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اّٰللس الرَّ ْح ٰم سن الرَّ ۪حي سم
ِبــــــــــــــــــــــ سم ه
ْس

ٍ َاس َوب َ سين
ان ال َّ ۪ذ۪ٓي اُ ْنزس َل ۪فيهس ا ْل ُق ْراٰ ُن ُه ًدى لسلن َّ س
ات
َ ض
َ َش ْه ُر َر َم

.ك ُم ال َّش ْه َر فَ ْليَ ُص ْم ُه
ُ سم َن ا ْل ُه ٰدى َوا ْل ُف ْرقَا س ِۚن فَ َم ْن َشهس َد سم ْن
ول ه س
:َاّٰللُ َعل َ ْيهس َو َسل َّم
َ َق
ُ ال َر ُس
ص ََّّل ه
َ اّٰلل

.ابا ُغ سف َر ل َُه َما ت َ َقدَّمَ سم ْن ذ َ ْن سبهس
َ ض
َ صامَ َر َم
ً واح ست َس
ً يم
َ ان إس
ْ انا
َ َم ْن
DE VASTENMAAND RAMAḌĀN IN AANTOCHT
Met de wil van Allah  ﷻstart volgende week dinsdag 13
april 2021 de vastenmaand Ramaḍān. Deze maand neemt
een bijzondere plaats in in ons spirituele leven, waarin we
het vastenritueel – dat één van de vijf zuilen van de Islām
is – volbrengen. Het vasten is het mooiste geschenk van
deze maand. Immers, de Ramaḍān is de maand van het
vasten en daarnaast ook de maand van de heilige Qurʾān.
Allah ﷻ
ُ zegt het volgende in de Qurʾān: ‘De maand
Ramaḍān is de [maand] waarin de Qurʾān is
neergezonden, als een leiding voor de mensen, als
duidelijke bewijzen van de leiding en het onderscheid
[tussen goed en kwaad]. En wie van jullie de[ze]
maand bereikt, laat hem dan vasten.’1
Beste broeders en zusters!
De maand Ramaḍān is een exclusieve maand waarin de
mensheid een oase van genade ontmoet, met de Qurʾān
als belangrijkste inspiratiebron. Deze maand bevat veel
goede tijdingen voor moslims. Laten we eens kijken wat
de Profeet ﷺ
ُ hierover heeft gezegd. ‘In de eerste nacht
van de maand Ramaḍān worden de satans geketend,
de jinn’s vastgehouden, de poorten van het Vuur
gesloten, zodanig dat geen poort daarvan wordt
geopend en de poorten van het Paradijs worden
geopend, zodanig dat geen poort daarvan wordt
gesloten.’2 De vijf [reguliere] gebeden, de vrijdag tot
de [volgende] vrijdag en de Ramaḍān tot de [volgende]
Ramaḍān zijn boetedoeningen voor [de zonden die
begaan zijn] tussen elkaar, mits de grote zonden
worden vermeden.’3 Er zijn twee genoegens voor de
vastende: een op het moment dat hij zijn vasten

breekt, en de andere is op het moment dat hij zijn Heer
zal ontmoeten.’4 Voorwaar, er is een poort in het
Paradijs, genaamd Al-Rayyān; degenen die vasten
worden daarvoor uitgenodigd.’5
Beste moslims!
Om de vruchten van de Ramaḍān te kunnen plukken, is
het een voorwaarde om deze maand vastend door te
brengen. De Ramaḍān staat voor geduld, dankbaarheid,
berouw en zelfreflectie. Deze maand herbergt de Nacht
van de Beschikking (laylat al-Qadr), die waardevoller is
dan wel duizend maanden. De Ramaḍān staat ook voor
extra aanbidding, overvloed en vergeving en
vanzelfsprekend ook voor liefdadigheid en naastenliefde.
De Ramaḍān is een maand van broederschap, solidariteit
en delen. Door ons te onthouden van eten en drinken,
begrijpen we de positie van de armen en de waarde van
de gunsten. Ook komen we dan tot het besef dat we Allah
 ﷻdankbaar moeten zijn; Hij is immers de Al-Razzāq: de
Schenker van onderhoud. De Ramaḍān is een maand
waarin we kunnen afrekenen met onze slechte gewoontes
en ons kunnen richten tot het goede. Het biedt ons een
kans om te wedijveren en te investeren in goede daden en
weg te blijven van slechte daden. Zo kunnen we onze
gevoelens van eenheid, saamhorigheid en broederschap
diep van binnen voelen en versterkt onze onderlinge
liefde. Onthoud dat de beloning voor aanbidding en goede
daden in de Ramaḍān royaler is dan in andere maanden.
Beste gemeenschap!
Benut de maand Ramaḍān goed door te reflecteren op
jouw spraak, hart en de toestand van jouw leven. Vast
vooral met een heel sterk bewustzijn. Vast niet alleen
door jouw maag te onthouden van eten en drinken, maar
ook door jouw spraak, handen, ogen, ziel en alle
ledematen in bedwang te houden. De Profeet ﷺ
waarschuwde eens als volgt: ‘Wie valse uitspraken en
het handelen daarnaar niet opgeeft: Allah heeft geen
behoefte aan zijn onthouding van eten en drinken.’6
Laten we tijdens deze Ramaḍān meer dan ooit tevoren tijd
besteden aan de Qurʾān. Laten we ons innerlijk verrijken
met het licht van de Qurʾān. Moge Allah  ﷻons
begunstigen met de zegeningen, het overvloed en de
genade van de prachtige maand Ramaḍān. Āmīn.
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