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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

 َۙ ۪ديَن اجس سَك َوكُْن مسَن السَّ سَحْمدس رَب  سْح ب َواْعبُْد رَبََّك َحّٰته   ﴾﴿ فََسب 
سيََك اْليَ۪قيُ  . يَْأت  

َّمَ  قَاَل رَُسولُ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله :اّٰلله  

سنَّ  س أَ َوا  سََل اّٰللَّ ْن قَلَّ أَ َحبَّ اْلعَمَلس ا  س . ْدَوُمهُ َوا    

DE LESSEN VAN DE RAMAḌĀN 

 

Beste broeders en zusters, gisteren is het Ramadanfeest 

(ʿīd al-fiṭr) begonnen en dat maakt ons erg blij. Maar écht 

blij worden we pas wanneer we onze Heer ontmoeten en 

onze beloning ontvangen voor onze aanbiddingsdaden 

zoals het vasten, de tarāwīḥ-gebeden, de liefdadigheid 

(al-ṣadaqa) en de armenbelasting (al-zakāt) die we 

hebben gegeven en onze Qurʾān-recitaties. Beste 

moslims, tijdens de maand Ramaḍān hebben we onze 

zielen kunnen reinigen met het vasten, met ṣadaqa en met 

de zakāt. Nu is het tijd om de opbrengsten van de 

Ramaḍān uit te spreiden over de rest van ons leven. 

Immers, het is ons opgedragen om Allah ملسو هيلع هللا ىلص tot onze laatste 

adem te aanbidden. Wat belangrijk is bij aanbidding is 

niet de hoeveelheid, maar de vasthoudendheid. De Profeet 

 zei eens: ‘En voorwaar, de werken waar Allah het ملسو هيلع هللا ىلص

meest van houdt zijn die, die het meest regelmatig 

worden verricht, ook al is het weinig.’1 De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص 

gaf daar zelf invulling aan door bijvoorbeeld zes dagen te 

vasten in de maand Shawwāl, en hij adviseerde zijn umma 

om hetzelfde te doen.2 Beste moslims, aanbidding is de 

beste manier om de tevredenheid van Allah هلالج لج te 

verkrijgen. Een duʿāʾ van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص was de volgende: 

‘O Allah! Help mij U te gedenken, U te bedanken en 

U correct te aanbidden.’3 Moge Allah هلالج لج al onze 

aanbiddingsdaden accepteren en ons helpen om de lessen 

van de Ramaḍān toe te passen in ons leven. Āmīn. 
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1 D1368 Abū Dāwūd, Al-Taṭawwuʿ, 27. 
2 Zie bv. M2758 Al-Muslim, Al-Ṣiyām, 204. 

 

3 D1522 Abū Dāwūd, Al-Witr, 26; N1304 Al-Nasāʾī, Al-Sahw, 60. 


