
De laatste tien dagen van de maand Ramadan zijn aangebroken.  
‘Iesa en zijn zusje Hawa hebben dit jaar voor het eerst meegevast. 
 
‘Iesa loopt naar de keuken en ziet zijn moeder een heerlijke soep koken. 
“Mmmm, dat ruikt lekker!”, zegt ‘Iesa. “Dank je wel ‘Iesa”, antwoordt zijn 
moeder. “Nog een klein half uurtje en dan kunnen wij ervan smullen.”  
“In shaa’ Allaah”, zegt ‘Iesa met een stralend gezicht. 
 
‘Iesa verheugt zich altijd heel veel op het moment van de iftaar.  
Dit is het moment dat de Moslims in de avond weer mogen eten  
en drinken nadat zij de hele dag hebben gevast. Het vasten eindigt  
elke avond bij zonsondergang. 

Voor het eerst vasten
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‘Iesa loopt naar de woonkamer. Daar zit zijn vader met een boek. “Kom eens naast mij zitten, ‘Iesa”, zegt zijn vader.  
“Papa …”, begint Hawa, “waarom vasten wij?” Haar vader denkt na en antwoordt: “Alles wat wij doen, is voor Allaah .  
En Allaah  vertelt ons in de Qur’aan dat wij moeten vasten om meer taqwaa te verkrijgen.”(1) ‘Iesa vraagt dan:  
“Papa, wat is taqwaa?” “Taqwaa betekent dat je altijd super je best doet om Allaah  tevreden te stellen. 
“Deze tevredenheid krijgen wij door te doen waar Allaah  van houdt en weg te blijven van verboden zaken”,  
legt zijn vader uit.

“Ook letten wij extra op ons gedrag en doen wij ons best.” ‘Iesa en Hawa luisteren aandachtig.  
“Zo laten wij zien dat er niets is waar wij meer van houden dan van Allaah ”, gaat hun vader verder.  
“Alleen Hij mag aanbeden worden.”

“In de laatste tien dagen van Ramadan is er een nacht die beter is dan 1OOO nachten!(2) 
Weten jullie welke nacht dit is?”, vraagt hun vader. “Laylat-ul-Qadr!”, roepen Hawa en ‘Iesa in koor.  
“Heel goed!”, zegt hun vader trots. “In deze nacht is de Qur’aan naar de eerste hemel neergedaald”, vertelt hun vader.

Waarom vasten wij?
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