
Ramadan als leerschool 

Vrijdagpreek van 26 mei 2017 

 
Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

 

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: Ramadan als leerschool.   

 

Allah swt zegt in soerah al-Baqarah vers 185 het volgende: 

 

De maand Ramadan is het 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).   

 

Aanstaande zaterdag zal de maand Ramadan van start gaan. Het is een grote gunst die we krijgen van Allah 

swt om deze maand te mogen ervaren. De maand Ramadan kan gezien worden als een leerschool, een 

periode waarin je aan de slag gaat om jezelf naar een hoger niveau te kunnen brengen. Tevens is het een 

maand van genezing en zuivering, zowel lichamelijk als geestelijk. Het is een maand waarbij je jezelf kan 

trainen. Het is een maand met vele gunsten en voordelen. Daarnaast is de maand Ramadan een periode 

waarbij de koran, het woord van Allah swt, centraal staat. Het is een maand waarin je de koran als je beste 

vriend neemt.  

 

Het wereldse leven kent twee soorten handelaren, handelaren die zich bezighouden met wereldse zaken of 

handelaren die zich bezighouden met zaken die gerelateerd zijn aan het hiernamaals. De beste handel is de 

handel die je doet met Allah swt, daar loop je geen risico. In alle tijden heb je een gigantische winst bij Allah 

swt. De maand Ramadan is een maand waarin je je tijd goed benutten om zo een mooie winst te kunnen 

behalen bij Allah swt. De maand Ramadan moeten we optimaal benutten. Netals bij een examen moet je je 

goed voorbereiden. De belangrijkste voorbereiding is dat je je lessen goed doorneemt. Maar wat zijn de 

lessen voor de maand Ramadan?  

 

1. Je moet een zuivere intentie hebben, de intentie dat je enkel en alleen voor Allah swt vast.  

2. Je zet je in om de Taraweeh gebeden te verrichten in de moskee.  

3. Je zet je in om de koran te reciteren en te overpeinzen.  

4. Je zet je in om een goede omgang te hebben met je gezinsleden, zoals je partner en je kinderen.  

5. Je zet je in om de behoeftigen en de zwakkeren te helpen middels het bieden van hulp of het geven 

van liefdadigheid.  

6. Je bent geduldig en vergevensgezind.  

7. Je keert terug naar Allah swt en vraagt Allah swt om vergeving om je zondes te doen vergeven.  

 

Beste broeders en zusters, stel je doelen vast voor de maand Ramadan en zorg ervoor dat je de maand 

Ramadan vruchtbaar is. Zet je volledig in en zorg ervoor dat je deze kans die je krijgt van Allah swt pakt en 

optimaal benut.  



Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.  

 
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 


