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RAMAḌĀN: DE MAAND VAN DE QURʾĀN
Allah vermeldt het volgende in de Heilige Qurʾān: ‘Deze
Qurʾān leidt zeker tot hetgeen juist is, en brengt het
goede nieuws aan de gelovigen die oprechte daden
verrichten dat er voor hen een grote beloning is.’1 In
een (overlevering) ḥadīth heeft de profeet Muḥammad
(vzmh) het volgende gezegd: ‘Het beste der woorden is
het Boek van Allah de Verhevene. De beste leiding is
de leiding van Muḥammad.’2
Beste broeders!
Het vasten tijdens de Ramaḍān is één van de vijf zuilen
van de Islām. Voor iemand die vast, is de maand Ramaḍān
een middel om vergeven te worden door Allah en om Zijn
welbehagen te verkrijgen. Eén van onze belangrijkste
taken in deze maand is om te leren om de Qurʾān een
prominente plek te geven in ons leven. Het onderwijzen
én het leren lezen van de Qurʾān is een erg grote zegen
(niʿma). Natuurlijk moeten we het niet bij lezen laten,
want we dienen de inhoud van de Qurʾān te begrijpen en
te leren hoe we deze in ons leven moeten toepassen.
Daarom is het belangrijk om deel te nemen aan
praatgroepen en lezingen in moskeeën en aan
bijeenkomsten waarin gezamenlijk Qurʾān wordt
gereciteerd.
Beste moslims!
De maand Ramaḍān is een maand van genade (raḥma),
van vergeving (maghfira) en van verlossing van de Hel
(jahannam). Het is een maand waarin we leren om geduld
(ṣabr) op te brengen en ervaren hoe hulpbehoevenden
zich voelen. Het is ook een vruchtbare maand waarin we
vaker bij elkaar horen te komen om bijvoorbeeld
gezamenlijk uit de Qurʾān te reciteren. De Heilige Qurʾān
is een groot geschenk van de maand Ramaḍān. “Iqraʾ”
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ofwel “Lees!” is het állereerste gebod van Allah. Het
reciteren uit de Qurʾān is één van de beste vormen van
aanbidding (ʿibāda) waar per gelezen letter ongekende
beloningen voor wordt geschonken door Allah. Het
reciteren van de Qurʾān tijdens het gebed (ṣalāt) en
daarbuiten betekent een goddelijke genade (raḥma) voor
de gelovigen en een genezing voor onze harten; de Qurʾān
is de allermooiste gids van ons leven. Het lezen en
toepassen van de Qurʾān betekent een verlichting op het
duistere pad richting het Hiernamaals.
Beste broeders!
Het is ondenkbaar voor een moslim om de Qurʾān en de
inhoud ervan te verwaarlozen. Een leven zonder Qurʾān
betekent een leven in de duisternis. De hoeveelheid licht
in ons leven, in ons graf en tijdens ons leven in het
Hiernamaals (ākhira), is afhankelijk van onze relatie met
de Qurʾān. De maand Ramaḍān is een leerschool voor
ons. We kunnen hier alleen voor slagen als we onszelf
oprecht vastbinden aan de Qurʾān en aan de traditie
(sunna) van onze profeet Muḥammad (vzmh). Laat jouw
liefde voor de Qurʾān dus niet ontbreken in je hart.
Vergeet ook niet dat de Profeet het volgende heeft
gezegd: ‘Iemand die géén sporen van de Qurʾān in zijn
hart draagt, is net als een bedorven huis.’3 Laten we
dus gehoor geven aan deze oproep van de Profeet; niet
alleen individueel, maar gezamenlijk met onze gezinnen,
vrienden en kennissen.
Beste gelovigen!
Laten we deze speciale en gezegende dagen van de
prachtige maand Ramaḍān goed benutten met het
reciteren en beluisteren van de Qurʾān. We hebben
immers allemaal behoefte aan de voorspraak (shafāʿa)
van de Qurʾān. Laten we smeekbedes (duʿāʾ) uitspreken
voor elkaar en voor vrede en rust in de islamitische wereld
en in Nederland. Laten we voor de redding van de
mensheid bevriend raken met de Qurʾān en met de sunna
van de Profeet (vzmh).
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