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Ramadan, een Islamitische verplichting, voor wie? 

Ramadan verplicht?  

Er zijn twee soorten vasten: het verplichte vasten en het vrijwillige vasten en tot het verplichte 
vasten behoort het vasten tijdens de maand Ramadan. Het vasten tijdens de maand Ramadan is 
een verplichting die rust op iedereen die in staat is om te vasten.  

Bewijs in de Koran 

De Koran bevestigt deze verplichting van het vasten tijdens de Ramadan. Allah zegt: 

“O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen 
voor jullie, hopelijk zullen jullie Allah vrezen”. ( Surat Al-Baqarah 2:183) 
 

Allah zegt in een ander vers: 

“De maand Ramadan is de maand waarin de Koran is neergezonden, als leiding voor de 
mensheid en als duidelijke bewijzen van de leiding en de Foerqan. Wie van jullie 
aanwezig is in de maand, laat die dan vasten, maar wie ziek is of op reis, dan is er een 
aantal andere dagen (om het vasten van de maand Ramadan in te halen”. (Surat Al-
Baqarah 2:185) 

Bewijs in de Sunnah 

Ook in de Sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) wordt het vasten verplicht 
gesteld. Zo kunnen we het bewijs terugvinden in de hadith waarin de Engel Djibriel (vrede zij 
met hem) de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en zijn metgezellen (moge Allah hen 
genadig zijn) bezoekt om hen te leren over hun geloof (de islam). Djibriel vraagt aan de Profeet 
(vrede en zegeningen zij met hem) wat islam inhoudt. Hierop antwoordt de Profeet (vrede en 
zegeningen zij met hem): 

“De Islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden) dan 
Allah en dat je getuigt dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, dat je het gebed 
onderhoudt, dat je de Zakaat uitgeeft en dat je (tijdens de maand) Ramadan vast en de bedevaart 
(Hadj) naar het Huis (van Allah, de Kabah in Mekka) verricht, indien je daartoe in staat bent.”  
(Overgeleverd door Umar, in Muslim) 

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) noemt hier verplichte zaken op, waaronder het 
vasten tijdens de maand Ramadan. 

Het vasten in de Ramadan is een islamitische verplichting die geldt voor degenen die aan de 
volgende vijf voorwaarden voldoen: 

1. Moslim zijn 
2. Puberteit bereikt hebben (zie volwassen worden) 
3. Geestelijk gezond zijn 
4. Fysiek in staat zijn om te vasten 
5. Gevestigd zijn, geen reiziger zijn 

Degenen die aan deze vijf voorwaarden voldoen, zijn verplicht om te vasten tijdens de Ramadan. 
Maar Allah is genadig voor Zijn dienaren en wil het gemakkelijk voor hen maken, niet moeilijk en 
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daarom bestaan er uitzonderingen. Gezegd dient te worden dat het vasten in principe verplicht 
is voor elke volwassen moslim met een goede geestesgesteldheid. 

Echter zijn er situaties en obstakels waardoor het vasten niet verplicht is voor sommige mensen 
en soms zelfs verboden. Degenen waarvoor andere regels kunnen gelden met betrekking tot het 
vasten, zijn: 

 Kinderen 
 Vrouwen 
 De reizigers 
 De zieken 
 De ouderen 

Kinderen  

Degenen die de volwassenheid nog niet bereikt hebben, worden beschouwd als kinderen en de 
islamitische wetgeving is (nog) niet van toepassing op hen. Kinderen hoeven nog niet te bidden 
en hoeven ook niet te vasten. Ze zijn vrijgesteld van vele islamitische verplichtingen. Deze 
verplichtingen gelden vanaf het moment dat een kind de volwassen leeftijd bereikt. 

Kinderen aanmoedigen 

Hoewel het kind voor zijn volwassenheid niet verplicht is om te vasten, te bidden, de hoofddoek 
te dragen of om andere verplichtingen na te komen, is het wel van belang dat het kind 
aangemoedigd wordt. Het is beter om kinderen al van jongs af aan bekend te maken met de 
islam en de verplichtingen op een manier die bij de leeftijd past. Op jonge leeftijd kan het kind 
op verschillende manieren betrokken worden op een manier die het kind leuk vindt. Geef het 
kind bijvoorbeeld een klein gebedskleed en laat het mee bidden, maak van het suikerfeest ook 
een feest voor het kind of vertel voor het slapen gaan leerzame verhalen over Profeten op een 
manier die begrijpelijk is voor het kind.   

Hoe ouder het kind wordt, hoe intensiever het kind betrokken zou moeten worden bij de 
islamitische verplichtingen. Laat het kind dan eens mee vasten, zodat het kind er kennis mee 
maakt en laat het vaker mee bidden. Op deze manier wordt het kind bekend met de 
verplichtingen en zal het makkelijker voor hem of haar worden om de verplichtingen op een 
latere leeftijd te blijven uitvoeren. Immers, hoe kunnen we van onze kinderen verwachten dat zij 
een goede moslim worden als ze in hun jeugd nooit hebben geleerd over de islam? 

Ar-Rubay bint Muawidh (moge Allah tevreden met haar zijn) vertelde dat zij eens vastten en hun 
kinderen ook lieten vasten. Ze vertelde daarover: 

“We zorgden er voor dat onze kinderen vastten en we maakten speelgoed van wol voor hen. Als 
één van hen begon te huilen om voedsel, gaven we hem het speelgoed om mee te spelen tot het 
tijd was om het vasten te verbreken.” 2 

Volwassen worden 

Hoewel in Nederland een kind pas als volwassen beschouwd wordt bij het bereiken van de 18-
jarige leeftijd, is dit in de islamitische wetgeving anders. Kinderen bereiken de volwassenheid 
wanneer één van de volgende zaken zich voordoet: 

 Het hebben van een zaadlozing 
 De eerste menstruatie 
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 De groei van schaamharen 
 De 15 jarige leeftijd bereiken 

De Koran over het vasten 

Allah zegt in de Koran: 

(Vast) een vastgesteld aantal dagen. Maar degenen die dan van jullie ziek is, of op reis, dan een 
aantal andere dagen. En op degenen die slechts met grote moeite kunnen vasten (en het dan niet 
doen) rust de plicht van Fidyah: het voeden van een arme. Maar degene die vrijwillig meer (dan 
verplicht is) geeft: dat is beter voor hem. En dat jullie vasten is beter voor jullie, als jullie dat 
maar weten. 

De maand Ramadan is het waarin de Koran is neergezonden, als Leiding voor de mensheid en als 
duidelijke bewijzen van de Leiding en de Foerqan. Wie van jullie aanwezig is in de maand, laat 
die dan vasten, maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen (om het vasten in te 
halen). Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst geen ongemak voor jullie. En maakt 
het aantal (dagen) vol en prijs de Grootheid van Allah, omdat Hij jullie leiding schonk. Hopelijk 
zullen jullie dankbaar zijn. (Koran, Surah Al-Baqarah 2:184) 

Deze verzen geven de verplichting van het vasten weer, maar het laat ook enkele groepen 
mensen zien die vrijgesteld zijn van het vasten. Zo zegt Allah in de Koran dat degenen die ziek 
zijn of op reis zijn niet hoeven te vasten en het op een ander moment kunnen inhalen. Allah laat 
ons zelfs weten dat degenen die het echt niet kunnen inhalen, doordat het een hele grote last is, 
een arme mogen voeden, om zo aan de verplichting te voldoen. 

Inhalen of niet? 

Wanneer iemand niet hoeft te vasten door een bepaalde situatie of door een belemmering, dient 
degene de dagen die hij of zij gemist heeft op een later moment in te halen. Dit dient te gebeuren 
voor de daaropvolgende Ramadan. 

Wanneer iemand niet in staat is om het vasten in te halen om welke dringende reden dan ook, is 
het mogelijk om een arme te voeden in plaats van te vasten. Echter dient er wel een dringende 
reden te bestaan, waardoor iemand het niet kan inhalen. Bij dergelijke situaties kan iemand zijn 
situatie beter voorleggen bij een geleerde en om advies vragen. 


