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           Vrijdag 13-05-2021 
 

De Khotba van Eid al-fitr gaat over het volgende: 
 

Het voorzetten van de aanbiddingen na Ramadaan 
 
 
Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatoe wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed. 
 
De maand Ramadaan heeft ons verlaten, de nachten zijn geweest en de zoete sfeer is 
verdwenen van deze geweldige maand. Moge Allaah het van ons accepteren. 
Als de maand Ramadaan is afgelopen, weet dan dat de daden van de Moslim niet stoppen 
totdat zijn levensperiode stopt. 
Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: 
“En aanbid jouw Heer totdat het zekere (de dood) tot jou komt” (al-Hijr: 99) 
En zoals in de overlevering van 3aaishah radia Allaahu 3anha staat vermeld wanneer ze werd 
gevraagd over of de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam specifieke dagen had waarin hij 
extra aanbidding verrichte; Antwoordde ze met: Nee zijn, aanbiddingen waren structureel 
oftewel voortdurend. 
 
3aaishah radia Allaahu 3anha heeft ook verhaald dat De Profeet salla Allaahu 3alayhi 
wassalam werd gevraagd over de meest geliefde daad bij Allaah waarop Hij antwoordde:  
“De voortdurende en ook al zijn ze (goede daden) weinig” (Bukhari en Moeslim) 
 
Het voorzetten van de aanbiddingen na de maand Ramadaan is een teken van Allaah dat hij 
jouw daden heeft geaccepteerd van in de maand Ramadaan, het staan in het gebed, het 
vasten en het eventueel uitgeven van Sadaqah etc. 
Als Allaah subhanahu wata3aala een goede daad van een persoon accepteert dan maakt hij 
het makkelijk voor de persoon ook gemakkelijk om andere goede daden te verrichten. Het 
accepteren van een hassanaat leidt dus tot een hassanaat erna zoals sommige hebben 
gezegd. 
En zo is het ook met het tegenovergestelde. Wanneer men een goede daad verricht en deze 
opvolgt met een slechte daad, kan dit een teken zijn dat zijn dat goede daad niet geaccepteerd 
is. 
Het voortzetten van de aanbiddingen is ook een dank betuiging jegens Allaah subhanahu 
wata3aala voor de gunst van aanbidding gedurende deze maand. 
En hierom verrichte de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam het nacht gebed totdat zijn 
voeten open barstten. Er werd tegen hem gezegd: Verricht je dit ook al zijn al je voorgaande 
en komende zonde vergeven? Hij salla Allaahu 3alayhi wassalam zei: Moet ik dan geen 
dankbare dienaar zijn? 
 
Het aanbidden hoort dus op iedere dag te zijn. Zowel gedurende de maand Ramadaan als 
daarna. Allaah subhanahu heeft bepaald dat zijn dienaren Hem aanbidden op iedere moment 
en in elke situatie. 
De persoon die zich voortzet in het aanbidden is een persoon wiens dagen elke dag een Eid 
is. Dit, omdat Allaah hem begunstigd heeft met iets geweldigs. 
Zoals Hassan al-Basri rahimahoe Allaah heeft gezegd: Iedere dag waarin je Allaah niet 
ongehoorzaam bent is een 3eid. 
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Het is dus gepast om Allaah te blijven aanbidden middels het vasten en het bidden en de 
goede daden in het algemeen. Dus niet alleen in de maand Ramadaan. Het vastklampen aan 
de 5 gebeden. Zoals het blijven vasthouden aan dit gebed en het bezoeken van de Moskee en 
niet alleen maar in de maand Ramadaan. 
De gelovige dienaar hoort altijd een sterke en voortdurende verbinding te hebben met zijn 
Heer. 
En wat ook tot het voortzetten van de aanbiddingen valt na de maand Ramadaan is: 
Zoals de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam zei in een overlevering die is overgeleverd 
door Ayoub al Ansari radia Allaahu 3anhu:  
“Wie de maand Ramadaan vast en deze opvolgt met 6 van Shawwaal, is alsof hij het 
hele jaar heeft gevast” 
 
Vrees dus Allaah beste broeder en zet jullie aanbiddingen voort! 
 
Het is ook overgeleverd van de vrome metgezellen dat ze elkaar feliciteerden met el3eid 
zeggende: "taqabbala minnaa wa minkoem". 
Jubayr ibn Noufayr heeft verhaald dat wanneer de metgezellen van de Boodschapper van 
Allaah salla Allaahu 3alayhi wassalam elkaar tegenkwamen met el3eid zeiden ze:  
"taqabbala minnaa wa mink" 
 
Moge Allaah ons vasten accepteren en moge Allaah ons liefde schenken en moge Allaah ons 
leiden naar het rechte pad. 
 
Ameen! Alhamdoulillaahi rabbi al3aalamien. 
 


