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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

  َ ِ ٍت  َ ِ ّ َ ِس َو َ ّ ِ ى  ً ُ ٰاُن  ْ ُ ْ ِ ا ۪ َل  ِ ْ ٓي اُ ۪ َ ّ َن ا َ َ ُ َر ْ َ

ى وَ  ٰ ُ ْ ُۜ ا ْ ُ َ ْ َ  َ ْ َ ّ ُ ا ُ ْ ِ  َ ِ َ  ْ َ َ ِنۚ  َ ْ ُ ْ .ا  

ُل  ُ َل َر َِ ّٰ َ  ا ّ َ ُ ّٰ َ  ا َ ّ َ ِ َو ْ َ َ:  

َرٌك،أ  َ ُ  ٌ ْ َ ُن  َ َ ْ َر ُ َ   ، ُ َ َ ِ  ْ ُ ْ َ َ  َ ّ َ َ َو ّ َ  ُ َ ّ َض ا َ َ

ِ أ  ِ  ُ َ ْ ِ أ ُ ِ  ُ َ ْ ُ ِء، َو َ َ ّ اُب ا َ اُب ْ َ ْ  ِ ِ  ُ ّ َ ُ ِ، َو ِ َ ْ ا

 َّ َدُة ا َ َ ِ ِ َ.  

RAMAḌĀN: EEN MAAND VAN BEZINNING 
 
Wij zijn verheugd dat we de heilige maand Ramaḍān 
hebben mogen bereiken, al-ḥamdulillāh. Zo’n anderhalf 
jaar nadat de profeet Muḥammad (saw) van Mekka naar 
Medina was geëmigreerd, werd het vasten (ṣawm) aan de 
moslims opgedragen. Allah vermeldt daar het volgende 
over in sūrat al-Baqara: ‘De maand Ramaḍān is [de 
maand] waarin de Qurʾān is gezonden, als leidraad 
voor de mensen, en als duidelijke bewijzen van de 
leidraad en het onderscheid [tussen goed en kwaad] 
(al-furqān). Wie, onder jullie, getuige is van die 
maand, laat hem dan vasten.’1 Toen de Profeet (saw) 
zijn gemeenschap toesprak vanuit de preekstoel (minbar) 
in de al-Masjid al-Nabawī, zei hij het volgende: ‘De 
gezegende maand Ramaḍān heeft jullie bereikt. Allah 
de Almachtige heeft jullie opgedragen om te vasten in 
die maand. In die maand openen de poorten van het 
Paradijs [lett.: de hemel], sluiten de poorten van de 
Hel en worden de opstandige duivels geketend.’2 
 
Beste broeders en zusters! 
Wat de maand Ramaḍān bijzonder maakt is dat het een 
maand is waarin de poorten van het Paradijs geopend 
worden en de poorten van de Hel gesloten worden. Een 
maand waarin de genade (raḥma) van Allah overheerst. 
Moge deze maand gezegend zijn voor jullie: Ramaḍān 
mubārak. Oneindig veel lof aan Allah de Verhevene, Die 
ons deze maand heeft laten bereiken. De tarāwīḥ-
gebeden, de ifṭār-maaltijden en de recitaties uit de Qurʾān 
zullen we dit jaar binnenshuis moeten houden. Daarmee 
kunnen we onze huizen omvormen tot moskeeën. Verder 

 
1 Al-Baqara, 2: 185. 
2 N2108 Al-Nasāʾī, Ṣiyām, 5. 
3 Al-Baqara, 2: 183. 

informeert Allah ons als volgt: ‘O jullie die geloven! Het 
vasten is voor jullie voorschreven, zoals het ook was 
voorgeschreven aan degenen voor jullie, zodat jullie 
godvrezend worden.’3 In een ḥadīth heeft de Profeet 
(saw) het volgende gezegd: ‘Het vasten is een schild. 
Laat een vastende zich niet respectloos of onbehoorlijk 
gedragen. Laat hem, wanneer iemand hem aanvalt of 
uitscheldt, tweemaal het volgende zeggen: “Ik ben aan 
het vasten.”’4 Het vasten in de Ramaḍān is een leerschool 
waarin je leert om Allah te dienen, om de verboden van 
Allah te vermijden en om geduldig te zijn. Interessant is 
ook dat schijnvertoning (riyāʾ) tijdens het vasten 
onmogelijk is, want het is niet te zien aan iemand of hij 
vast. Allah zegt namelijk: ‘Alle daden van de mens zijn 
voor hem, behalve van het vasten; die zijn voor Mij, 
Ik geef de beloning daarvoor.’5  
 
Beste moslims! 
De maand Ramaḍān heeft een speciale betekenis voor 
moslims. Deze maand bevat namelijk de bijzondere nacht 
laylat al-Qadr (de Nacht van de Beschikking) waarin de 
openbaring van de Heilige Qurʾān is begonnen. Het 
veelvuldig reciteren uit de Qurʾān is dan ook extra 
aanbevolen in deze maand. Deze maand versterkt onze 
spiritualiteit. Dit straalt licht op ons leven ná de Ramaḍān. 
Ook krijgen wij inzicht in onze tekortkomingen. De 
maand Ramaḍān bevat zaken die we in andere maanden 
niet kennen, namelijk: het vastengebed (ṣalāt al-tarāwīḥ), 
de ṣadaqat al-fiṭr (de vastenaalmoes die tegen het eind 
van de Ramaḍān afgestaan moet worden aan armen) en 
normaal gesproken ook de iʿtikāf (afzondering in de 
moskee gedurende de laatste tien dagen van de Ramaḍān). 
Veel moslims schenken de armenbelasting (zakāt) tijdens 
de Ramaḍān. Dit wordt namelijk extra beloond in die 
maand. 
 
Beste mensen! 
De Ramaḍān is een maand van bezinning. Laten we 
veelvuldig uit de Qurʾān reciteren, berouw tonen en om 
vergeving vragen. Houd je aan het volgende voorschrift 
van Allah: ‘Eet en drink, maar verspil niet.’6 Houd je 
aan de maatregelen van de overheid, houd dus minimaal 
anderhalve meter afstand van anderen. Ik smeek Allah om 
de heilige maand Ramaḍān te zegenen voor ons allemaal. 
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