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De heilige drie maanden 

َ قِيَاماً َوقُعُوداً َوَعٰلى ُجنُوبِِهْم َويَتَفَكَُّروَن ٖفي َخْلِق   ﴿ اَلَّٖذيَن يَْذكُُروَن ّٰللاه

 ﴾ السَّٰمَواِت َواْْلَْرِضِۚ َربَّنَا َما َخلَْقَت ٰهذَا بَاِطلًِۚ سُْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّاِر 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص أَنههُ َدَعا   بِٰهِذِه الَكِلَمات: َوُرِوَي َعْن َرُسوِل َّللاه

 «الَّلُهمَّ بَاِرْك لَنَا فِي َرَجَب َوَشْعبَاَن َوبَِلِّْغنَا َرَمَضان»

Beste moslims! 
Allah (swt) die alle wezens uit het niets heeft 
geschapen, heeft ons het leven geschonken. Ieder 
moment van ons leven is waardevol. Er zijn echter 
speciale momenten waarop Allah de Almachtige Zijn 
gunst en goedheid in overvloed schenkt aan Zijn 
dienaren. De maanden Rajab, Shaban en Ramadan 
zijn de poorten van zegeningen die één voor één open 
gaan. Deze uitzonderlijke tijden zijn bevorderlijk voor 
onze materiële en spirituele redding, eeuwige vrede 
en geluk. Deze periode van genade verlevendigt onze 
huizen met de Nacht van Regaip en zet onze geest tot 
nadenken met de Nachten van Miradj en Berat.  
Het disciplineert onze zielen en bezittingen in de 
maand Ramadan en het bereikt zijn hoogtepunt met 
de afdaling van engelen naar de aarde tijdens de 
Nacht van al-Qadr. Deze drie heilige maanden geven 
de gelegenheid om ons leven te evalueren, dat als een 
wind voorbij gaat. Het is een periode om terug te 
keren naar onze essentie, om vrede met onszelf te 
sluiten en om onze spiritualiteit te versterken.  
 
Beste gelovigen! 
In het tijdperk van snelheid en genot waarin we 
leven, is de overgrote meerderheid van de mensen 
ondergedompeld in de dagelijkse stroom van het 
leven en ondergedompeld met wereldse bezigheden. 
In de dagen en nachten die elkaar snel volgen gaat 
men achter zaken aan die vergaan. Om een einde te 
maken aan deze trend en om onze spiritualiteit te 
versterken, zijn de drie heilige maanden voor ons een 
periode van kansen en mogelijkheden. We dienen 
deze bijzondere periode om te zetten in genade door 
onze zielen te zuiveren, Allah te benaderen en de 
sunnah van onze profeet (vzmh) op te volgen. Op 
dezelfde manier moeten we ons het doel van de 
schepping opnieuw realiseren en ons resterende 
leven evalueren. In feite worden gelovigen die een 
leven leiden in overeenstemming met het doel van 
hun schepping als volgt beschreven in de Koran: “Zij 
die staande, zittende en op hun zijde liggend 
Allah gedenken, en nadenken over de schepping 
der hemelen en der aarde, zeggend: "Onze Rab, U 
heeft dit niet tevergeefs geschapen; Neen, heilig 
bent U; red ons daarom van de straf van het 

Vuur.”1 
 
Beste aanwezigen! 
Volgens dit vers evalueren gelovigen hun leven met 
het bewustzijn van hun dienstbaarheid, verrichten in 
overvloed aanbidding en richten zich tot goede 
daden. Tegelijkertijd vragen we om vergeving voor 
onze zonden. De Almachtige Allah vraagt in de Koran 
aandacht voor het volgende: “Zeg: “O mijn 
dienaren die buitensporig ten opzichte van 
zichzelf hebben gehandeld, wanhoop niet aan de 
genade van Allah. Allah vergeeft alle zondes. Hij 
is zeker de Vergevensgezinde, de Genadevolle.”2 
Laten we ons in deze heilige periode volledig tot Hem 
wenden. Laten we ons best doen om Zijn 
Tevredenheid te krijgen. Mogen onze harten zacht 
worden van mededogen en mogen onze zielen verfrist 
worden met vrijgevigheid. Hopelijk worden onze 
zielen gezuiverd door weg te blijven van allerlei 
soorten zonden en nutteloze zaken. Onze ambitie 
dient ichlaas en oprechtheid te zijn en laten we met 
elkaar racen in goedheid en vroomheid. 
 
Beste broeders, zusters! 
Het begin van de heilige drie maanden is een 
voorbereiding voor de gezegende maand Ramadan. 
Onze geliefde profeet (vzmh) deed als volgt doe’a: “O 
Allah! Maak de maanden Rajab en Shaban 
gezegend voor ons en laat ons de maand 
Ramadan bereiken.”3 We dienen belang te hechten 
aan spiritualiteit en we dienen onze aanbidding en 
dhikr te vermeerderen. We dienen onze kinderen over 
de maand Ramadan te vertellen en hen aanmoedigen 
om te bidden. In deze periode dienen we te vasten in 
overeenstemming met de sunnah en onze nafs te 
disciplineren. We dienen te proberen om onze 
gebeden gezamenlijk in onze moskeeën te verrichten 
en deel te nemen aan educatieve bijeenkomsten. 
Moge mijn Rab ter gelegenheid van deze heilige 
periode de ummah van Mohammed ter wille van onze 
gebeden die met ichlaas wordt verricht ons 
bewustzijn, inzicht en vooruitblik  schenken. Amin 

 

 
1 Al-i Imran 3:191 
2 Zumer 39:53 
3 Müsned-i Ahmed, H. No: 2346 (Abdullah b. Ahmed’in zevâidlerindendir) 


