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Alle lof zij Degene die ons in staat heeft gesteld om te vasten, en te staan in het gebed (Taraweeh). En 

we zouden niet geleid worden, als Allah ons niet had geleid. 

 

Allah () zegt: Voorwaar, de Shaytan is voor jullie een vijand, beschouwt hem daarom als een 

vijand. Voorwaar, hij roept zijn volgelingen op om de bewoners van het laaiende vuur (de Hel) te 

worden. (S35:A6) 

 

Beste gelovige broeders en zusters, 

Ik wil jullie alvast feliciteren met het feit dat Eid ul-Fitr over enkele dagen zal zijn, en ik vraag Allah 

() dat hij ons deze dag in alle vreugde doet bereiken. 

Ik wil jullie ook feliciteren met de grote overwinning die jullie behaald hebben in deze geweldige en 

gezegende maand. Door het vasten van de maand Ramadan zijn jullie ware overwinnaars, dit omdat 

jullie de shaytan en jullie zielen (begeertes) hebben overwonnen.  

 

Het is belangrijk dat deze overwinning zich voort blijft zetten, dit totdat wij Allah () zullen treffen. 

Pas dus op beste broeders, dat deze overwinning verandert in een groot verlies. Onze vijand die 

verzamelt zijn soldaten om ons opnieuw aan te vallen. Weten jullie wie deze grote vijand is? De 

grootste vijand voor de gehele mensheid en voor de Moslims in het specifiek is de vervloekte Shaytan. 

Zoals Allah () zegt: Voorwaar, de Shaytan is voor jullie een vijand, beschouwt hem daarom als 

een vijand. Voorwaar, hij roept zijn volgelingen op om de bewoners van het laaiende vuur (de 

Hel) te worden. (S35:A6) 

Allah () zegt: En zo hebben Wij voor iedere Profeet een vijand gemaakt; Satans van onder de 

mensen en de Djin's, zij fluisteren elkaar fraaie woorden in om (de mensen) te misleiden. En als 

jouw Heer het gewild had, dan zouden zij het niet hebben gedaan, laat hen daarom en wat zij 

verzinnen. (S6:A112) 

 

Allah () zegt: Voorwaar, degenen die zeggen: "Onze Heer is Allah," en die vervolgens 

standvastig zijn: er zal geen vrees over hen komen en zij zullen niet treuren. (S46:A13) 

 

De maand Ramadan is een meester voor het hele jaar, daarom horen we ook te waken over de lessen 

die wij leren gedurende deze maand. Met name de lessen die betrekking hebben op onszelf en in 

hetgeen wij horen te doen. 

Zoals het temmen van de ziel (begeerte) in hetgeen het aankan en de overgave (aan de wetgeving van 

Allah), in het uitwisselen van goede zaken, het streven naar iedere goede daad en het wegblijven van 

iedere slechte zaak.  

De reiniging is ook heel belangrijk, en hiermee ook dat je dus het gebed onderhoudt en met name het 

gebed in gemeenschap.  

 

Beste broeders en zusters, 

Het is dus ook belangrijk om in deze situatie te blijven en de moskeeën te vullen en het gebed te 

onderhouden, degene die in de maand Ramadan wordt aanbeden is ook degene die in Shawwaal wordt 

aanbeden. Allah heeft de aanbiddingen zoals het gebed niet toegewijd aan specifieke tijdstippen, echter 

hoor je dit elke dag te doen.  

Allah () zegt: En aanbid jouw Heer totdat het zekere (de dood) tot jou komt. (S15:A99) 

 

Oftewel Allah maakt hier duidelijk dat je gedurende jouw hele leven Hem hoort te aanbidden. Totdat 

de dood tot je komt en je in deze situatie bevindt, in staat van aanbidding.  

Aisha verhaalt dat de Profeet () heeft gezegd: “De meest geliefde daden bij Allah zijn de 

aanhoudende daden, zelfs als deze maar weinig zijn”. (Moslim) 

 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 220429 

Wat na de maand Ramadan? 

 

Moskee 
Anour 

Nijmegen 
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De moskeeën waren gevuld met mensen, en toen de maand Ramadan voorbij was, verdwenen deze 

mensen en bleven ze thuis zitten alsof ze het niet meer verplicht zijn. Voor sommige onder de mensen 

lijkt het dan weer alsof de verboden zaken weer toegestaan worden of raken te worden.  

Allah () zegt: O jullie die geloven, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en 

maakt jullie werken niet nietig. (S47:A33) 

 

Beste broeder en zuster, 

Niemand van jullie weet wanneer het leven voorbij is, je zult alleen hetgeen wat je opgebouwd hebt 

terugvinden. Dus breek het geen je hebt opgebouwd niet af. Bouw je Godsdienst niet van de ene kant 

op en van de andere kant breek je hem af. 

Allah () zegt: Voorwaar, degenen die zeggen: "Onze Heer is Allah," en die vervolgens 

standvastig zijn: er zal geen vrees over hen komen en zij zullen niet treuren. (S46:A13) 

Ramadan is gekomen en weer vertrokken, wat nu na de Ramadan? Je hebt de keuze om de 

aanbiddingen voort te zetten, behoor je tot degenen die hetgeen ze opbouwen weer afbreken of behoor 

je tot degene die de maand Ramadan aanbidden? En wanneer de maand Ramadan voorbij is keren ze 

hun hielen. 

Allah () zegt:  En Mohamed is niet meer dan een Boodschapper, vóór hem zijn de 

Boodschappers reeds heengegaan. Als hij dan zou sterven of gedood worden: waarom zouden 

jullie je dan op jullie hielen omdraaien (terugvallen in ongeloof)? En wie zich op zijn hielen zou 

omdraaien: het schaadt Allah niets. En Allah zal de dankbaren belonen. 
(S3:A144) 
 

Vraag je zelf dus af tot welke groep mensen je behoort, wees dus degene die zijn aanbidding voortzet 

en help elkaar ook op deze weg. Help elkaar te herinneren aan deze geweldige aanbiddingen, denk aan 

de lezingen die je deze maand hebt gehoord. Overpeins de verzen die je deze maand hebt gelezen 

opdat je standvastig blijft.  

Wees dus bewust beste broeders en zusters dat we terug horen te keren naar Allah na iedere zonde en 

we niet in de zelfde zonde moeten willen vervallen na het tonen van berouw. 

Zet je aanbiddingen voort gedurende je hele leven. 

 

Moge Allah ons standvastig maken op zijn geloof! 

 

Alhamdolillah rabbi al3alamien 
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