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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

ِاْليَّقينُِ ىِيَّأْتِيَّكَّ ّتٰ ِحَّ ّبَّكَّ  .واْعُبْدِرَّ

ُسولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِّعَّ سَّ ِِ:وَّ
اِلِإِلَّىِ ِاألَّْعمَّ ّبُ ِِأَّحَّ اِالّلٰ ُمهَّ إِْنِقَّّلَِِّ،أَّْدوَّ  ِ.وَّ

HET LEVEN DOORBRENGEN ALS DE RAMAḌĀN 
 
We staan op het punt om afscheid te nemen van een maand 
waarin ons lichaam gezondheid vond middels het vasten, 
waarin onze rijkdom werd gereinigd door zakāt en ṣadaqa te 
geven en waarin we veel mooiheden hebben mogen 
meemaken, zowel materieel als spiritueel. Moge Allah هلالج لج onze 
vasten, gebeden, zakāt’s, ṣadaqa’s en al onze goede daden 
accepteren; moge Allah هلالج لج ons de kans geven om in goede 
gezondheid de eerstvolgende Ramaḍān te mogen 
ontmoeten, āmīn. 
 
Beste broeders en zusters! 
De maand Ramaḍān was – bij monde van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص – een 
maand waarvan het begin een genade (raḥma), het midden 
een vergeving (maghfira) en het einde de redding uit het 
Hellevuur was. We hebben in die maand barmhartigheid 
gevonden en we hopen ook dat wij vergeven zijn, met de 
toestemming van Allah هلالج لج. We gingen in die maand op zoek 
naar taqwā middels onze aanbidding, onze relaties met 
anderen en goede akhlāq. Het overbrengen van deze 
schoonheden naar het jaar dat voor ons ligt en uiteindelijk 
naar alle stadia van ons leven, zal ons geluk brengen, zowel in 
deze wereld als in het Hiernamaals. Allah هلالج لج wijst ons op dit 
pad naar gelukzaligheid met het volgende vers: “En aanbid 
jouw Heer, totdat het zekere [dat wil zeggen: de dood] 
tot jou komt.”1 
 
Beste moslims! 
Als we de opbrengsten die we naar ons leven hebben 
overgedragen herinneren, krijgen we de kans om deze 
opbrengsten ons hele leven te behouden. Gedurende de 
Ramaḍān hebben we gevast door onze handen, tong en 
onszelf in bescherming te nemen. Zo’n vasten heeft ons 

 
1 Al-Ḥijr, 15: 99.  
2 Al-Muslim, Ṣalāt al-musāfirīn wa-qaṣruhā, 216. 

lichaam, ons ziel en onze akhlāq naar een volwassen stadium 
gebracht. De Ramaḍān was de maand van de Qurʾān. In die 
maand lazen we vaker uit de Qurʾān dan in andere maanden 
en we hebben geprobeerd om de Qurʾān te begrijpen en toe 
te passen in ons leven. De Ramaḍān was de maand waarin we 
het gevoel van eenheid en saamhorigheid intens hebben 
ervaren. Door het geven van de zakāt en de ṣadaqa en het 
verzorgen van ifṭār’s hebben we als gemeenschap bijgedragen 
aan onderlinge verbondenheid. Door gezamenlijk deel te 
nemen aan het tarāwīḥ-gebed en Allah هلالج لج te aanbidden, 
droegen we bij aan de versterking van onze broederschap. De 
maand Ramaḍān heeft ons geleerd om geduldig te zijn als een 
tegenwicht tegen onze verlangens, influisteringen van de 
satan, honger, dorst en tegen onenigheden met anderen. 
Door zakāt en ṣadaqa te geven hebben we er een gewoonte 
van gemaakt om aan nuttige uitgaven (al-infāq) te doen. 
 
Beste gemeenschap! 
De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei eens: “De werken die het meest geliefd 
zijn voor Allah, zijn de voortdurende ervan, zelfs als het 
weinig is.”2 Laten we, met dit ogenschouw, onze band met 
de Qurʾān uitbreiden naar ons hele leven. Immers, de Qurʾān 
is onze gids die harten geneest en genade brengt aan degenen 
die geloven. Laten we ook de eenheid en de solidariteit die we 
in de Ramaḍān hebben ervaren ons hele leven voortzetten. 
Laten we van het geduld dat we in deze maand hebben 
getoond ons levensmotto maken. Laten we onszelf en onze 
rijkdom beschermen door altijd nuttige uitgaven (infāq) te 
doen en laten we al onze lichaamsdelen beschermen tegen 
zonden. Laten we niet vergeten dat continuïteit de grootste 
indicator is van de acceptatie van een aanbiddingsdaad. Ik 
beëindig mijn preek 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.”3 Āmīn. 
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3 Abū Dāwūd, Al-Witr, 26; Al-Nasāʾī, Al-Sahw, 60. 


