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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

َٓا لَّىِِِيَّ ِعَّ اِكُِّتبَّ يَّامُِّكَّمَّ ِالّصِ لَّْيكُّمُّ ِعَّ نُّواِكُِّتبَّ ِٰامَّ اِاّلَّذينَّ اَّّيُّهَّ
ْمِتَّّتَّقُّونَِّ  ّلَّكُّ ْمِلَّعَّ ِِمْنِقَّْبِلكُّ  اّلَّذينَّ

ّلَِّم سَّ لَّْيِهِوَّ عَّ ُِّ ّلَّىِالّلَّ ِِصَّ ِالّلَّ ولُّ سُّ ِرَّ  قَّالَّ
ْنِبهِِ مَِِّمنِذَّ ّدَّ ِلهِماِتَّقَّ ِفرَّ ِإيمانًاِواْحِتسابًا،ِغُّ مَّضانَّ نِقامَِّرَّ  مَّ

VOORBEREIDEN OP DE RAMADAN 
 
Beste moslims! We hebben de gezegende maand 
Ramadan bereikt, waarvan het begin genade is, het 
midden vergeving is en het einde bevrijding is van 
Jahannam. Aanstaande woensdag bidden we het eerste 
tarāwīḥ-gebed, en dan hebben we onze eerste suḥūr. 
Donderdag beginnen we met het vasten van de 
Ramadan. Ramadan, ook wel de sultan van de elf 
maanden genoemd, heeft een speciale plaats in ons 
geestelijke leven. Omdat Ramadan de vastenmaand is, 
de maand van de Qurʾān, de maand van het gebed. 
Ramadan is de maand van geduld, dankbaarheid, 
berouw en contemplatie. Ramadan is de meest eervolle 
maand die Laylat al-Qadr verbergt, die beter is dan 
duizend maanden. Ramadan is aanbidding, zegening, 
vergeving. Ramadan is gehoorzaamheid, liefdadigheid 
en goede daden. In een vers zegt Allah هلالج لج het volgende: 
“O jullie die geloven! Het vasten is jullie 
voorgeschreven, zoals het ook was voorgeschreven 
voor degenen die vóór jullie waren, hopelijk zullen 
jullie taqwā hebben voor Allah.” 1 
 
Beste broeders en zusters! Ramadan vindt betekenis 
met het vasten. Ons vasten is een training van geduld, 
wilskracht en genade. Laten we niet alleen vasten met 
onze maag, maar ook met onze mond, handen, ogen, en 
hart, kortom met al onze ledematen, om zo te vasten 
tegen al het kwaad. Volgens een ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص 
het volgende: “Wie niet stopt met leugens, slechte 
daden en onwetend gedrag, Allah heeft het niet 
nodig dat hij zijn eten en drinken achterlaat.”2 Met 

 
1 Al-Baqarah, 2: 183.  
2 Al-Bukhārī, Al-Ṣawm, 8.  

deze woorden laat hij zien dat het vasten met volledige 
oprechtheid moet gebeuren. 
 
Gerespecteerde Gelovigen! Ramadan is de maand 
waarin de Qurʾān, ons Boek des levens, voor het eerst 
geopenbaard is. De Qurʾān is een genezing voor de 
zielen en een genade voor de harten. De Qurʾān stelt ons 
voor aan onze Heer, informeert ons over onze 
verantwoordelijkheid en herinnert ons aan het 
Hiernamaals. Het leert de betekenis van het zijn van een 
mens en de geheimen van het goede leven. Daarom 
moeten we tijdens de Ramadan veel uit de Qurʾān lezen 
en proberen mee te doen aan de Qurʾān recitaties 
(muqābala) in onze moskeeën. We dienen de gebeden 
gezamenlijk te verrichten en we mogen de tarāwīḥ 

gebeden niet verwaarlozen. 
 
Geachte Moslims! Ramadan is de maand van 
broederschap, solidariteit en delen. Wanneer we tijdelijk 
afstand nemen van eten en drinken, begrijpen we de 
toestand van de armen, waarderen we de zegeningen in 
ons leven en realiseren we ons dat we Allah dankbaar 
dienen te zijn. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei daarom: “Hij die met 
een volle maag slaapt terwijl zijn buurman honger 
heeft behoort niet tot ons”.3 De maand Ramadan is 
ook een gelegenheid om een einde te maken aan slechte 
gewoonten en om nieuwe pagina's te openen ten gunste 
van het goede en het mooie. Dankzij de ramadan 
wedijveren we in goede daden, investeren we in 
goedheid en blijven we weg van slechte woorden en 
handeling. We voelen de eenheid, saamhorigheid en 
broederschap van harte. Met deze gelegenheid moeten 
we in het bijzonder onze broeders en zusters helpen die 
ons nodig hebben. Ik beëindig mijn khuṭbah me de 
woorden van onze geliefde Profeet ملسو هيلع هللا ىلص: “Wie de 
Ramadan [met aanbidding] doorbrengt gelovend 
[in Allah] en hopend op Zijn beloning, zijn 
voorgaande zondes worden hem vergeven”.4 
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3 Aḥmad ibn Ḥanbal, I, 55. 
4 Al-Bukhārī, Al-Īmān, 27. 


