
Het verwelkomen van de maand Ramadan  
 

Vrijdagpreek van vrijdag 3 mei 2019  
 

Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters, het onderwerp van vandaag is: het verwelkomen van de maand Ramadan.   
 
De mooiste maand van het jaar staat weer voor de deur: de Ramadan. Een maand van bezinning. De maand 
van de koraan. De maand van de volle moskeeën en samenhorigheid. We gaan het vandaag hebben over de 
manieren waarop wij deze prachtige maand op de juiste manieren kunnen verwelkomen.  
 
Allah swt zegt in surah al-Mutaffifin, aya 26:  
 

ِفُسونَ  ـٰ  َوفِى َذٲلَِك َفۡليََتَناَفسِ ٱۡلُمَتَن

 

“En laat hiervoor degenen die (met elkaar willen) wedijveren, (dan ook) wedijveren.” 

 
Dit is de maand van alle extra’s: extra aanbiddingen, extra gebeden, extra sadaqa uitgeven. Allah swt spoort 
ons aan om met elkaar te wedijveren wat betreft goede daden. Wedijveren houdt in dat we ons uiterste best 
doen om alles te doen wat in ons vermogen ligt wat betreft het verrichten van goede daden. Als moslims 
leven wij heel erg uit naar de maand Ramadan. De Ramadan zal zondag of maandag starten. Vandaag 
bespreken wij 7 wijzen waarop wij deze maand kunnen verwelkomen.  
 

1. De Ramadan verwelkomen door het doen van dua. De Ramadan staat, zoals eerder gezegd, voor de 
deur. Tóch dienen wij dua te doen waarin wij vragen of wij deze prachtige maand mogen meemaken. 
Het is namelijk een enorme gunst om deze maand te mogen meemaken. Hier moeten wij ons bewust 
van zijn. Hoeveel mensen hoopte om deze maand te kunnen meemaken maar zijn al teruggekeerd 
naar hun schepper?  

2. We moeten ontzettend blij zijn dat deze maand nadert. Onze profeet Mohammed vzmh, zijn 
metgezellen en navolgelingen waren altijd ontzettend verheugd als de Ramadan aanbrak. Hij 
vertelde hierover aan zijn metgezellen en deelde zijn vreugde met hen. Het is de maand waarin de 
poorten van het paradijs wagenwijd open staan en de poort van het hellevuur zijn gesloten. Tevens 
is het een maand die maar één maal in het jaar voorkomt; we moeten het zien als een gast waar we 
al 11 maanden op wachten, we streven ernaar om deze gast te mogen ontvangen, dus het is een 
grote zegening of een cadeautje, dat we begunstigd zijn dat wij deze maand mogen meemaken.  

3. We dienen deze maand optimaal benutten. Het is een gunst. Elke dag, elk uur, elke minuut en elke 
seconde moet in het teken staan van goede daden. Het lezen en overpeinzen van de koran, het 
uitgeven van sadaqa, het bezoeken van familieleden en het verrichten van ad’iyaat moeten centraal 
staan.  

4. Bij het verwelkomen van de Ramadan behoort, onlosmakelijk, het tonen van berouw voor onze 
zondes. Elk mens heeft zondes. Wij dienen ver uit de buurt te blijven van zondes, maar ook bewust 
(!) berouw te tonen voor deze zondes. Het tonen van berouw bestaat uit het oprecht spijt hebben 
van je zondes, maar ook uit het bewust wegblijven van deze zondes. De deuren van vergeving staan 
wijd open; het is aan ons om hier gebruik van te maken. Allah swt zegt in surah an-Noer, ayah 31, het 
volgende:  

 
 



ِ َجِميًعا أَيَُّه ٱۡلُمۡؤِمُنوَن لََعلهُكۡم تُۡفلُِحون  َوتُوُبٓوْا إِلَى ٱَّلله
 
“En toon allen berouw aan Allah, o gelovigen, opdat jullie succesvol zullen zijn.”  
 
We kunnen de Ramadan zien als een nieuwe start; een schone lei. We kunnen ons bord met zondes 
schoonvegen door oprecht berouw te tonen. Onze profeet Mohammed vzmh toonde op één dag meer dan 
70 maal berouw. En dan hebben we het over onze profeet Mohammed vzmh; ons voorbeeld, die vrij is van 
zondes. Jammer genoeg zie je tegenwoordig dat zelfs men in de Ramadan door blijft gaan met het plegen van 
zondes, terwijl het een uitstekende kans is om een nieuwe start te maken.  
 

5. We moeten ook een schone lei beginnen met onze geliefden: met onze ouders, kinderen, 
familieleden, vrouw en de andere leden uit de gemeenschap. We moeten ons karakter zuiveren en 
onze geliefden op de mooiste manieren benaderen. Daarnaast moeten we anderen helpen en van 
toegevoegde waarde zijn voor anderen.  

6. We moeten bewust vasten. We doen dit niet uit gewoonte, omdat andere mensen dit ook doen of 
omdat je het gewend bent. Nee, we doen dit voor Allah swt. Allah swt zegt in surah al-Kahf, ayah 
110:  

ا ا َوََل ُيۡشِرۡك بِِعبَاَدِة َرب ِِهۦۤ أََحَدَۢ لًِحً۬ ـٰ   ۖ َفَمن َكاَن يَۡرُجوْا لَِقآَء َرب ِهِۦ َفۡليَۡعَمۡل َعَملًً۬ َص
 

Dus wie op de ontmoeting met zijn heer hoopt, laat hem goede daden verrichten en geen enkele 
deelgenoot toekennen in de aanbidding van zijn heer.  
 

Onze daden moeten voor Allah swt zijn. Onze intentie moet zuiver zijn. Dat is een voorwaarde 
voordat onze daden geaccepteerd kunnen worden door Allah swt.  

7. Tot slot is het van belang om ons extra best te doen wat betreft onze aanbiddingen en in het 
bijzonder ons gebed. We moeten ernaar streven om onze gebeden op tijd te verrichten en extra 
gebeden te verrichten: het bijwonen van de gezamenlijke gebeden in de moskee, het extra vroeg 
opstaan voor fajr voor qiyaam al-Layl en het bijwonen van de taraweeh gebeden.  

Het is van belang dat wij onze intentie zuiveren en dat we ons spiritueel voorbereiden op deze prachtige 
maand. Helaas zien we tegenwoordig dat men zich vooral voorbereid door extra boodschappen in huis te 
halen, veel zoetheid, overvloedige maaltijden op tafel te zetten en veel voedsel te verspillen. Dit is niet nodig 
en zeker niet de bedoeling van de Ramadan. De Ramadan is niet bedoeld om onze magen te vullen, maar om 
onze ziel te voeden. Laten we deze prachtige kans die wij in shaa Allah zullen krijgen van Allah swt met beide 
handen aangrijpen en dit een onvergetelijke maand maken, vol met aanbiddingen en samenhorigheid. Ik 
vraag aan Allah swt of wij deze maand mogen meemaken en ons de zoetheid van deze maand volop te laten 
proeven.  

 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.   
 
Wa salamoe ‘alaikoum wa ra7matoe lahi wa barakatoeh!  


