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Beste gelovigen, het aanbidden van Allah, Verheven is Hij, moet op alle plaatsen en ten allen tijde 

worden nageleefd. Allah, Verheerlijkt zij Hij, heeft de maand Ramadan gemaakt om Hem te 

aanbidden. De Profeet (s.a.w) wijdde zich meer aan de gebeden van aanbidding in Ramadan dan in een 

andere maand.  

Een man kwam naar de Profeet (s.a.w) en zei: Leid mij naar een daad waarmee ik het Paradijs zal 

binnengaan. Hij (s.a.w) zei tegen hem: “Je aanbidt Allah en associeert nooit iets met Hem, verricht 

het verplichte gebed en betaalt de Zakaat die op je rust, en observeert het vasten van Ramadan” 
(Hadith overeengekomen) 
 

Het is een teken van Allah's genade, Verheerlijkt zij Hij, dat Hij ons andere seizoenen heeft 

geschonken binnen het seizoen van de Ramadan. Hij heeft de laatste tien nachten van de Ramadan de 

voorkeur gegeven boven andere nachten en heeft van de Nacht van al-Qadr de beste nacht van de 

maand gemaakt. De profeet (s.a.w) heeft de laatste tien nachten van de Ramadan uitgekozen met daden 

die hij in de andere maanden van het jaar niet heeft gedaan. Toen de laatste tien nachten van de 

Ramadan begonnen waren, zou hij 's nachts opblijven voor gebed, zijn gezin wakker maken, zijn taille 

omwikkelen en hard werken in gehoorzaamheid aan Allah, op zoek naar een gezegende nacht die het 

sieraad is in de kroon van alle nachten - een nacht waarvan de zegeningen talrijk zijn en waarvan de 

uren zijn geteld. Allah, verheerlijkt zij Hij, heeft deze nacht geprezen en ons getoond hoe geweldig het 

is. Allah (s.w.t) zegt: “En wat doet jou weten wat de nacht van de Verhevenheid is?” (S97-A02) 
 

Weinig goede daden in deze nacht worden als veel beschouwd en vele goede daden worden vele malen 

vermenigvuldigd. Allah aanbidden tijdens deze nacht is veel beter dan het aanbidden van Hem voor 

duizend maanden. De edele koran, de beste van alle heilige boeken, werd tijdens die nacht 

geopenbaard. Allah (s.w.t) zegt: “Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de nacht 

van de Verhevenheid” (S97-A01) 
 

Een deel van het eren van de Heilige Koran is het reciteren en lezen in de maand waarin het werd 

onthuld: “De maand Ramadan is het (d.w.z. de maand) waarin de Koran werd neergezonden”  
(S02-A185) 
 

Jibril (de engel Gabriel), vrede zij met hem, plachtte de koran te reciteren aan de profeet (s.a.w) in de 

maand Ramadan, en in het jaar waarin de profeet stierf, reciteerde hij de Koran twee keer. Een moslim 

moet het Boek van Allah vaak lezen in deze deugdzame maand, zodat hij de zegeningen van de Koran 

kan ontvangen terwijl hij geniet van de zegeningen van de Ramadan. 
 

De Nacht van al-Qadr is een geweldige nacht. Allah (s.w.t) informeert ons dat elke zaak op die avond 

is verordend. Zoals Allah, de Verhevene, zei: “Daarin worden alle wijze zaken uiteengezet” (S44-A04) 
 

Een dienaar van Allah (s.w.t) wordt aanbevolen om zijn smeekbeden, gebeden en goede daden te 

verhogen in deze tien nachten van de Ramadan. Abdoullah ibn Maseoud (r.a) zei: “Alles heeft een 

vrucht en de vrucht van gebeden is smeekbede”.  

Aicha (moge Allah tevreden met haar zijn) meldde: Ik vroeg: "O Boodschapper van Allah! Als ik 

Lailat-ul-Qadr besef, wat moet ik er dan in smeken? Hij (s.a.w) antwoordde: “Je moet smeken:  

O Allah, je bent Vergevensgezind en je houdt van vergeving, dus vergeef me” (at-Tirmidhi) 

Iemand die zich deze avond met vrijwillige gebeden bezighoudt, zijn zonden zullen vergeven worden. 

De profeet (s.a.w) zei: “En wie de nacht van Laylat al-Qadr doorbrengt in gebed uit geloof en in de 

hoop op beloning, zijn vorige zonden zullen worden vergeven” (Overeengekomen). 
 

Ramadan is een seizoen voor het geven van naastenliefde, waarbij de rijken met elkaar wedijveren om 

hun geld te besteden aan het uitvoeren van goede daden, het goede doen en hulp, steun en 

liefdadigheid geven aan behoeftigen en armen. Daarom, beste moslims, zoek naar de zwakken en de 

behoeftigen. Geef ze naastenliefde en Allah zal je meer voorzienigheid geven. Toon genade aan hen en 
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Allah zal Zijn Genade aan jou schenken. Inderdaad, de armen klagen alleen wanneer de rijken hun 

plicht jegens hen nalaten. 
 

Één van de eigenschappen van rechtvaardige mensen is dat ze oprechtheid geven omwille van Allah 

(s.w.t.) zonder de armen te vragen hen te bedanken of voor hen te bidden. Geef daarom geen 

naastenliefde in de hoop dat de armen voor je zullen bidden. Geef liever naastenliefde met de 

bedoeling om het welbehagen van Allah te bereiken, Verheerlijkt zij Hij.  

Allah (s.w.t) zegt: “En zij geven voedsel, ondanks hun liefde hiervoor, aan de behoeftige, de wees en 

de gevangene (8) (Zeggende:) “Wij voeden jullie slechts omwille van het Gezicht van Allah. Wij 

willen geen beloning en geen dank van jullie” (S76-A8 & ) 
 

Beste broeders en zusters, in de Ramadan worden beloningen vermenigvuldigd en de poorten van het 

paradijs geopend. Deze maand duurt niet lang, dus je moet er niet lui in zijn. Het gaat snel voorbij en 

zo kan nalatigheid niet worden getolereerd. Haast je daarom om goede daden te verrichten. 

Allah (s.w.t) zegt: “Degene die goede daden verricht, man of vrouw, en (die) een gelovige is, zullen 

Wij zeker een goed leven laten leiden. En Wij zullen hen zeker belonen met hun (verdiende) 

beloning (die) in overeenstemming (zal zijn) met het beste van wat zij deden” (S16-A97) 
 

Beste moslims, Ramadan is een geweldige kans om berouw aan Allah te tonen. In deze maand vergeeft 

Allah fouten en haalt zonden en slechte daden weg. Maak gebruik van de geschenken van Allah (s.w.t) 

en vraag Hem om vergiffenis, zodat Hij zijn overvloedige voorziening over je kan neerzenden.  

Een wijs persoon is iemand die ten volle profiteert van de resterende momenten van deze maand door 

zich in te zetten voor gehoorzaamheid aan Allah en daden die hem dichter bij Hem brengen en door 

zijn slechte daden te vervangen door goede daden. Wanneer je denkt dat je niet van plan bent goed te 

doen, onthoud dan het koranvers waarin Allah, de Verhevene, zegt: “Voor een beperkt aantal dagen” 
(S02-A184) 
 

Degenen die zijn teruggekeerd naar Allah (s.w.t) en goede daden hebben verricht in deze maand 

moeten erop letten het goede werk dat ze begonnen zijn te houden en Allah voor Zijn Genade te 

danken. 

 

Allah (s.w.t) zegt: “Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwanten en 

Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid. Hij onderricht jullie, hopelijk 

zullen jullie je laten vermanen” (S16-A90)  
 

Denk aan Allah, de Grote en Glorieuze en Hij zal je je herinneren. Bedank hem voor zijn zegeningen 

en Hij zal je meer van hen geven. De herinnering aan Allah is groter dan alles en Allah weet wat je 

doet. 
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