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HET LEVEN DOORBRENGEN ALS DE RAMAḌĀN

Beste broeders en zusters, we staan op het punt om afscheid
te nemen van een maand waarin ons lichaam gezondheid
vond door te vasten, waarin ons bezit werd gereinigd door
zakāt en ṣadaqa te geven en waarin we veel mooiheden
hebben ervaren. Moge Allah  ﷻonze vasten, gebeden, zakāt’s,
en ṣadaqa’s accepteren; moge Allah  ﷻons de kans geven om
in goede gezondheid de volgende Ramaḍān te mogen
ontmoeten, āmīn. Beste moslims, het vasten heeft ons
lichaam, onze nafs en onze akhlāq naar een volwassen
stadium gebracht. De maand Ramaḍān heeft ons geleerd om
geduldig te zijn. Beste gemeenschap, de Profeet  ﷺzei eens:
“De werken die het meest geliefd zijn voor Allah, zijn
de voortdurende ervan, zelfs als het weinig is.”1 Laten
we, met deze ḥadīth in ons achterhoofd, onze band met de
Qurʾān uitbreiden naar ons hele leven. Laten we de eenheid
en de solidariteit die we in de Ramaḍān hebben ervaren ons
hele leven voortzetten. Laten we al onze lichaamsdelen
beschermen tegen zonden. Ik beëindig mijn preek met een
duʿāʾ van de Profeet ﷺ: “O Allah! Help mij U te gedenken,
U te bedanken en U correct te aanbidden.”2 Āmīn.
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