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Beste gelovigen, onder de overvloedige zegeningen van Allah (s.w.t), de daaropvolgende genaden en 

grote gunsten, is dat Hij de oneindige momenten van de Oumma van de moslims heeft gereserveerd 

waarvan de waarde hoger is dan enige andere periode van het jaar en heeft het de gunst gegeven 

bepaalde momenten te leven die het hoogtepunt van de tijd vertegenwoordigen en de kroon van dagen. 

Tijdens zulke periodes wordt de beloning van aanbidders vermenigvuldigd en wordt de status van 

toegewijde mensen hoog verheven voor hun verdienstelijke dienst. Ze zijn constant op zoek naar het 

uitvoeren van goede daden; ze profiteren enorm van onschatbare kansen, streven naar hogere rangen 

en proberen enthousiast hogere doelen te bereiken. Ze zijn zeer gemotiveerd om toe te treden tot 

verheven posities en om eeuwige gelukzaligheid te verkrijgen in de tuinen van plezier. 
 

Één van die geheiligde momenten is beslist deze gezegende maand. Het is de maand waarin bijzondere 

verdiensten worden toegekend die in geen enkele andere maand beschikbaar zijn. Dit is de reden 

waarom het in de voorhoede van de maanden van het jaar staat. Dankzij dit goddelijk voorrecht neemt 

de Ramadan de hoogste positie in en is begiftigd met onvergelijkbare eer. Het volstaat om te zeggen 

dat het de maand is waarin de leiding, de verlichting en de remedie voor het hart - de Koran - werd 

geopenbaard. Het is het onmiskenbare inzicht, de doeltreffende remedie, het toevluchtsoord en de 

redding voor degenen die eraan vasthouden en het volgen, zoals het door Allah (s.w.t) wordt 

bevestigd: “De maand Ramadan is het (d.w.z. de maand) waarin de Koran werd neergezonden als 

Leiding voor de mensen en (de Verzen daarvan dienen) als duidelijke Bewijzen voor de Leiding en 

het Onderscheid (tussen het goede en het slechte)” (S02-A185) 
 

Wat een onvergelijkelijke eer, inderdaad! Wat een opperste deugd! Bovendien krijgt de maand 

Ramadan ook extra kenmerken die niet beschikbaar zijn in de andere maanden. 
 

Één van die kenmerken is dat Ramadan een maand is waarin de poorten van het Paradijs worden 

geopend en die van de Hel op slot gaan. Dit wordt bevestigd door de Hadith die Imam Moslim en 

Imam Bukharie hebben gerapporteerd. Abu Huraira (r.a) verhaalde dat de Boodschapper van Allah 

(s.a.w) zei: “Met de komst van de maand Ramadan worden de poorten van het Paradijs geopend, de 

poorten van de Hel zijn gesloten, en de duivels zijn vastgeketend”. Het is een duidelijke uitdrukking 

over de reikwijdte van Zijn genade (s.w.t), Zijn vergeving en verlossing van het hellevuur. 

In een andere versie van de Hadith: “worden de poorten van genade geopend”. In nog een andere 

versie lezen we: “de poorten van de hemel worden geopend”.  Al dergelijke tekens belichamen de 

overvloed aan goddelijke geschenken, zoals Allah de Almachtige Zijn dienaren alle soorten gaven en 

alle aspecten van zegeningen geeft in zoverre dat er geen ruimte is voor beperking van goddelijke 

welwillendheid en genot van gelukzaligheid. 
 

Een ander kenmerk van de Ramadan is dat het vasten en de nachtgebeden worden verricht, twee daden 

waarvoor de zonden van de dienaar van Allah (s.w.t) worden vergeven. Dit wordt genoemd in de 

volgende Hadith: Abou Huraira (r.a.) meldde dat de profeet (s.a.w) zei: “Hij die het vasten tijdens de 

maand Ramadan met geloof observeert terwijl hij zijn beloning bij Allah zoekt, zal zijn zonden uit 

het verleden vergeven worden” (overeengekomen Hadith).  

Abou Huraira (r.a) meldde dat de profeet (s.a.w) zei ook: “Degene die tijdens de nacht in Ramadan 

bidt uit oprecht geloof en zijn beloning bij Allah zoekt, al zijn eerdere zonden zullen vergeven 

worden” (Overeengekomen Hadith). 
Echter, zoals uitgelegd door de meerderheid van de geleerden van de islam, betreft het vergeven van 

kleine en niet de grote zonden (kaba-ir). Dit wordt overgebracht in de volgende Hadith van 

onze geliefde profeet (s.a.w) toen hij zei: “De vijf dagelijkse voorgeschreven Salaat, van het 

vrijdaggebed tot het volgende vrijdaggebed, en het vasten van Ramadan tot aan de volgende 

Ramadan, is de vergeving van de zonden die tussen hen zijn gepleegd, zolang de grote zonden 

worden vermeden” (overeengekomen Hadith) 
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Toch is dit een grote verdienste en een sublieme eigenschap van deze maand. Het toont zijn hoge 

status, verheven positie en de unieke goddelijke eer die het onderscheidt van de rest van de 

maanmaanden. 
 

Nog een ander kenmerk is dat één van zijn nachten de Nacht van al-Qadr is, waarvan de waarde alleen 

al langer is dan die van duizend maanden, zoals door Allah de Almachtige in de Heilige Koran wordt 

gesteld: “Voorwaar, Wij hebben het (d.w.z. de Koran) neergezonden in de nacht van de 

Verhevenheid (1) En wat doet jou weten wat de nacht van de Verhevenheid is? (2) De nacht van de 

Verhevenheid is beter dan duizend maanden (3) Daarin dalen de Engelen en de Roeh (d.w.z. 

Gabriël) met de Toestemming van hun Heer neer, met elke zaak (4) Vredig is het (d.w.z. de nacht 

van de Verhevenheid), tot aan het verschijnen van de dageraad” (S97-A01 t/m 05) 

Het is de zeer gezegende nacht die Allah de Verhevene vermeldde in het volgende vers: “Voorwaar, 

Wij hebben het (d.w.z. de Koran) neergezonden in een gezegende nacht. Voorwaar, Wij zijn 

Degenen Die waarschuwen (3) Daarin (d.w.z. in die nacht) wordt elke wijze zaak bepaald”  
(S44-A3 & A4) 
 

Dit is in overeenstemming met de Hadith overgeleverd door Imam Bukharie, waarin Abou Huraira 

(r.a) vermeldde dat de profeet (s.a.w) zei: “Degene die in de nacht van al-Qadr gebeden heeft uit 

oprecht geloof en in de hoop op een beloning van Allah, dan zullen al zijn eerdere zonden worden 

vergeven”. 
 

Een ander kenmerk is dat het bekend staat als de maand van geduld, want de ware aard van geduld en 

de daarmee gepaard gaande manifestatie werden pas duidelijk tijdens het vasten. Wetende dat degenen 

die geduld tonen rijkelijk beloond worden en zonder verantwoording, zoals Allah (s.w.t) zegt:  

“(En) slechts de geduldigen zullen volledig worden beloond zonder enige beperking” (S39-A10) 
 

Één van de andere kenmerken is dat in de ramadan elke moslim een beantwoorde smeekbede krijgt, 

zoals vermeld in de Hadith die door Imam Ahmed is gerapporteerd, waar Jaber ibn Abdullah (r.a) 

verhaalde dat de Profeet (s.a.w) heeft gezegd: “Voor elke moslim is er een beantwoorde smeekbede 

als hij Allah in de Ramadan smeekt” Dit vertegenwoordigt een sterk motief voor de gelovige om te 

profiteren van zo'n voorrecht om dichter bij Allah (s.w.t) te komen, Hem liefde, verlangen en 

nederigheid te tonen, Hem om hulp smeken, toevlucht zoeken bij Hem en de gunst bij Hem koesteren 

en ernaar streven om Zijn hogere achting. 
 

Beste moslims, op basis van het voorgaande is het geen wonder dat vasten deze maand een reden zou 

moeten zijn voor de realisatie van dienstbaarheid aan Allah, de Heer der Werelden. Want geen imsaak 

of iftaar is juist, tenzij het in overeenstemming is met de voorschriften van Allah en de leringen van 

Zijn Boodschapper (s.a.w).  
 

Beste gelovigen, onder de grote soennan die door de Profeet (s.a.w) zijn vastgesteld tijdens deze 

maand is die van Koran lezen, zoals vermeld in de Hadith overgeleverd door Bukharie en Moslim: Ibn 

Abbas (r.a) zei: “de Boodschapper van Allah (s.a.w) was de meest genereuze van de mannen; en hij 

was de meest vrijgevige gedurende de maand Ramadan toen Jibril hem elke avond bezocht en de 

Koran aan hem reciteerde. Gedurende deze periode werd de vrijgevigheid van de Boodschapper van 

Allah (s.a.w) sneller dan de waaiende wind”. 
 

Deze Hadith laat duidelijk de grote deugd zien van het lezen van de koran tijdens de maand van de 

Koran, en de wenselijkheid om het lezen ervan tijdens deze maand zo veel mogelijk te vergroten. Want 

dat is beter dan andere soortgelijke daden van aanbidding. Er is ook aandacht voor het nauwe verband 

tussen het lezen van de koran en daden van vrijgevigheid en goed doen. 
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