hele nacht bidden wordt opgeschreven. 
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DEZE ACTIE WIL JE NIET MISSEN: 

 

www.sakeenah.tv/rp 
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SUPERLEUKE ISLAMLESSEN VOOR KINDEREN! 

 

 

 
 

 

Doe mee en meld je aan via: www.sakeenah.tv/rp 

 

 

De Profeet Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص zei: 

 

 ‘Ieder van jullie is een leider en ieder van jullie zal 

ondervraagd worden over zijn kinderen.’ 
 

(Al-Boekhaarie, 853) 
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DONEER AAN LIEFDADIGHEIDSPROJECTEN 

 

'Haast jullie naar vergeving van jullie Heer en een Paradijs dat zo 

uitgestrekt is als de hemelen en de aarde. Bereid voor de 

godsbewusten. Degenen die uitgeven in voorspoed en tegenspoed.' 

Koran (Soerat Aal 'Imraan) 3:133-134 

 

 

Naam organisatie:  

Doel: 

Bedrag: 

Datum: 

 

Naam organisatie: 

Doel: 

Bedrag: 

Datum: 

 

Naam organisatie: 

Doel: 

Bedrag: 

Datum: 

 

Naam organisatie: 

Doel: 

Bedrag: 

Datum: 

 

Naam organisatie: 

Doel: 

Bedrag: 

Datum: 

 

Naam organisatie: 

Doel: 

Bedrag: 

Datum: 
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Naam organisatie: 

Doel: 

Bedrag: 

Datum: 

 

Naam organisatie: 

Doel: 

Bedrag: 

Datum: 

 

Naam organisatie: 

Doel: 

Bedrag: 

Datum: 

 

Naam organisatie: 

Doel: 

Bedrag: 

Datum: 

 

Naam organisatie: 

Doel: 

Bedrag: 

Datum: 

 

Naam organisatie: 

Doel: 

Bedrag: 

Datum: 

 

Naam organisatie: 

Doel: 

Bedrag: 

Datum: 
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LAYLAT AL-QADR 

 

1. Laylat al-Qadr betekent de Waardevolle Nacht, vanwege de grote 

waarde van deze nacht en de aanbiddingen in deze nacht. (Taysier 

al-‘Allaam) 

 

2. De openbaring van de Koran begon 

in Laylat al-Qadr. (Taysier al-‘Allaam) 

 

3. Aanbidding tijdens Laylat al-Qadr is 

meer waard dan de aanbidding in 

duizend maanden (meer dan 80 jaar). 

(Taysier al-‘Allaam) 

 

4. Wanneer jij Laylat al-Qadr doorbrengt in gebed met geloof en 

oprechtheid, zullen al jouw voorgaande zonden worden vergeven. 

(Sahieh al-Boekhaarie, 2014) 

 

5. De Engelen dalen in deze nacht neer totdat de dageraad 

aanbreekt. Zij blijven neerdalen, totdat de 

aarde gevuld is met Engelen. Zij dalen neer 

met goedheid, genade en zegeningen.  

 

6. Laylat al-Qadr is een vredige nacht. 

Vele mensen zullen in deze nacht veilig 

zijn voor de zonden en de bestraffing 

ervan.  

 

7. Laylat al-Qadr is één van de laatste tien 

nachten van Ramadan. Het kan de 21e 

nacht zijn, de 30e nacht of een nacht 

hiertussen. Laylat al-Qadr is geen vastgestelde 

nacht, maar hij verplaatst zich steeds. (Tafsier Ibn ‘Oethaymien) 

 

8. Allah heeft deze nacht voor ons verborgen, zodat wij ons best doen 

in het zoeken naar deze nacht en onze aanbidding vermeerderen en 

zodoende meer beloning krijgen. (Tafsier Ibn ‘Oethaymien) 

 

https://www.sakeenah.tv/product/rp/


 

Meld je aan voor ons jaarpakket. Superactie van €29,99 voor al onze online 

Islamcursussen voor volwassenen, jongeren en kinderen. www.Sakeenah.tv 

9. Laylat al-Qadr is een kalme en zachte nacht, die niet warm en niet 

koud is. (Sahieh Ibn Khoezaymah, 2190) 

 

10. De zon zal in de ochtend opkomen terwijl zij wit van kleur is en geen 

stralen heeft. (Sahieh Abie Daawoed, 1247) 
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CURSUS: BEPROEVINGEN 

 

 

Waarom beproeft Allah jou? Hoe ga je om met 

tegenslagen? Hoe kan je elke ramp veranderen in een 

gunst? Hoe kom je uit je depressie en verdriet en kan je weer 

glimlachen naar het leven? Dit alles en meer leer je in onze 

unieke cursus ‘Beproevingen’. 
 

Doe mee met deze cursus via: www.sakeenah.tv 
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ZAKAAT AL-FITR 

 

 

1. Zakaat al-Fitr is een liefdadigheid die elke moslim – man, vrouw, jong 

en oud – verplicht is uit te geven aan het eind van de maand 

Ramadan. 

 

2. Zakaat al-Fitr bedraagt ongeveer drie kilo voedsel per persoon. 

(Sahieh al-Boekhaarie, 1503) 

 

3. Zakaat al-Fitr is bestemd voor de armen. (Sahieh Soenan Abie 

Daawoed, 1420) 

 

4. Zakaat al-Fitr zuivert jouw vasten van eventuele gebreken. (Sahieh 

Soenan Abie Daawoed, 1420) 

 

5. Twee dagen vóór ‘Ied al-Fitr (feestdag na Ramadan) gaat de tijd 

van het geven van Zakaat al-Fitr in. (Sahieh al-Boekhaarie, 1511) 

 

6. Zakaat al-Fitr moet uiterlijk vóór het aanbreken van het feestgebed 

worden uitgegeven, anders is de Zakaat al-Fitr niet geldig. (Sahieh 

Soenan Abie Daawoed, 1420) 
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‘IED AL-FITR 

 

 

1. ‘Ied al-Fitr is de feestdag ter beëindiging van de maand Ramadan, 

bij vele mensen beter bekend als Suikerfeest. 

 

2. Elke moslim – man, vrouw, jong en oud – hoort op deze dag het 

feestgebed bij te wonen. (Sahieh al-Boekhaarie, 324) 

 

3. Voor de moslim is de feestdag een aanbidding waarmee hij dichter 

bij Allah komt, niet een dag waarop hij zijn band met Allah breekt en 

zich stort op alles wat haram is! 

 

4. De feestdag is een dag van eten, drinken en gedenken van Allah. 

(Sahieh Moeslim, 1141) 

 

5. De Metgezellen feliciteerden elkaar op de feestdag door middel van 

de volgende smeekbede: 

 

 تقبل هللا منا ومنكم 
 

Uitspraak:  

‘Taqabbalallaahoe minnaa wa minkoem.’ 

 

Betekenis:  

‘Moge Allah het accepteren van ons en van jullie.’ 

 

(Tamaam al-Minnah, 354) 
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‘IED EL-FITR CADEAU’S 

 

Ken jij onze Sakeenah cadeaubon al?  
 

Door jouw cadeaubon maak jij het voor jouw dierbare mogelijk om de 

Islam online te bestuderen op zijn/haar gemak en zorg jij ervoor dat zijn 

of haar leven positief verandert. Alles wat deze persoon leert, 

onderwijst en aan anderen doorgeeft, komt op jouw weegschaal van 

goede daden terecht. Jouw cadeau is een sadaqah jariyah 

(doorlopende liefdadigheid). Maak gebruik van deze tijdelijke actie 

voor maar €29.99 voor een jaarpakket! 

 

 
 

Geef het cadeau: 

www.sakeenah.tv/product/cadeau 
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‘IED EL-FITR CADEAU’S 

 

Naam: 

Leeftijd: 

Cadeau: 

 

Naam: 

Leeftijd: 

Cadeau: 

 

Naam: 

Leeftijd: 

Cadeau: 

 

Naam: 

Leeftijd: 

Cadeau: 

 

Naam: 

Leeftijd: 

Cadeau: 

 

Naam: 

Leeftijd: 

Cadeau: 

 

Naam: 

Leeftijd: 

Cadeau: 

 

Naam: 

Leeftijd: 

Cadeau: 

 

Naam: 

Leeftijd: 

Cadeau: 
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Naam: 

Leeftijd: 

Cadeau: 

 

Naam: 

Leeftijd: 

Cadeau: 

 

Naam: 

Leeftijd: 

Cadeau: 

 

Naam: 

Leeftijd: 

Cadeau: 

 

Naam: 

Leeftijd: 

Cadeau: 

 

Naam: 

Leeftijd: 

Cadeau: 

 

ISLAM ONLINE VIDEOLESSEN VOOR KIDS!  

 

Superleuke, leerzame en betrouwbare Islamlessen voor 

kinderen van basisschool-niveau!  

 

De lessen worden gegeven in heel makkelijke Nederlandse 

taal die voor elk kind te begrijpen is. 
 

 

                     Doe mee en meld je aan via:    

                                                     www.sakeenah.tv/rp 
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NA RAMADAN 

 

➢ Wanneer je de maand Ramadan plus zes dagen van de maand 

Shawwaal vast, krijg je de beloning van een heel jaar vasten. 

(Sahieh Moeslim, 1164)  

 

➢ Haal eerst je gemiste dagen van Ramadan in en vast daarna pas 

de zes dagen van Shawwaal. (Fatawa al-Ladjnah ad-Daa-imah, 

10/392) 

 

➢ De Heer van Ramadan is ook de Heer van alle andere maanden. 

Keer dus niet terug naar de zonden zodra deze maand voorbij is. 

 

➢ Wees een aanbidder van Allah, geen aanbidder van Ramadan. 

 

➢ Doe je best om van het hele jaar Ramadan te maken. Stop niet met 

het gedenken van Allah, het reciteren van de Koran, het opdoen 

van kennis, het vrijwillig vasten, het geven van liefdadigheid en alle 

andere goede daden.  

 

➢ Moge Allah onze goede daden accepteren, Zijn Genade op ons 

laten neerdalen, onze zonden vergeven en ons laten behoren tot 

degenen die gered worden van de Hel en toegelaten worden tot 

het eeuwige Paradijs. Aamien! 
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BEGIN NU JOUW REIS NAAR KENNIS! 
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Per direct heb je honderden opgenomen video’s tot je beschikking. 

 

✔ Er komen steeds nieuwe video’s bij 

✔ Voor kinderen, jongeren, volwassenen 

✔ Kijk op je smartphone, tablet, computer, laptop of tv 

✔ Aantekeningen verwerkt in de video’s 

✔ Investeer in jezelf en je gezin 

✔ Makkelijke Nederlandse taal 
 
✔ Alle bestaande & komende Islamcursussen: 

– Tajwid Regels van de Noen en de Miem 

– Tajwid uitgebreid (al Djazariyyah) 

– Leer het Arabische alfabet 

– Arabisch & Tajwid (uitspraak verbeteren) 

– Wie is Allah 

– 9 schone namen van Allah 

– Gebed 

– Huwelijk 

– Uitleg van smeekbeden (Hisn al Moeslim) 

– Uitleg van tuinen der oprechten (Riyad as Salihin) 

– Helden en heldinnen van de Islam 

– Hiernamaals 

– Regels van reinheid (kleine en grote wassing, menstruatie enz.) 

– De geschiedenis van Iblis/Shaytan 

– Ramadan 

– (000) Isti’adhah (Bescherming tegen de Shaytan) 

– (001) Soerat al Fatihah (de Opener) 

– (112) Soerat al Ikhlas (Zuiverheid) 

– (113) Soerat al Falaq (de Splijting) 

– Woorden uit de Koran 

– Tajwid van de Koran 

– Nieuwe Soewar (hoofdstukken van de Koran) 
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✔ Alle bestaande & komende Islamvideo’s voor kinderen: 

– Allah 

– Pilaren van Islam: Shahadah, Gebed, Zakah, Vasten, Hadj 

– Pilaren van Iman (Geloof): Allah, Engelen, Hemelse Boeken, 

Profeten, Hiernamaals en het Lot. 

– Arabisch leren 

– Verhalen 

– Smeekbeden 

– Koran lezen (Tajwid) 

– Uitleg van de Koran (Tafsir) 

– Islamitische woorden 

– ‘Ied al Adha (offerfeest) 

– Ramadan 

– Leer het gebed 

– Wudu (wassing) leren en andere regels van reinheid 

– Vragen van kinderen 

– Quizjes! 

 

 

TIJDELIJKE SUPER ACTIE! 
 

DEZE ACTIE WIL JE NIET MISSEN: 
 

€29.99 VOOR EEN JAARPAKKET!  

 

www.sakeenah.tv/rp 
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VOLG ONS OP DE VOLGENDE KANALEN 

 

      Dé plek voor de beste online cursussen voor kinderen, jongeren en 

volwassenen: www.sakeenah.tv 

 

       Nieuwsbrief (mail): www.sendfox.com/sakeenah 

 

         Instagram: www.instagram.com/Sakeenah.tv  

 

        Youtube: www.youtube.com/SakeenahTV    

 

      Youtube Kids: 

www.youtube.com/channel/UCHs9SEvDT8o3RaQW2VbOD2g 

 

     Facebook: www.facebook.com/Sakeenah.tv 

 

        Facebook Kids: www.facebook.com/Sakeenah.club 

 

      Snapchat: www.snapchat.com/add/sakeenah.tv 

 

          Clubhouse: www.clubhouse.com/@sakeenah.tv 

 

     Whatsapp: App ’AAN’ naar +31 630497329 om prachtige berichten 

te ontvangen over de Islam (BELANGRIJK: sla ons nummer op) 

 

        Tiktok: www.tiktok.com/@sakeenah.tv 

  

          Telegram: www.t.me/+SoRvy6J11CykXZvW 

 

            Website boordevol leerzame artikelen over alle islamitische 

onderwerpen: www.sakeenah.info 

 

      Website over roeqya, tovenarij, boze oog, duivels, djinn, 

bezetenheid, depressie en meer: www.roeqya.nl 
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Deze Ramadanplanner is gemaakt door 

 

© www.Sakeenah.tv 
 

 

Dit Pdf-bestand mag gratis worden verspreid, maar 

alleen in zijn volledigheid. 

 

 

'O jullie die geloven, houd jullie aan jullie afspraken.' 

(Koran 5:1) 

 

 

Losse dingen uit deze planner kopiëren en 

verspreiden is niet toegestaan. 

 

Alle rechten zijn voorbehouden aan Sakeenah.tv. 

  

Deze Ramadanplanner mag niet worden verkocht.  
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