
  Vrijdagpreek /  ُةُ مع ُالجُ  ة ُب ُطُ خ  
 
 
Datum: 08-04-2022 

ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

نَّاٍتِ بَّّيِ ِ۪فيِهِاْلُقْرٰاُنُِهًدىِلِلّنَّاِسِوَّ ِاّلَّ۪ذ۪ٓيِاُْنِزلَّ انَّ مَّضَّ ْهُرِرَّ شَّ

اْلُفْرقَّاِنِ  ِاْلُهٰدىِوَّ ِفَّْليَُّصْمُهِ ِِمنَّ ْهرَّ ِِمْنُكُمِالّشَّ ِهدَّ ْنِشَّ  .فَّمَّ

ُسولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِّعَّ سَّ ِ:وَّ
ْنِلَِّ ورِِِِمِْمَّ ِالّزُ ْعِقَّْولَّ ةِ ِِيَّدَّ اجَّ ِِحَّ َّ ِلِلّ ِِبِه،ِفَّلَّْيسَّ لَّ مَّ اْلعَّ أْنِِِِِفِىِِوَّ

ابَّهُِ رَّ شَّ ُهِوَّ امَّ عَِّطَّعَّ  ِ.يَّدَّ
DE WIJSHEDEN VAN HET VASTEN 
 
Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: “De maand 
Ramaḍān is [de maand] waarin de Qurʾān is 
neergezonden, als een leiding voor de mensen, en als 
duidelijke bewijzen van de leiding en de onderscheider 
[van goed en kwaad]. Wie van jullie dan getuige is van 
de maand [Ramaḍān], laat hem die [maand] dan 
vasten.”1 Volgens een ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het volgende: 
“Wie valse uitspraken en het handelen dat daaruit volgt 
niet opgeeft: Allah heeft geen behoefte aan zijn 
onthouding van eten en drinken.”2 
 
Beste broeders en zusters! 
Alle lof aan Allah هلالج لج, Die ons opnieuw heeft verenigd met het 
klimaat van barmhartigheid en vergeving. Vrede en 
zegeningen zij met onze Profeet ملسو هيلع هللا ىلص, die ons leerde dat de 
Ramaḍān een leerschool is. We bevinden ons in een periode 
van genade, overvloed, vrede en vergeving; een periode 
waarin de openbaring van de Qurʾān is begonnen. Moge de 
aanbiddingsmaand Ramaḍān gezegend zijn voor ons, waarin 
we kunnen proeven van de suḥūr’s vol wijsheden, van de 
ifṭār’s waarbij dankbaarheid en gastvrijheid hun hoogtepunt 
bereiken, van de tarāwīḥ-gebeden die we schouder aan 
schouder verrichten en van de Qurʾān-voordrachten in onze 
moskeeën. Āmīn. 
 
Beste gelovigen! 
Het vasten is een schild dat beschermt tegen ongeoorloofde 
verlangens en tegen het najagen van materiële genoegens en 
lusten. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei eens: “Het vasten is een schild. 
Laat hem [dat wil zeggen: iemand die vast] geen obscene 

 
1 Al-Baqara, 2: 185. 
2 Al-Bukhārī, Al-Ṣawm, 8. 

taal bezigen of dwaas gedragen. Als iemand hem dan 
aanvalt of uitscheldt, laat hem dan tweemaal: ‘Ik ben 
aan het vasten’ zeggen.”3 Iemand die vast heeft zijn 
innerlijk afgesloten voor ruzies, lelijke gewoontes, zonden en 
slechte woorden. Hij onthoudt zich niet alleen van eten en 
drinken, maar ook van alle vormen van kwaad die afkomstig 
zijn van zijn tong, handen, ogen, hart en al zijn ledematen. 
 
Beste moslims! 
De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei eens: “Wanneer [de maand] Ramaḍān 
komt, worden de poorten van het Paradijs geopend, 
worden de poorten van het Hellevuur gesloten en 
worden de satans vastgeketend.”4 Het is een gemiste kans 
voor ons als onze akhlāq in de maand Ramaḍān niet in een 
staat van volwassenheid komt. We dienen zowel qua individu 
als qua gemeenschap ons voordeel te doen van deze maand 
van barmhartigheid. 
 
Beste gemeenschap! 
Laten we ervoor zorgen dat de maand Ramaḍān ons 
verandert; moge het vasten ons discipline bijbrengen en ons 
zuiveren van alle vormen van fanatisme en slechte 
gewoonten. Laten we onze akhlāq en onze band met anderen 
herstellen door middel van de wijsheid en genade van het 
vasten. Laten we naar manieren zoeken om een betere 
gelovige te zijn. Laten we een route voor onszelf uitstippelen 
om te profiteren van de genade en zegeningen van Allah هلالج لج. 
Laten we ons haasten naar onze moskeeën, die ons vijfmaal 
per dag oproepen, nu we ons in een maand bevinden waarin 
iedere goede daad extra wordt beloond. Laten we onze 
aanbidding vooral gezamenlijk verrichten in de moskeeën, 
zodat we extra kunnen profiteren van de zegening en de 
vergeving: man, vrouw of kind, maakt niet uit, iedereen is 
welkom. De Ramaḍān is de maand van de Qurʾān, dus laten 
we onze band met de Qurʾān versterken. Laten we ook onze 
kinderen deelgenoot maken van de vreugde van deze maand 
en van de spirituele atmosfeer van de suḥūr’s, de ifṭār’s en de 
tarāwīḥ-gebeden. Laten we met name tijdens de suḥūr en de 
ifṭār smeekbeden doen voor onszelf, voor de hele islamitische 
gemeenschap en voor de hele mensheid. Moge Allah هلالج لج ons 
laten behoren tot degenen die hun voordeel doen van de 
genade van de Ramaḍān. Āmīn. 
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