
  Vrijdagpreek (khuṭba) /  ُةُ مع ُالجُ ُُة ُطب ُخ  

 
 
Datum: 14-05-2021 

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 

 

De heilige maand Ramaḍān is voorbij. 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 broeders en zusters! 

Gedurende de maand Ramaḍān hebben we onze zielen 

kunnen reinigen door te vasten en door ṣadaqa en zakāt 

te geven. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص vroeg eens het volgende aan zijn 

aṣḥāb: ‘Denken jullie dat als er bij de deur van een van 

jullie een rivier zou zijn, en hij zich er iedere dag 

vijfmaal zou wassen, zou er dan nog een spoor van vuil 

bij hem achterblijven?’ De aṣḥāb zei: ‘Er zou geen 

spoor van vuil achterblijven.’ De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei toen: ‘Dat 

is dus de gelijkenis van de vijf gebeden. Allah wist 

daarmee de zonden uit.’1 Allah هلالج لج informeert ons in de 

Qurʾān dat de zakāt het bezit reinigt: ‘[o Muḥammad], 

neem van hun bezittingen de liefdadigheid, jij reinigt 

en zuivert hen daarmee. En verricht een smeekbede 

[voor hen]. Voorwaar, jouw smeekbede is een 

geruststelling voor hen. En Allah is Alhorend, 

Alwetend.’2 

 

Beste gelovigen! 

Nu is het tijd om de opbrengsten van de Ramaḍān uit te 

spreiden over de rest van ons leven. Immers, het is ons 

niet voorgeschreven om onze aanbiddingsplicht 

uitsluitend in een beperkt seizoen te volbrengen. Het is 

 
1 B528 Al-Bukhārī, Mawāqit al-ṣalāt, 6. 
2 Al-Tawba, 9: 103. 
3 Al-Ḥijr, 15: 99. 

ons opgedragen om Allah ملسو هيلع هللا ىلص tot onze laatste adem te 

aanbidden. Allah هلالج لج zegt namelijk in de Qurʾān: ‘En 

aanbid jouw Heer, totdat het zekere [dat wil zeggen: 

de dood] tot jou komt.’3 Wat belangrijk is bij aanbidding 

is niet de hoeveelheid, maar de continuïteit. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص 

zei eens: ‘En voorwaar, de werken waar Allah het 

meest van houdt zijn die, die het meest regelmatig 

worden verricht, ook al is het weinig.’4 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.5 

 

Beste moslims! 

Nu we onze harten hebben gezuiverd met aanbidding (al-

ʿibāda), liefdadigheid (al-ṣadaqa), goed gedrag en 

berouw (al-tawba), is het niet de bedoeling dat we ons 

hart opnieuw vervuilen met zonden. Wanneer je je 

aanbidding en de schoonheden uit de Ramaḍān voort 

blijft zetten, is dat een teken dat ze zijn geaccepteerd. 

Aanbidding is de beste manier om het welbehagen van 

Allah هلالج لج te verkrijgen en om Zijn genade te vinden. 

Kwalificeer je aanbidding altijd als onvoldoende, zodat je 

altijd een beroep doet op de genade van Allah هلالج لج en Zijn 

welbehagen opzoekt. Ik beëindig mijn khuṭba met een 

duʿāʾ van de Profeet ُملسو هيلع هللا ىلص: ‘O Allah! Help mij U te 

gedenken, U te bedanken en U correct te aanbidden.’6 

Moge Allah هلالج لج ons laten behoren tot degenen van wie het 

vasten is aanvaard en die lering hebben getrokken uit de 

heilige maand Ramaḍān. Moge Allah هلالج لج ons helpen de 

lessen van de Ramaḍān toe te laten passen in ons leven. 

Āmīn. 
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4 D1368 Abū Dāwūd, Al-Taṭawwuʿ, 27. 
5 Zie bv. M2758 Al-Muslim, Al-Ṣiyām, 204. 
6 D1522 Abū Dāwūd, Al-Witr, 26; N1304 Al-Nasāʾī, Al-Sahw, 60. 


