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Ramadan - رمضان
De ramadan is de negende maand van de islamitische kalender. Het is een hele

b�zondere en gezegende maand, waarin w� vasten vanaf het eerste moment van de
dageraad tot zonsondergang. In de ramadan besteden we ook veel t�d aan het

aanbidden van Allah        , het versterken van onze band met Hem en het doen van goede
daden. Het is ook de maand waarin de Quran is neergezonden aan de Profeet Mohamed

.صىل هللا عليه و سلم

Doe’a - دعاء
Een doe’a wordt vaak vertaald als een smeekbede. W� kunnen Allah         om alles vragen

waar we behoefte aan hebben en wat we wensen. Allah         houdt ervan dat w� Hem
vragen en smeken middels doe'a.

Ramadan Mubarak - رمضان مبارك
Zodra de nieuwe maan gezien is en daarmee de maand ramadan begint, z�n we bl� en

kunnen we “Ramadan Mubarak” tegen elkaar zeggen. 
Dit betekent “Gezegende Ramadan”.

‘Ishaa - عشاء
‘Ishaa is de naam van het avondgebed.

Suhoor - سحور
T�dens de ramadan staan we voor de dageraad op om te eten en drinken. 

Dit noemen we suhoor.

Taraweeh - تراويح
Dit z�n extra gebeden die elke avond na het ‘Ishaa gebed in 

de maand ramadan verricht worden. 



Fajr - فجر
Fajr betekent dageraad. Het ochtend gebed wordt salaat al Fajr genoemd. 

Quran - القرآن
De Quran is ons Heilige boek. Deze bestaat uit hoofdstukken en verzen. Allah         heeft

de verzen via de engel Jibriel aan onze geliefde Profeet Mohamed صىل هللا عليه و سلم

geopenbaard.

Soerah - سورة
Een hoofdstuk in de Quran wordt soerah genoemd. 
De Quran heeft 114 soewar (meervoud van soerah).

Allah -      هللا
H� heeft ons geschapen en is de Schepper van het hele universum. H� is de Bezitter van

de meest schone namen en verheven eigenschappen. Allah        is degene die het
alleenrecht heeft om door de gehele schepping aanbeden te worden.

Al Fatiha - الفاتحة
Fatiha betekent “opening” of “begin.” de eerste soerah in de Quran heet soerah Al Fatiha

en is erg belangr�k. Deze soerah is ook een vast en verplicht onderdeel van het gebed.

Hasanaat - َحَسَنات
W� kr�gen beloningen van Allah         voor de goede dingen die we doen. 

Deze worden hasanaat genoemd. 

Sadaqa -  صدقة
Sadaqa betekent liefdadigheid en is er in veel vormen. Je kunt b�voorbeeld geld of

voedsel schenken aan arme mensen. Maar een glimlach geven of iemand helpen is ook
sadaqa. 



Allahoemma baarik - اللهم بارك
Dit is een uitspraak die gebruikt kan worden als iemand iets moois heeft of iets goeds

heeft gedaan. Het betekent “Moge Allah        het voor jou zegenen”.

Iftar - إفطار
De maalt�d waarmee we b� zonsondergang ons vasten verbreken wordt Iftar genoemd.

Bismillaah - بسم هللا
Bismillaah betekent in de Naam van Allah         en kunnen we b� alles zeggen voordat we

eraan beginnen. B�voorbeeld voordat we gaan eten en drinken, Quran lezen en op reis
gaan.

Dhikr - ذکر
Dhikr is het gedenken van Allah         en is een vorm van aanbidding. 

Hiermee versterken we onze band met Allah         .

Alhamdoelillaah - ٱْلحَْمُد لِلِّٰه 
Het zeggen van Alhamdoelillaah is een vorm van dhikr en betekent 

"Alle lof en dank aan Allah         ".

Deen -  دين
Vr� vertaald betekent dit religie en meestal wordt hier de islam mee bedoeld.

Ameen -  امين
Dit zeg je na een doe'a. Het is een extra nadruk op de smeekbede en 

je vraagt Allah         hiermee om de smeekbede te verhoren.

https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
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woorden tekort doen. Vandaar toch nog een liefdevolle extra disclaimer! Mocht je ergens

een foutje zien, dan waarderen w� het enorm als je het ons laat weten via
info@hibahabib.com. BarrakAllahofikoum!
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