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Verwachte begindatum voor het vasten: 
6 mei

Nacht van Kracht. De “Nacht van Kracht”, 
Laylat al-Qadr, wordt beschouwd als de 
heiligste nacht van het jaar. De hemel is 
open en gebeden worden verhoord. Het 
valt op één van de oneven nachten tijdens 
de laatste tien dagen van de Ramadan. 

Verwachte laatste vastendag: 4 juni

Viering van het suikerfeest (Idul Fitri): 
5-6 juni

De Ramadan is een belangrijke maand in de 
islamitische kalender, omdat moslims geloven 
dat in deze maand het begin van de Koran werd 
geopenbaard aan Mohammed. 

Samen met moslims over de hele wereld, vasten ook 
de moslims uit Zuidoost-Azië tijdens de Ramadan. 
Van zonsopgang tot zonsondergang eten en drinken 
ze niet. Ook wordt er niet gerookt en onthouden ze 
zich van seksuele activiteit.  

‘s Avonds komen ze bij elkaar om de vasten te breken, 
samen te zijn en extra lang te bidden. 

Gedurende de Ramadan streven veel moslims naar 
een hoger niveau van religieuze reinheid. Ook 
versterken ze de band met mede-moslims door 
bijeenkomsten waarin ze elkaar vergeving vragen, 
samen aanbidden en samen vieren. 

Veel moslims in Zuidoost-Azië bidden vurig tijdens 
deze maand in de hoop dat ze een openbaring van 
God zullen ontvangen. Ramadan is voor ons een goed 
moment om te bidden dat ze juist in Christus zullen 
vinden wat ze zoeken. 

Andere moslims zijn zich juist tijdens de Ramadan 
ervan bewust dat hun hart zondig blijft, hoe hard 
ze ook hun best doen om heilig te zijn. Ramadan 
is voor ons een goed moment om te bidden dat zij 
die hongeren en dorsten naar gerechtigheid zullen 
worden verzadigd door Christus. 

Kinderen worden gefeliciteerd als ze de hele dag 
kunnen vasten en ook volwassenen zijn trots als ze de 
hele maand het vasten kunnen volbrengen. Ramadan 
is voor ons een goed moment om te bidden dat zij die 
trots zijn tegenover God zich zullen verootmoedigen 
en bidden om genade die ons in Christus gegeven is. 
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In het Huis van 
de Vader
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WAAROM ZOUDEN WE TIJDENS DE 
RAMADAN VOOR MOSLIMS BIDDEN? 
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De hele moslimwereld (ook bekend als dar al-Islam, 
het ‘Huis van Islam’) viert samen de Ramadan. 
In deze eeuw is God aan het werk in het huis van 
de Islam en Hij brengt velen thuis bij Hem. Op 
verschillende plaatsen is er een beweging gaande van 
moslims die zich door Jezus Christus tot de Vader 
keren.  We weten dat er in het huis van de Vader vele 
woningen zijn. 

Lukas 15:20 Zijn vader zag hem in de verte al 
aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon 
af, viel hem om de hals en kuste hem.  

Bid dat tijdens deze Ramadan meer mensen 
uit het huis van de Islam de stem van de Vader 
zullen horen, zich tot Hem zullen wenden en hun 
werkelijke geestelijke thuis zullen vinden.

“Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.   
In het huis van mijn Vader zijn veel kamers.” Johannes 14:1-2a

Nadat moslims thuis gekomen zijn bij de Vader, 
door Jezus Christus, worden ze soms met argwaan 
behandeld door de christenen in hun omgeving. 
Soms mogen ze zelfs niet bij de kerkfamilie horen, 
omdat de kerken bang zijn voor vervolging door 
andere moslims, of doordat er culturele verschillen 
zijn tussen christenen en moslims. Zo raken nieuwe 
volgelingen van Jezus soms vervreemd van hun 
broeders en zusters in Christus. 

Efeze 2:19-20 “Zo bent u dus geen vreemdelingen 
of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en 
huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van 
de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de 
hoeksteen.”

Bid voor wederzijdse liefde, respect, samenwerking 
en eenheid tussen bestaande kerken in Zuidoost-
Azië en nieuwe volgelingen van Jezus met een 
moslimachtergrond. 

HET HUIS VAN DE VADER  
BINNENGAAN

Johannes 10:27-28 “Mijn schapen luisteren naar mijn 
stem, ik ken ze en zij volgen mij.  Ik geef ze eeuwig 
leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze 
uit mijn hand roven.”

Bid dat tijdens deze Ramadan velen in het Huis van 
de Islam de stem van Jezus zullen horen en dat hun 
de moed gegeven wordt om Hem te volgen. 

Jezus roept veel moslims in Zuidoost-Azië door 
dromen, visioenen en Bijbelteksten. Maar het vergt 
grote moed en overtuiging om de godsdienst van 
hun omgeving te verlaten en een onbekende weg in 
te slaan. 


