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Onderwerp: Daden in de laatste 10 dagen van de maand Ramadan

Beste vastenden,

Een grote gedeelte van de maand Ramadan is inmiddels voorbijgegaan. Goedheid zal
degene treffen die goedheid heeft verricht in de dagen die nu voorbij zijn. Degene die
overdag vastte en de nachten in gebed stond, de Koran reciteerde, het zondigen vermeed en
liefdadigheid uitgaf aan de armen en behoeftigen. Hij zal een belangrijke en grote beloning
ontvangen.

En degene die slechtheid verrichte in de dagen die voorbij zijn gegaan heeft zichzelf enkel
een slechte dienst bewezen. Hij vastte het vasten niet correct, liet het nachtgebed aan zich
voorbijgaan en vulde zijn nachten met onzinnige gepraat. Hij verliet het reciteren van de
Koran en was gierig in het uitgeven aan de armen en behoeftigen.

Voor degene die de voorbije dagen in goedheid heeft doorgebracht voor hem wachten nog
de laatste tien dagen van deze gezegende maand waarin hij nog meer aan goedheid zal
verrichten. Voor de degene die ze in slechtheid heeft doorgebracht weet dat Allah geprezen
en verheven is Hij (subhanahoe wata3la (swt) de meest verdraagzame, de meest gezegende
is. Hij is degene die de grootste gunsten bezit. Voor jou zijn de laatste tien dagen van deze
maand een laatste kans en een gunst om goed te maken wat je in de voorbije dagen aan
slechtheid hebt verricht.

Laten we kijken naar hoe de profeet (sallallahu alaihi wa sallam/vrede zij met hem (vzmh))
zich gedroeg in de laatste tien dagen van de maand Ramadan. Dit met als doel om zijn
voorbeeld te doen volgen.

1. In de laatste tien dagen verrichte de profeet (vzmh) nog meer aanbiddingen en gaf
nog meer uit aan liefdadigheid dan de dagen daarvoor. In een overlevering van
‘Aicha (moge de tevredenheid van Allah over haar zijn) is overgeleverd dat de profeet
(vzmh) zich in de laatste tien dagen van de Ramadan meer inspande voor de
aanbidding dan de andere dagen.

2. Hij benutte de nachten door de nachten door te brengen in gebed en het gedenken
van Allah (swt) en het verrichten van smeekbeden voor zichzelf en zijn
gemeenschap.

3. Hij wekte zijn familie voor het nachtgebed in deze laatste tien dagen om hun mee te
laten profiteren van de beloning die te behalen is in deze laatste tien dagen.

4. Hij onthield zich van gemeenschap gedurende deze tien dagen en bereide zichzelf
voor om ijveriger te zijn in de aanbidding met als doel deze nachten nog dichter bij
Allah (swt) te komen.

5. De profeet (vzmh) verrichte de Ictikaaf. Wat betekent dat de profeet de volledige tien
laatste dagen en nachten in de moskee verbleef om zich volledig te richten op het
aanbidden van Allah zonder daar van afgeleid te worden door mensen, gesprekken
en slaap.

Beste moslims en moslima’s

Voor een ware gelovige die zijn hart verbonden heeft met Allah (swt), geldt dat iedere dag
dat een dag van deze gezegende maand voorbijgaat hij meer zijn best gaat doen en zijn
geloof in Allah (swt) toeneemt. Ook neemt iedere dag bij hem de angst toe dat de maand
voorbij zal gaan zonder dat hij meer goede daden heeft verricht.

Tot slot beste broeders en zusters, één ieder van ons moet alles op alles zetten om meer
daden van aanbidding te verrichten zoals de profeet (vzmh) deed in de laatste tien dagen.
Wees ijverig in het verrichten van de vrijwillige gebeden, verricht het nachtgebed, reciteer
meer uit Koran, geef uit aan liefdadigheid, gedenk Allah (swt) waar je je ook maar bevindt en
verricht smeekbeden voor jezelf en anderen zowel moslims als niet-moslims.


