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﷽ 

ا ُ ِ َ ْ ۖ  َوا ا ُ َ ّ َ َ  َ ً َو ۪ َ  ِ ّٰ ِ ا ْ َ ِ.  

 ْ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ َل َر َ اِ  :َ ، نِ َ ْ ُ ْ َ  ِ ِ ْ ُ ْ ِ  َ ِ ؤْ ُ  اْ ّ

ْعضا  دُّ ُش َ  َ ْعُضُه  َ.  

SAMEN STAAN WE STERKER 
 
Een gezegend Ramadanfeest en een gezegende vrijdag; 
ʿīd mubārak, jumuʿa mubārak! Alle lof komt Allah toe, 
Die ons de Ramaḍān heeft doen mogen meemaken en Die 
ons het Ramadanfeest (ʿīd al-fiṭr) heeft doen bereiken. De 
maand Ramaḍān was een leerschool waarin we de 
geboden van Allah volop hebben nageleefd, en Zijn 
verboden hebben vermeden. We hebben geleerd om 
geduldig te zijn. Immers, we hebben onze begeertes in 
bedwang moeten houden. Met de voltooiing van de 
vastenmaand beginnen we weer met een schone lei en 
kunnen we met een goed gevoel de toekomst ingaan. 
Hetgeen we in de maand Ramaḍān hebben geleerd 
moeten we vanaf nu verder uitwerken. Immers, we 
hebben tijdens het vasten vele moeilijkheden 
overwonnen. Nu verwacht Allah van ons dat we deze 
leerzame ervaring blijven verwerkelijken. In de eerste 
plaats zijn dat zelfbeheersing en welgemanierdheid 
(akhlāq). Het Ramadanfeest (ʿīd al-fiṭr) is het feest van de 
gelovigen (muʾminīn) die zich hebben overgegeven aan 
de Wil van Allah. Verder is het een feest dat gekenmerkt 
wordt door saamhorigheid, ondersteuning van zwakkeren 
en vrijgevigheid. Tot slot is het een feest van 
broederliefde en van het omarmen van het volgende 
Qurʾān-vers: ‘En houden jullie je allen tezamen vast 
aan het koord van [het verbond met] Allah en raak 
niet verdeeld [in groeperingen].’1 Vandaag delen we 
volop vreugde met elkaar. Laten we gedragen volgens de 
volgende ḥadīth van onze Profeet (vzmh): ‘Gelovigen 
zijn net als de bouwstenen van een gebouw. Zij 
hechten zich aan elkaar om verzekerd te zijn van het 
bestaan.’2 Dus, broeders, laten we in harmonie met elkaar 
leven en onze onderlinge broederschap versterken. Laten 
we Allah beloven dat we de opbrengsten van de 
vastenmaand uitstorten over de rest van ons leven. Laten 
we ook weeskinderen, zwakkeren en geïsoleerde mensen 
verblijden tijdens dit feest. Door het vasten zijn we 
bewust geworden van onze zwakheden en van onze band 
met Allah. We hebben onszelf in feite volledig gereset. 

                                                           
1 Ᾱl ʿImrān, 3: 103. 

Vandaag staan we dan ook stil bij de succesvolle 
afronding van een één maand durende zelfscholing. Wat 
ons zo sterk maakt, is onze onderlinge broederschap. 
Moge Allah onze eenheid bewaren en ons rust en vrede 
schenken. Āmīn. 
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2 Al-Bukhārī, Ṣalāt, 88. 


