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Afscheid nemen van de Ramadan 

اِلَحاِت   ﴿ ْنَساَن لَ۪في ُخْسر ِۙ اِْلَّ الَّ۪ذيَن ٰاَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ َواْلعَْصِرِۙ اِنَّ اْْلِ
ْبرِ   ﴾  َوتََواَصْوا ِباْلَحِقِّ َوتََواَصْوا ِبالصَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص ّللَاه  َرسُولُ  قَالَ 
 «  َخْيُر الدَُّعاِء ُدَعاُء َيْوِم َعَرفَةَ  »

Beste moslims! 
Alle lof behoort aan Allah. We hebben de maand 
Ramadan doorgebracht met aanbidding en 
dienstbaarheid en nu ervaren we het bittere verdriet 
omdat we het einde van deze maand benaderen. De 
maand Ramadan heeft ons bewuster gemaakt. Het 
liet ons herinneren aan onze waarden die we 
vergeten waren. Het riep ons op om aan de 
medemensen te denken. Het verwees naar 
barmhartigheid, delen, vergeven en verlossing. De 
harten van de gelovigen werden herenigd met de 
Koran. Met het taraweeh-gebed werden onze 
nachten versierd. 
 
Beste broeders, zusters! 
De maand Ramadan is de maand waarin we 
herdenken wat we zijn vergeten, we zoeken 
verzoening en vragen vergeving aan degenen die we 
pijn hebben gedaan. Deze maand herinnert aan ons 
om respect te hebben voor ouderen, liefde te hebben 
voor jongeren en eenzame mensen. Het herinnert de 
mensen die een druk leven hebben om aan zichzelf 
te denken. Het benadrukt dat het leven tijdelijk is en 
roept op dat het goede en het eeuwige leven in het 
hiernamaals is. Het zorgt ervoor dat mensen 
zelfevaluatie gaan doen van hun innerlijke wereld. 
Met zakaat ul-mal en zakaat ul-fitr reinigt men de 
eigendommen van haram en onze harten van 
gierigheid en hebzucht. Alle lof behoort aan Allah 
toe, we geloven dat de maand Ramadan een redding 
uit de hel voor ons is, het zijn tevens de laatste 
dagen waarin we onze gebeden, herdenkingen 
verrichten terwijl we in bezinning zijn. We dienen 
de vraag om vergeving te vermeerderen.  
 
Beste broeders, zusters! 
De ware Eigenaar van de werelden zegt: 
“Bij de namiddag, de mens is zeker verloren, 
behalve degenen die geloven en goede daden 
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verrichten en elkaar aansporen tot waarheid en 
elkaar aansporen tot geduld.”1 

Het islamitische geloof dat in onze harten 
domineert, wordt weerspiegeld in het leven door 
goede daden te verrichten. Goede daden omvatten 
het aanbidden van Allah (swt) en alle daden die 
gedaan worden voor het welzijn van de medemens. 
Onze profeet (vzmh) zei: ‘De beste mensen zijn 
degenen die het beste zijn voor de mensen.’2 Met 
de zegeningen van de maand Ramadan dienen wij 
goedheid en welwillendheid te continueren en hier 
een gewoonte van maken. 
 
Beste aanwezigen! 
Aanstaande maandag bereiken we het 
Ramadanfeest. De laatste dag (Arafa) van de maand 
Ramadan dienen we goed te benutten. Onze profeet 
(vzmh) zei: “Het beste smeekgebed is het 
smeekgebed dat op de dag van Arafa wordt 
verricht.”3  
Laten we smeekgebeden voor onszelf, onze familie, 
moslims en voor de hele mensheid verrichten. Laten 
we de graven van overledenen bezoeken en onze 
familieleden opzoeken. Laten we Zakaat ul-fitr niet 
vergeten en laten we onze bezittingen reinigen door 
Zakaat ul-mal te geven. 
 
Beste gelovigen! 
We dienen onze broeders en zusters die in moeilijke 
situatie bevinden zoals in Jeruzalem, Arakan, Oost-
Turkestan en verspreid over verschillende delen van 
de wereld niet vergeten. Onze geliefde profeet 
(vzmh) zei:  “De gelovigen zijn in hun onderlinge 
genade, liefde en vriendelijkheid als één 
lichaam. Wanneer een deel van het lichaam (aan 
ziekte) lijdt, dan is het hele lichaam betrokken 
in de vorm van slapeloosheid en koorts.”4 
Laten we deze mensen niet vergeten in onze 
smeekgebeden. Bij deze feliciteer ik alvast jullie 
Ramadanfeest en hoop dat de onderdrukten 
verspreid over de hele wereld de ware feestdag 
zullen meemaken. Amien  
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