
°Eid ul Fitr : De eerste dag na Ramadan 

 

De vreugde en het gevoel van samenhorigheid op deze dag na het 

vasten is geweldig. Moslims omhelzen elkaar en vergeven elkaar de 

gemaakte fouten en de harde woorden die ze in het afgelopen jaar 

tegen elkaar zeiden. 

 

Daarom heet dit feest “Feest van de verzoening” en niet 

“suikerfeest”! 

 

De moslims beginnen hun dag heel vroeg. Ze nemen een bad, 

gebruiken parfum en doen nieuwe of schone kleren aan zoals de 

Profeet (saw) het deed. Als teken dat je niet meer vast, gaan ze iets 

klein eten ’s morgens en dan gaan de moslims naar het feestgebed in 

de moskee. Deze gebed heet “Salaat oel °ied”. Helaas zal dit gebed 

dit jaar niet kunnen doorgaan omdat de moskee gesloten blijft. Dat 

belet ons natuurlijk niet om samen met onze ouders, zussen en broers 

thuis te bidden en te genieten van ons feest.  

 

De Profeet (saw) zei tegen zijn vriend: 

 

“O Aboe Bakr, elk volk heeft zijn feestdagen, 

dit is onze feestdag. Het behoort ook tot onze 

leefwijze om op zo’n dag vrolijk en opgewekt te 

zijn.” 

 

 

 

 



Oefening: Beantwoord deze vragen. 

 

De Profeet heeft ons geleerd hoe we deze feestdag 

moeten beleven. Zet ze in de juiste volgorde: 

 

 Gaan bidden 

 Zich parfumeren 

 De familie gaan bezoeken 

 Zich parfumeren 

 Een klein onbijt nemen 

 Feesten 

 Elkaar omhelzen en elkaar vergeven 

 

 

Hoe beleef jij °iedoel Fitr? 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het feest zeggen de moslims : 

« ° ied moebarak » 

 

Hierop antwoord je: “Allah baarik fik” 



Als de ramadan voorbij is, 

dan is het feest. Weet jij 

nog welk feest? 

 

Eid al fitr    Eid al adha    Mawlid 

 

Vroeg in de ochtend ga je naar de moskee om het Eid gebed te 

verrichten. Helaas zal dat dit jaar niet kunnen door het coronavirus. 

Laten we kijken wat we normaal zouden doen op deze bijzondere 

dag. 

  
1.Neem een bad of een douche 2.Trek je mooiste kleren aan 

3.Eet een paar dadels 4.Ga te voet naar de moskee 

Als je van de moskee terug naar huis gaat, 

neem dan een andere weg want dit is wat 

de profeet vzmh ook deed en dit is dus een 

sunnah 



Koekjes bakkeeeeennnnnnn…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Wat heb je nodig? 

135 gram bloem 

125 gram zachte boter 

75 gram poedersuiker 

2 theelepels vanille suiker 

Snuifje zout 

 

 

 

Voor de versiering 
 

Vormpjes 

Chocolade 

Deegrol 

Tandenstoker (tekst) 



Zakatoel Fitr 

 

Tegen de laatste dagen van Ramadan is het verplicht voor ieder 

Moslim om Zakatoel Fitr te geven. Dit is een andere soort zakaat dan 

de gewone zakaat. Zakatoel Fitr is een gift voor de arme mensen in 

de maand Ramadan. 

 

Ieder moslim die niet arm is en geld verdient, moet Zakatoel Fitr 

geven. Maar als jij niets kan geven of je moeder omdat jullie niet 

werken, moet je vader het in jullie plaats geven. 

 

Met Zakatoel Fitr moeten we proberen arme mensen blij te maken, 

zodat ze met ons feest kunnen meegenieten. 

 

Zij kunnen met het geld dat zij krijgen eten kopen of nieuwe kledij. 

Allah wordt tevreden wanneer mensen elkaar blij maken en goed zijn 

voor elkaar. Vooral wanneer het omwille van Allah wordt gedaan. 

Daarom is Zakatoel Fitr erg belangrijk. 

 



 

Antwoord op de volgende vragen 

1) Wie is verplicht zakatoel Fitr te geven? 

 

  kinderen  

  arme mensen 

  moslims  

 

2) Waarom moeten we geld geven aan de arme mensen? 

 

  Zodat wij arm worden  

  zodat de arme mensen eten kunnen     

 kopen, klere,… 

  Zodat de arme mensen rijk worden  
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