
De gunsten in de maand ramadan  

Vrijdagpreek van vrijdag 10 mei 2019  

Bismillahi arahmani araheem, 

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: de gunsten in de maand ramadan.  

Vandaag is de vijfde dag van de gezegende maand ramadan. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we 
deze mooie maand mogen beleven. Deze maand kent namelijk vele gunsten, die we op andere dagen 
niet kennen. Zo vertelt Allah swt ons in surah al-Baqarah, ayah 185:  

َن ٱۡلُهَدٰى َوٱۡلفُۡرقَانِ  ت ً۬ م ِ ـٰ ى ل ِلنَّاِس َوبَي ِنَ     َشۡہُر َرَمَضاَن ٱلَِّذٓى أُنِزَل فِيِه ٱۡلقُۡرَءاُن ُهد ً۬

De maand ramadan is het (d.w.z. de maand) 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).  

Allah swt heeft ons gezegend met vele dagen, weken en maanden. Maar er zijn bepaalde momenten 
die extra veel gunsten bevatten. Zo heeft Allah swt ons begunstigd met de prachtige maand 
Ramadan: een maand waarin Allah swt de vastende dienaren zegent met vele gunsten. Deze maand 
is de maand van de barmhartigheid. We gaan het vandaag hebben over de gunsten die de Ramadan 
kent.   

Allah swt geeft ons in deze maand nog meer beloningen (hassanaat) voor onze goede daden. De 
deuren van de zegeningen staan wagenwijd open en de deuren van de zonden worden gesloten. 
Deze maand is de maand van de beloningen en de zegeningen. Het is de maand van de 
barmhartigheid, de vergeving en de maand waarin Allah swt ons bevrijdt van het hellevuur middels 
Zijn barmhartigheid en vergevingsgezindheid.  

Onze profeet Mohammed vzmh heeft ons verteld dat "Wanneer de Ramadan zijn intrede doet, 
worden de poorten van het Paradijs geopend, de poorten van het Hellevuur worden gesloten en 
de shayateen worden geketend". De shayateen, de duivels, zijn in deze maand zijn vastgeketend. Ze 
kunnen geen kant op. Daarom is het voor ons eigenlijk gemakkelijker om op het pad van Allah swt te 
blijven: zij zijn namelijk niet in staat om de mensen te doen dwalen zoals in de overige maanden. 

Daarnaast levert onze profeet Mohammed vzmh over dat de Ramadan een maand is waarin de 
zondes worden vergeven. Hij zei dat de kleine zondes worden vergeven: “(tussen) de 5 gebeden, van 
vrijdagsgebed (jumu’a) tot vrijdagsgebed (jumu’a) en van Ramadan tot Ramadan.” Wij krijgen dus 
elk jaar de gunst van Allah swt om onze kleine zondes te laten uitwissen uit ons boek waarin al onze 
daden worden bijgehouden.  

Abu Hurayra leverde over dat onze profeet Mohammed vzmh de preekstoel besteeg en vervolgens 
zei: “Ameen, ameen, ameen”. Driemaal zei hij amin. Er werd hem gevraagd waarom hij driemaal 
ameen zei. Hij zei: “Voorwaar, Jibriel kwam naar mij toe en zei: “Wie de maand Ramadan bereikt 
en hij is niet vergeven, zal het hellevuur binnengaan en Allah zal hem ver weg werpen, dus zeg 
ameen”. Dus ik zei ameen. Vervolgens zei Jibriel: “Wie zijn ouders in hun ouderdom ziet, een of 
beide, en hij eert hen niet en hij sterft, diegene zal het hellevuur binnengaan en Allah zal hem ver 
weg werpen, dus zeg ameen. En ik zei ameen. Tot slot zei Jibriel: “Degene die uw naam (dus de 



naam van onze profeet Mohammed vzmh) hoort en niet de zegeningen naar u stuurt (dus het 
zeggen van: vzmh/saw), hij zal het hellevuur binnengaan en Allah swt zal hem ver weg werpen, dus 
zeg ameen. En ik zei ameen.”   

Allah swt heeft vele gunsten geplaatst in deze prachtige maand Ramadan. In deze maand krijgt onze 
moslimsgemeenschap, de ummah van onze profeet Mohammed saw, gunsten die geen enkele 
eerdere gemeenschap heeft gekend. We gaan het kort hebben over deze gunsten.  

1. Omdat wij niet eten of drinken tussen dageraad en zonsondergang gedurende de 
Ramadan, ervaren wij een onaangename mondgeur. Er is overgeleverd in een 
overlevering van de profeet Mohammed vzmh dat “de adem uit de mond van een 
vastende bij Allah beter is dan de geur van muskus.” Deze geur is dus zeer geliefd bij 
Allah swt en is een vorm van aanbidding.   

2. De tweede gunst is dat de engelen smeekbeden voor ons verrichten gedurende de 
maand Ramadan. Een andere bijzondere gunst is dat Allah swt de smeekbeden van de 
vastenden accepteert. Hef je handen dus op en verricht de ad’iyaa gedurende deze 
maand. Pluk er de vruchten van!  

3. Daarnaast maakt Allah swt in de maand Ramadan het paradijs nog mooier maakt voor 
zijn dienaren die zich op zijn pad bevinden. Allah swt bereidt het paradijs voor op onze 
komst, in shaa Allah.  

4. Allah swt ketent in deze maand de shayateen vast en beschermt ons op die wijze tegen 
de influisteringen van de shayateen.  

5. Allah swt geeft ons een nacht, de laatste nacht van de Ramadan, waarin hij ons vergeeft.  
6. De Ramadan is de maand waarin de koran is neergezonden, onze leidraad in ons leven.  
7. In deze prachtige maand bevindt zich Laylat-al-Qadr. Dit is een nacht waarin de beloning 

van aanbidding of een goede daad beter is dan aanbidding of een goede daad gedurende 
1000 maanden.  

8. Het verrichten van een Umrah tijdens de maand Ramadan staat gelijk aan de beloning 
van het verrichten van Hadj.  

Deze mooie gunsten bevinden zich in deze maand. We hebben al 4 dagen achter de rug. De tijd vliegt 
voorbij. De maand is speciaal. Deze maand bevat speciale gunsten; gunsten die wij gedurende 
andere maanden niet treffen. Laten we daarom elk moment van deze prachtige maand optimaal 
benutten, opdat wij rust en taqwa krijgen in ons hart en onszelf trainen om de beste versie van 
onszelf te worden!   

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  

Wa salamou ‘alaykoum wa rahmatoe lahi wa barakatoeh!  


