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Spiritualiteit voortzetten  

 ﴾  َواْعُبْد َربََّك َحتّٰى َيأِْتَيَك اْلَيٖقينُ  ﴿

ُ َعْنهُ أَنههُ َحدهثَهُ  ِ َرِضَي َّللاه  َعْن أَبِى أَيُّوَب اْْلَْنَصاِري 
ِ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ    :أَنه َرسُوَل َّللاه

اٍل، َكاَن َكِصَياِم الدَّْهرِ َمْن َصاَم َرَمَضاَن ثُمَّ  »  «  أَْتَبعَهُ ِستًّا ِمْن َشوَّ

Beste moslims! 
De eerbiedige maand Ramadan is net achter de 
rug en we maken al twee vreugdes mee. Eerste 
vreugde is dat we de maand Ramadan in goede 
gezondheid en welzijn met gebeden hebben 
voortgezet. De andere is het vreugdegevoel 
voor de beloning en tegemoetkomingen die we 
van onze Rab zullen krijgen. Alle lof behoort 
aan Allah, Hij heeft ons deze twee gunsten 
laten bereiken. Zoals onze Almachtige Rab aan 
Zijn dienaren belooft -ieder mens krijgt wat hij 
verdiend heeft- en Allah verspilt geen één 
inspanning van de dienaar. Ook wij hebben ons 
ingespannen in de maand Ramadan om onze 
verplichtingen na te komen zodat wij de 
Tevredenheid van onze Almachtige Schepper 
zullen krijgen. 
 
Beste moslims! 
De maand Ramadan blijft ons spirituele 
waarden toevoegen, zelfs nadat deze maand 
voorbij is. Veel goede eigenschappen zoals de 
bewustwording van het gebed, afstand houden 
van haram zaken, barmhartig zijn, niemand 
onrecht aandoen, voorzien in de behoeften van 
de behoeftigen, woede beheersen en het 
naleven van gerechtigheid gaat na de Ramadan 
nog steeds door. Laten we ons ervan bewust 
zijn dat de Islam niet alleen een religie van de 
maand Ramadan is. Hoewel we afscheid hebben 
genomen van de maand Ramadan, hebben we 
geen afscheid genomen van aanbidding en 
dienstbaarheid. We zullen in het leven met deze 
waarheid blijven leven.  
 
Beste aanwezigen! 
De mens is niet alleen naar deze wereld 
gestuurd om te voorzien in zijn behoeftes zoals 
eten en drinken. Door zijn aard is hij op zoek 
naar welzijn en vrede in zijn leven.  

 

Onze Rab heeft in het heilige boek aan ons 
verteld hoe we dit kunnen bereiken: “Weet dat 
harten alleen rust vinden in het gedenken 
van Allah.”1 Allah op de juiste manier 
gedenken zal alleen mogelijk zijn met een 
inspanning waarbij men geleid wordt door de 
Koran en de sunnah. Vrede in deze wereld en 
eeuwig geluk in het hiernamaals worden 
beloofd aan degenen die dit pad bewandelen. 
Zo zegt Allah, de Bezitter van alles het 
volgende in de Koran: “En dien jouw Rab, 
totdat het zekere (de dood) tot jou komt.”2 
Met ‘het zekere’ wordt hier de dood bedoeld. En 
Allah zegt ons het volgende hierover “Iedereen 
zal de dood beproeven. Daarna worden 
jullie tot Ons teruggebracht.”3  
 
Beste broeders, zusters! 
Zoals we aan het begin van de preek zeiden, 
moeten we onze spiritualiteit voortzetten die 
we in de maand Ramadan met gebeden voor 
Allah hebben opgebouwd. We dienen het gebed 
altijd voort te zetten, liefdadigheid niet te 
verwaarlozen en de onderdrukten en 
slachtoffers dienen we zowel in onze 
smeekgebeden als in werkelijkheid niet te 
vergeten. We dienen het goede aan te bevelen 
en het kwade te verbieden. Laten we in 
overeenstemming met de sunnah het vasten na 
de Ramadan voort te zetten. De profeet (vzmh) 
zei: “Degene die de Ramadan heeft gevast 
en dit vervolgens laat opvolgen door zes 
dagen te vasten in de maand Shawwal, dan 
is dat alsof hij het hele jaar heeft gevast.”4 
Laten we deze dagen als een kans zien alsof we 
dan het hele jaar hebben gevast. Vasten 
weerhoudt ons van kwaad, overspel en liegen. 
Moge Allah ons tot Zijn dienaren laten behoren 
die hun spiritualiteit 
levend en sterk houden 

 
1 Ra’d 13:28 
2 Hijr 15:99 
3 Ankebut 29:57 
4 Muslim Siyam, 204 



zodat we slagen in het hiernamaals. Amin  
 
 


