Standvastigheid na de Ramadan
De Ramadan is tot een eind gekomen, de maand van vasten, lezingen, nachtgebed, liefdadigheid en
Koran lezen. De maand waarin je veel bezig bent geweest met aanbiddingen en waarin dit ook heel
gemakkelijk was. Terwijl je normaal misschien veel moeite hebt om het aanbevolen gebed te bidden
heb je ze in deze maand niet gelaten en ook de verplichte gebeden op tijd gebeden. Deze maand is
dan ook een leerschool geweest voor elke Moslim. Als een moslim na de Ramadan geduldig blijft met
het verrichten van goede daden, dan is dit een teken dat zijn vasten geaccepteerd is door zijn Heer.
Als hij er niet in slaagt om de goede daden voort te zetten na de Ramadan en de wegen van de
shaytaan volgt, dan is dit een teken van vernedering, slechtheid, lage status en afzondering van de
Hulp van Allah.
Het is verbazingwekkend om te zien hoe sommige mensen tijdens de Ramadan vasten, bidden in de
nacht, uitgeven in liefdadigheid en de Heer der Werelden aanbidden, maar zodra de maand eindigt
hun gesteldheid compleet verandert. Zij hebben dan ineens een slechte houding tegenover hun
Heer. Je ziet ze hun gebeden verwaarlozen, goede daden vermijden, zondes plegen, op verschillende
manieren ongehoorzaam zijn aan Allah en wegblijven van gehoorzaamheid aan Hem. Bij Allah, hoe
verschrikkelijk is het wanneer mensen Allah alleen erkennen in de Ramadan?
De moslim dient de Ramadan als een mogelijkheid te zien om een nieuwe bladzijde open te slaan
door berouw te tonen, zich tot Allah te wenden, te volharden in het aanbidden van Allah en bewust
te zijn van het feit dat Allah jou iedere minuut van ieder uur ziet. Na de Ramadan dient de moslim
dus door te gaan met het gehoorzamen van Allah en zondes en slechte daden te vermijden, als
vervolg op hoe hij of zij was tijdens de Ramadan en de dingen die hij of zij toen ook deed om dichter
bij de Heer van de schepping te komen.
Het doel waarom Allah iedereen heeft geschapen was ongetwijfeld om Hem alleen te aanbidden.
Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En ik heb de Djinns en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.”
(Surat adh-Dhaariyaat: 56)
Dit doel werd op de mooiste manier bereikt in de maand Ramadan. Toen we zagen hoe de mensen
zich richting de huizen van Allah begaven in groepen of alleen, en dat zij ernaar streefden om de
verplichte gebeden op tijd te verrichten en liefdadigheid uit te geven, concurrerend met elkaar in het
verrichten van goede daden.
Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, degenen die zeggen: “Onze Heer is Allah,” en die vervolgens standvastig zijn: over hen
zullen de Engelen neerdalen (en zeggen): “Wees niet bevreesd en niet treurig, en wees verheugd met
het Paradijs dat aan jullie is beloofd. Wij zijn jullie helpers tijdens het wereldse leven en in het
Hiernamaals en voor jullie is daarin wat jullie zielen verlangen en voor jullie is daarin wat jullie
vragen.”
(Surat Foessilat: 30-31)

Allah heeft ons ook beloofd dat wij ons niet druk hoeven te maken om onze voorzieningen. Hij zal
ons voorzien. Het houdt niet in dat je niet hoeft te werken, maar dit houdt in dat wat er ook gebeurt
Hij jou zal voorzien.
Het is dus van groot belang dat wij doorgaan met onze aanbiddingen. De Ramadan is wel
opgehouden maar dat betekent niet dat wij Allah niet meer kunnen aanbidden. De Ramadan komt
aan zijn einde maar Allah niet. Dit houdt dus in dat we na de Ramadan ook nog de Koran kunnen
lezen. We kunnen ook nog steeds in het nachtgebed gaan staan. En zo kunnen we ook nog steeds op
meerdere geliefde dagen vasten. Een voorbeeld hiervan is dat we op de maandag en donderdag
kunnen vasten, de drie witte dagen van de maand en zo zouden we ook nog de zes dagen van Shawal
kunnen vasten. Zoals je ziet is het dus mogelijk om gewoon door te gaan met de aanbiddingen die je
in de Ramadan ook al verrichtte.
Wanneer de Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam gevraagd werd over de meest geliefde daden bij
Allah, zei hij: “Zij die aanhoudend zijn, zelfs als zij klein zijn.”
Blijft dus standvastig op de weg van Allah en weet dat de profeet Mohammed salla-llahu 3alyhiwa-sallam over de Ramadan heeft gezegd: “Er komt jullie een heilige maand tegemoet, waarin Allah
het vasten verplicht heeft gesteld, waarin de deuren van de hemel opengaan en de deuren van de Hel
dichtgaan en waarin de Shayatien worden vastgeketend.” Deshayatien weten dus dat jij
waarschijnlijk in de afgelopen maand veel goede aanbiddingen heb verricht. En zij willen er nu alles
aan doen om ervoor te zorgen dat jij weer gaat zondigen. Allah zegt in de Koran (interpretatie van
de betekenis):
Hij (de shaytaan) zei: “Bij Uw Glorie! Ik zal hen zeker allen laten afdwalen. Behalve Uw dienaren
onder hen met pure toewijding.”
(Surat Saad 82-83)
Ik vraag Allah Die ons en jou gezegend heeft met het vasten en liefdadigheid, om ons te zegenen met
leiding, godsvrucht en aanvaarding van onze goede daden. Moge Allah ons helpen om te volharden
in het verrichten van goede daden en om standvastig te blijven. Want het volharden in goede daden
is één van de grootste middelen om dichter tot Allah te komen. Vandaar dat toen een man naar de
Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam kwam en zei: “Adviseer mij,” hij salla-llahu 3alyhi-wa-sallam
zei: “Zeg: ‘Ik geloof in Allah’, en blijf standvastig.”
(al-Boekhaari en Moeslim)

