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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

 ُ ۪ َ ْ َ ا َ ِ ْ َ  ّٰ َ  َ َ ّ ْ َر ُ ْ .َوا  

ُل  ُ َل َر َِ ّٰ َ  ا ّ َ ُ ّٰ َ  ا َ ّ َ ِ َو ْ َ َ:  

َ اَ  ّ َّ َ وَ  ُ َ  ْ ِ ْ ََ رْ اا ْ َوارْ  ،ْ َ ّ َ َ ، َو َ ّ َ ، وَ  َض  َ ّ َِ أَدْ ِ ْ  ،َ َ ّ َ ْ ا

 َ ِ ّ َ ْ َو َ  َ َ ْ ِ ْ ِر، َوأ َ ّ ْ ا ِ َ َ ُ َ ّ ُ .  

DE LESSEN VAN DE RAMAḌĀN 
 
Het einde van de heilige maand Ramaḍān is in zicht. 
Hoewel de moskeeën dicht zijn hebben we ons best 
gedaan om onze huizen te transformeren naar mini-
moskeeën. Zo hebben we onze Heer vooral binnenshuis 
gediend en hebben we alsnog kunnen proeven van het 
spirituele karakter van de maand. De Ramaḍān is een 
leerschool waarvan wij als moslims de studenten zijn. Het 
is fijn om het feest te naderen, maar het is tegelijkertijd 
ook pijnlijk om afscheid te nemen van deze bijzondere 
maand. De Ramaḍān is immers de maand van de Qurʾān, 
waarin we godsbewuster worden. Het is ook een maand 
waarin de suḥūr’s veel zegen (baraka) bevatten en waarin 
de ifṭār’s gekenmerkt worden door vreugdevolle 
momenten. Het is dan ook goed om voor jezelf een 
eindafrekening te maken door te kijken naar wat het 
vasten jou heeft opgeleverd en hoe je de opbrengsten van 
de Ramaḍān ook ná de Ramaḍān vasthoudt. 
 
Beste broeders en zusters! 
Het vasten bracht ons dichterbij Allah. We zijn beproefd 
met honger en dorst en wisten afstand te houden van 
zaken die niet toegestaan zijn tijdens het vasten. Zo zijn 
we geslaagd voor deze geduldtoets. We wisten onze ego’s 
in bedwang te houden en zijn mededogender en 
barmhartiger geworden. We beseffen nu maar al te goed 
de toestand van de behoeftigen. We hebben geleerd om 
genoegen te nemen met minder. We hebben tijdens de 
Ramaḍān meer uit de Qurʾān gelezen; het Boek dat de 
harten geneest, vrede en harmonie brengt en als onze gids 
dient. We hebben ons best gedaan om de Qurʾān te 
begrijpen en de inhoud ervan te praktiseren. We hebben 
extra aandacht besteed aan het gebed (ṣalāt), in lijn met 
het volgende vers: ‘Hij die [zijn ziel] reinigt zal zeker 
slagen en hij gedenkt de Naam van zijn Heer en 
verricht het gebed (ṣalāt).’1 We hebben regelmatig 

 
1 Al-Aʿlā, 87: 14-15. 
2 Āl ʿImrān, 3: 92. 

berouw (tawba) getoond voor onze fouten en hebben 
Allah om vergiffenis gevraagd. We hebben ons best 
gedaan om arme mensen te helpen, omdat we weten dat 
Allah het volgende zegt in de Qurʾān: ‘Jullie zullen de 
vroomheid (al-birr) niet bereiken totdat jullie van 
datgene wat jullie liefhebben bijdragen geven.’2 We 
hebben ervan genoten om een deel van onze welvaart met 
kwetsbare mensen te delen. De Ramaḍān heeft onze 
onderlinge broederschap versterkt. Een andere 
belangrijke les is dat we veel bagage hebben waarmee we 
vooruit kunnen blikken op de toekomst. 
 
Beste gemeenschap! 
Onze verantwoordelijkheden en beproevingen gaan na de 
Ramaḍān gewoon door. Zo lezen we in de Qurʾān: ‘En 
aanbid jouw Heer, totdat het zekere [de dood] tot jou 
komt.’3 Laten we ons voornemen om de schoonheid van 
de Ramaḍān levend te houden. Laten we onze band met 
Allah intact houden en ons best doen om een goede 
moslim te zijn. Het is niet moeilijk om een goede moslim 
te zijn. De Profeet (saw) zei namelijk eens het volgende: 
‘En Allah houdt het meest van de werken die 
regelmatig worden verricht, ook al is het weinig.’4 
Laten we de spirit die we nu hebben dus niet onderbreken 
na de Ramaḍān. 
 
Beste mensen! 
Aangezien de moskeeën dicht zijn kunnen we geen 
feestgebed (ṣalāt al-ʿīd) verrichten. We staan natuurlijk 
wel op voor het ochtendgebed (ṣalāt al-fajr). Laten we 
daarna uit de Qurʾān reciteren, Allah gedenken, ṣalawāt 
zenden naar de Profeet (saw) en smeekbeden (duʿāʾ) 
uitspreken. Zo blijven we onze Heer gewoon aanbidden. 
Zolang we hierin volharden, zullen we veel spirituele 
winst boeken. 
 
Beste broeders en zusters! 
Laten we de vastenaalmoes (ṣadaqat al-fiṭr) zo snel 
mogelijk voldoen, tot uiterlijk de ochtend van de eerste 
feestdag. Dit kan ook op de website van ISN. Hoe eerder, 
hoe beter. Immers, de behoeftigen zullen daar baat bij 
hebben. Houdt tijdens en na het feest de regels van de 
Rijksoverheid, zoals social distancing, in acht. Wij 
vragen onze Heer om ons zo snel mogelijk weer te 
verenigen in de moskeeën. Āmīn. 
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