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Evaluatie halverwege ramadan 

﴿  ََؕ َ َوْلتَْنُظْر نَْفٌس َما قَدََّمْت ِلغَد ٍۚ َواتَّقُوا ّٰللاه  يََٓا اَيَُّها الَّٖذيَن ٰاَمنُوا اتَّقُوا ّٰللاه
َ َخٖبيٌر بَِما تَْعَملُونَ   ﴾ اِنَّ ّٰللاه
   ا قَالَْت َعائَِشةُ رضي هللا عنه

 «يَْجتَِهُد فِى َغْيِرهِ ملسو هيلع هللا ىلص يَْجتَِهُد فِى اْلعَْشِر اْْلََواِخِر َما الَ  َكاَن َرُسولُ »

Beste broeders, zusters! 
We zijn aangekomen bij het midden van de 
maand ramadan waarvan het begin genade, 
midden vergeving en het einde redding uit de 
hel is. Door de spirituele sfeer van deze 
gezegende maand te ervaren hopen we 
geestelijk rijper te worden. Met z’n allen 
hebben we hoop we dat Allah Die de meest 
Barmhartige en Genadevolle is onze zondes 
gaat vergeven. We zoeken onze toevlucht tot 
Hem door te vasten en door het gebed te 
verrichten. Als gelovigen weten we geen andere 
toevlucht te hebben dan Hij. Zo zegt Allah in 
hoofdstuk Ahzab naar de hele mensheid als 
volgt: ‘En stel jouw vertrouwen in Allah, 
want Allah is als beschermer toereikend.’1 
Allah is onze grootste vriend, Hij zal Zijn 
dienaren die zich tot Hem wenden niet 
teleurstellen. Wij moslims geloven tenslotte dat 
de redding van de mensheid alleen mogelijk is 
door ons tot Allah te wenden en het pad te 
volgen dat door Hem is bepaald. 
 
Beste gelovigen! 
Onze Almachtige Rab, de Rab der Werelden, 
stelt in de Koran: ‘O jullie die geloven! Wees 
je bewust van je verantwoordelijkheden 
jegens Allah en laat eenieder bekijken wat 
hij voor morgen heeft voorbereid. Wees je 
bewust van je verantwoordelijkheden jegens 
Allah. Allah is zeker op de hoogte van 
hetgeen jullie doen.’2 De dienaren die in Allah 
(swt), Zijn profeet en de Laatste Dag geloven, 
tonen daadwerkelijke inspanning in hun 
aanbidding en zij gehoorzamen Allah. 
Profeet Mohammed (vzmh) die als genade 
naarde werelden werd gestuurd zei dat de 

 
1 Ahzab 33:3 
2 Hashr 59:18 

sheytaan in de maand ramadan ‘vast wordt 
geketend.’3  

De maand ramadan is grote kans voor spirituele 
verrijking.  
 
Beste aanwezigen! 
We dienen de inspanning die we in deze maand 
laten zien voort te zetten en dit te verspreiden 
over het hele jaar. We dienen onze intimiteit 
met de heilige Koran te behouden, proberen 
deze te begrijpen en te praktiseren. We dienen 
de principes en de waarden van de Koran en de 
sunnah als een gids voor ons te zien en dit een 
manier van leven te maken. We dienen niet te 
vergeten dat de Koran is geopenbaard om het te 
lezen. Lezen wordt waardevol als we dit ook 
praktiseren. Moge onze Rab ons tot de trouwe 
dienaren laten behoren die de Islam 
praktiseren. 
 
Beste moslims! 
Aankomende dagen zullen we de laatste tien 
dagen van de maand ramadan bereiken waarin 
Laylatu’l qadr bevindt. In deze nacht werd de 
Koran voor het eerst geopenbaard. Aisha (ra) 
zei: ‘De boodschapper van Allah toonde in 
de laatste tien dagen van de maand 
ramadan een inspanning (in aanbidding) die 
hij op andere momenten niet deed.’4 Laten 
we de mensen aanmoedigen om in itikaf te 
gaan die in overeenstemming met de sunnah is. 
Als dank voor het bereiken van de Eid dienen 
moslims die de financiële middelen hebben 
zakaat’ul fitr te geven. We dienen onze 
verplichting met betrekking tot zakaat niet na 
te laten. We dienen niet te vergeten dat zakaat 
onze rijkdom niet vermindert, integendeel, het 
beschermt en zegent. Degenen die niet kunnen 
vasten en een excuus hebben, dienen fidyatul 
siyam te geven.  
Moge Allah ons tot Zijn dienaren laten behoren 
die de maand Ramadan op de beste manier 
uitvoeren. Amin 

3 Buhari, Sawm, 5 
4 Muslim, I’tikaf, 8 


