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Dienaren van Allah!  

Vertrouw op Allah's belofte dat Hij je goede daden zal belonen en streef er hard naar om het goede 

resultaat te bereiken; Hij () roept je op om dichter bij Hem te komen door te doen wat Hij liefheeft, 

terwijl Hij geen behoefte heeft aan daden van gehoorzaamheid aan Hem. Hij waarschuwt je ook om 

Hem niet te gehoorzamen, terwijl degenen die onophoudelijk zonden begaan Hem geen kwaad doen.  

Allah () zegt: Iedereen die goede daden verricht doet dit voor zichzelf en iedereen die kwaad 

doet schaadt zichzelf en jullie Heer is niet onrechtvaardig voor (Zijn) dienaren (S41-A46) 

Allah () zegt ook: ... En degenen die op zijn stappen terugkeert, zal nog de minste schade aan 

Allah toebrengen. En Allah zal de dankbaren belonen (S03-A144)  

 

O moslims!  

Een groot seizoen en een nobele maand naderen waarin premies en zegeningen neerdalen en zonden 

worden vergeld. Het is de maand Ramadan, die Allah () boven elke andere maand heeft begunstigd. 

Abu Sa'id al-Khudri () vertelde dat de Profeet () zei: "De meester van de maanden is ramadan, 

en de meest heilige maand is Dhul-Hijjah" (al-Bazzar).  

Allah () zegt: De maand Ramadan (is de maand) waarin de Koran geopenbaard is; als Leiding 

voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en het onderscheid.. (S02-A185)  

 

De tijd in ramadan is gezegend. Daarin combineert Allah () een aantal daden van aanbidding: vasten, 

gebeden, Zakaat voor degenen die het betalen in de ramadan, vrijwillige liefdadigheid, de kleine 

pelgrimstocht (Umrah), frequente recitatie van de Koran, alle soorten herdenking van Allah, het 

opleggen van het goede, het verbieden van het kwaad, en de rest van daden van aanbidding voor 

degenen die bereid zijn om zich ermee bezig te houden om dichter bij Allah te komen. In de ramadan 

zijn de mogelijkheden om goed te doen talrijk en duidelijk, de mogelijkheden om kwaad te doen zijn 

schaars en veracht, en de duivels worden verhinderd om moslims te corrumperen, hen te verleiden en 

hen af te keren van het tonen van gehoorzaamheid aan Allah (). 

Abu Huraira () vertelde dat de Profeet () zei: "Wanneer de Ramadan begint, worden de poorten 

van het Paradijs geopend, de poorten van het Hellevuur gesloten en de duivels worden 

vastgeketend" (al-Bukhari en Moslim).  

 

De soorten beloning en gelukzaligheid in het Paradijs zijn evenredig met de soorten daden van 

gehoorzaamheid en daden van aanbidding in dit leven, en elke daad van gehoorzaamheid aan Allah 

heeft zijn respectievelijke beloning en gelukzaligheid. Allah () zegt: Eet en drink smakelijk 

wegens wat jullie hebben verricht in de vroegere dagen (S69-A24) 

Sahl ibn Sa'd () vertelde dat de Profeet () zei: "Het Paradijs heeft een poort genaamd 'Ar-

Rayyan', waarin degenen die vasten zullen worden uitgenodigd. Wie tot degenen behoorde die 

vastten, zal het binnengaan, en wie het binnengaat, zal nooit meer dorst hebben"  

(al-Bukhari en Moslim). 

 

Ontvang deze maand daarom door allerlei goede daden te verrichten en bereid je er goed op voor. 

Ontvang het door oprechtheid te tonen in je daden aan Allah () en te anticiperen op Zijn beloning in 

het hiernamaals, en wees buitengewoon blij dat Allah () je in staat heeft gesteld om er getuige van te 

zijn. Allah () zegt: Zeg (O Mohamed): “In de Overvloed van Allah en in Zijn Genade; laat hen 

daarin verheugen.” Dat is beter dan de weelde die zij verzamelen (S10-A58) 

Ontvang deze maand met ware bekering van elke zonde, zodat Allah al je zonden uit het verleden kan 

uitwissen met de maand Ramadan.  

Ontvang deze maand door eigendom terug te geven dat u ten onrechte naar de rechtmatige eigenaren 

hebt gebracht zodat uw Heer uw beloningen mag bewaren en uw zonden kan vergeven.  

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 220401 

Hoe ontvang je de maand Ramadan? 

 كيف نستقبل شهر رمضان؟

 

Moskee 
Anour 

Nijmegen 
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Vergeet niet dat de dag zal komen dat je niet zult leven om getuige te zijn van de volgende Ramadan, 

en wees dus voorbereid op de dood en de angstaanjagende gebeurtenissen die erop volgen. Bewaar je 

vasten door weg te blijven van loze praatjes, obsceniteit, achterklap, roddels, valse taal, zonden en 

kijken naar wat Allah heeft verboden. Bescherm je hart tegen kwade gedachten; want de Duivel kan 

ons alleen door hen beïnvloeden. 

 

Abdullah ibn Omar, moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader, vertelde dat de Profeet () zei: 

"Er zijn vastende mensen die niets van hun vasten krijgen behalve honger en dorst, en er zijn 

mensen die nachtgebeden uitvoeren die niets van hun gebeden krijgen behalve slapeloosheid"  

(at-Tabrani).  

Abu Huraira () vertelde dat de Profeet () zei: "Als een vastend persoon geen valse verklaringen 

opgeeft en ernaar handelt, dan heeft Allah het niet nodig dat hij zijn eten en drinken verlaat" (al-

Bukhari, Abou-Dawud en at-Tirmidhi). 

 

Abou Ubaidah () vertelde dat de Profeet () zei: "Vasten is een schild zolang je het niet 

bezoedelt" (an-Nasa'i en at-Tabarani). At-Tabarani's vertelling heeft de volgende toevoeging: "Toen vroeg 

iemand: 'Hoe kan men het bezoedelen?' De profeet () antwoordde: "Door leugens te vertellen of 

achterklap te zeggen". 

 

Een moslim moet proberen de beloning van zijn vasten te maximaliseren door zich regelmatig bezig te 

houden met daden van gehoorzaamheid aan Allah () en handelingen van aanbidding te verrichten in 

ramadan die hem dichter bij Allah () zullen brengen. Deze omvatten het reciteren van de Koran 

(want ramadan is de maand van de Koran en de maand waarin de Koran werd geopenbaard), het vaak 

gedenken van Allah (), het zoeken naar Zijn vergeving, hem vaak vragen om Zijn vrede en 

zegeningen aan de Profeet () te schenken, geven aan liefdadigheid, geschenken geven om Allah's 

goede genot te bereiken, en zich bezighouden met allerlei goede daden, zoals het onderwijzen van 

kennis, het opdragen van het goede en het aansporen van anderen om het te handhaven, en het 

verbieden van het kwaad en het waarschuwen ervoor. Een veelheid aan goede daden tijdens het vasten 

verhoogt de beloning voor het vasten. Hij die een vastend persoon iets geeft om zijn vasten mee te 

verbreken, zal dezelfde beloning verdienen als degene die het vasten heeft waargenomen, zonder de 

beloning van de laatste op enige wijze te verminderen. 

 

Vasten in de maand Ramadan is boetedoening voor zonden. Abou Huraira () vertelde dat de Profeet 

()  zei: "Wie de maand Ramadan vast uit geloof en in de hoop op beloning, zal zijn eerdere 

zonden vergeven krijgen" (al-Bukhari).  

Abou Huraira () vertelde dat de Profeet () zei: "Wie vrijwillige gebeden verricht in de nachten 

van ramadan uit geloof en in de hoop op beloning, zal zijn eerdere zonden vergeven krijgen"  

(al-Bukhari en Moslim). 

 

Beste broeders en zusters. 

Volhard om de verplichte gebeden in gezelschap in de moskee uit te voeren, want Allah () beschermt 

die dienaren van Hem die dat doen, beheert hun zaken voor hen en leidt hen recht. Wat betreft degenen 

die de gebeden verwaarlozen, zij zullen zowel hun leven als het hiernamaals verliezen, zullen 

gedwongen worden een leven te leiden dat vergelijkbaar is met dat van vee, en het zal tot hen gezegd 

worden op de Dag des Oordeels: "Ga het Hellevuur binnen samen met degenen die het binnengaan". 

De Profeet () zei: "Wie het 'Isha' (nacht)gebed in gezelschap uitvoert, krijgt de beloning dat hij 

de helft van de nacht in gebed staat. En wie het Fajr (dageraad)gebed in gezelschap verricht, zal 

de beloning krijgen dat hij de hele nacht in gebed heeft gestaan" (Moslim). 

 

Vasten terwijl sommige of alle gebeden worden opgegeven, verhoogt het verlies van de dienaar en 

berooft hem van het goede. Bovendien is het een verspilling van de uren van het leven van een moslim 

om laat op te blijven en de nacht door te brengen met afleiding, spelen, surfen op websites die 

immoraliteit verspreiden of schadelijke, laagwaardige televisieseries bekijken die onze ethiek 

ondermijnen. Het is een groot verlies om de maand door te brengen met het doen van deze daden in 

plaats van het te besteden aan daden die iemand dichter bij Allah brengen. Allah de Verheven zegt: 
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Wedijver met elkaar in het vragen om vergiffenis van jullie Heer en om het Paradijs, dat zo 

wijd is als de hemelen en de aarde, bereid voor de godvrezenden (133) Degenen die in voorspoed 

en tegenspoed besteden, die de woede onderdrukken en die de mensen vergeven, waarlijk, Allah 

houdt van degenen die het goede doen  (S03-A133-134) 

 

Dienaren van Allah! 

Wend je tot Allah in berouw van elke zonde, want de berouwvolle zal succes behalen, terwijl de 

volhardende zondaren niets dan ellende zullen winnen. Allah de Almachtige zegt: 

... En keer jullie allen in berouw tot Allah (door dingen te vermijden die Zijn toorn opwekken), 

O gelovige (mannen en vrouwen), opdat jullie zullen slagen (en gered zullen worden van de 

verschrikkingen)  (S24-A31)  

 

Weet, o moslim, dat het verplicht om een zuivere intentie te moeten hebben om te vasten tijdens de 

nacht voordat je vast. Hafsah, moge Allah tevreden met haar zijn, vertelde dat de Profeet () zei: "Als 

iemand niet voor Fajr (dageraad) zijn voornemen (intentie) om te vasten kenbaar maakt, dan is 

er geen vasten voor hem" (Abi Dawoud, at-Tirmithi, an-Nasa'i en Ibn Majah). 

De Boodschapper van Allah () zei: "Als iemand zijn vasten op een dag in de Ramadan verbreekt 

zonder een concessie die hem door Allah is verleend, zal met een eeuwigdurende vasten er niet 

voor boeten". (Abi Dawoud) 

 

O Allah! Wij nemen onze toevlucht tot U voor het kwaad in onszelf, voor onze slechte daden en voor 

het gefluister van de duivel, o Heer van de Werelden! 

O Allah! Leid onze jeugd en alle moslimjongeren. O Allah! Leid alle moslims en aanvaard ons berouw 

en het berouw van alle moslims, o meest barmhartige van alle barmhartigen! 

O Allah! Wij vragen U om de wegen naar het goede, de uitkomsten van het goede, het begin van het 

goede en het einde van het goede, en wij vragen U om al het goede, zowel manifest als verborgen.  

O Allah! Help ons gehoorzaam te zijn aan U, houd ons weg van daden van ongehoorzaamheid aan U 

en vergeef ons de zonden die we hebben begaan en de zonden die we in onze komende dagen kunnen 

begaan, de zonden die we in het geheim hebben begaan en de zonden die we in het openbaar hebben 

begaan, en de zonden die U beter kent dan wij.  

O Allah! Het is Uw barmhartigheid waar we op hopen, dus laat ons niet aan onszelf over voor een 

oogwenk en zet al onze zaken recht. 

O Allah! Laat deze gezegende maand, de maand Ramadan, een maand van goedheid en zegeningen 

zijn voor ons en voor alle moslims, o Meest barmhartige van alle barmhartigen! 
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