In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, de Alleshorende, de Allesziende. Wij prijzen Allah en vragen Hem
ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze
slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil
worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je
dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er
is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah,
en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.
Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf
niet anders dan als moslims.(soera Al Imraan 102)
Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede
daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn
boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning
behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)
Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat
Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed
zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.
En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over wat er in soera Al
Baqarah staat en wat er mee bedoeld wordt als Allah zegt, in een vertaling als:
Oh jullie die geloven, het vasten is voor jullie verplicht gemaakt, zoals het
ook verplicht was voor degenen vóór jullie, zodat jullie godsvrees
krijgen. (soera Al Baqarah 183)
Dit vasten dat Allah hier noemt is maar één maand en dat is weinig als we het
vergelijken met de twaalf maanden die een jaar heeft. Hij heeft het verplicht
gemaakt en we moeten erdoor taqwa, dus godsvrees, krijgen. Godsvrees en
angst zijn niet hetzelfde. Godsvrees is het goede doen om Allah tevreden te
maken en beloning te willen krijgen, niet uit angst, maar omdat je weet dat jouw
Heer jou altijd hoort en ziet. Daarom wil je Hem tevreden maken, zodat Hij je kan
belonen. Je doet niet meer wat Hij verboden heeft, omdat Hij dat van je vraagt.
Beste broeders en zusters, het vasten is dat je stopt met de dingen die je vasten
ongeldig maken. Dat klinkt misschien makkelijk, maar het gaat zelfs om
gevoelens die je kunt krijgen of woorden die je gebruikt. Het is een verplichting
om te vasten en dit wordt bevestigd in de Qur'aan en in de soenna. Niemand kan
dat ontkennen; het is een van de vijf Zuilen van de islaam: de getuigenis, het
gebed, de aalmoes, het vásten en de bedevaart. Tot de Dag van het Oordeel is
en blijft dat de islaam en wie zegt dat een van deze vijf, bijvoorbeeld het vasten,
niet nodig is, het is alsof hij de islaam voor zichzelf laat instorten. Als iemand
zonder goede reden dus niet vast, dan mag bij die persoon getwijfeld worden
over zijn of haar islaam.

Mensen, en het bestaat al zo lang als dat wij bestaan. In de tijd van de profeet
Noeh (as) was het vasten drie dagen per maand. Daarna heeft Allah het
veranderd in de dagen van de maand ramadhaan. En ook de profeet Moesa
vastte. Dat deed hij 40 dagen en ook de profeet Jezus (vzmh) heeft 40 dagen
gevast. De profeet David (vzmh) vastte om de dag. En natuurlijk vasten wíj: wij,
de gemeenschap van Mohammed, wij vasten in ramadhaan.
Dienaren van Allah, een van de voordelen van ramadhaan is de Waardevolle
Nacht, Laylat al Qadr, die in de H. Qur’aan beter dan duizend maanden wordt
genoemd. In een Overlevering is gezegd dat een man van het volk van Israïel
duizend maanden een wapen bij zich droeg voor de zaak van Allah. Hij gebruikte
het rechtvaardig en ter verdediging. Nooit legde hij zijn wapen aan de kant. De
Metgezellen waren verbaasd, maar toen openbaarde Allah de waarde van deze
ene Nacht. Allah (swt) gunt de oemmah van Mohammed (saws) de kracht van
deze Nacht met de waarde van meer dan duizend maanden. Eén nacht, en
misschien zelfs maar een stukje van die nacht, jezelf écht aan Allah geven is dus
meer waard dan duizend maanden vechten in de naam van Allah. Deze
bijzondere Nacht is ergens in de laatste tien dagen van deze maand, dus doe dan
extra je best. Een ander voordeel is dat ook de beloningen nu verdubbeld
worden. Als je iets doet volgens de soenna in deze maand, dan wordt dat
beloond als een verplichting en wie een verplichting doet, het is als 70
verplichtingen op een ander moment. Ja, alles wat we doen, is voor onszelf; en
het vasten, dat is voor Allah. Daarnaast is het een voordeel van ramadhaan dat
de deuren van de hel gesloten zijn en de duivels worden vastgezet. De Deuren
van het Paradijs daarentegen staan wagenwijd open en weet ook dat één Deur
speciaal is voor de mensen die gevast hebben. En hoor, Rasoeloellah (saws)
heeft gezegd: “Het verkeerde dat iemand doet tussen de vijf gebeden, de
twee opeenvolgende vrijdagen en twee opeenvolgende maanden van vasten
van ramadhaan worden vergeven als iemand geen grote zonden
deed.” (Moeslim)
Moslims, ‘waarom moeten wij vasten?’ Dat is de vraag van de mensen met een
zwak hart. Zij zien het alleen maar als honger en dorst krijgen, maar wij moeten
tegen deze mensen zeggen dat het vasten het gehoorzamen van Allah is.
Sommigen vasten om te lijnen, anderen vasten, omdat de dokter dat tegen ze
zegt en wij vasten omdat Allah dat van ons vraagt. Het is een stukje van het
krijgen van goed gedrag. Wie stopt met alles dat niet mag en weet dat Allah hem
ziet en in de gaten houdt, ja, als hij dat gevoel heeft, dan gaat die persoon niet
meer naar de dingen die God verboden heeft. Godsvrees moet er op de weg van
een moslim zijn. Iemand die vast en daarna eet en drinkt wat van Allah mag op
de momenten die Hij toestaat, iemand die het echt alleen om Allah en om niets of
niemand anders doet, denk je dat die persoon op een ander moment iets gaat
stelen of iets anders doet dat Allah verboden heeft? Als je kiest voor het goede,
dan ben je ver weg van het slechte. En met het vasten voelen we ook even hoe
het is om honger te hebben, zoals onze broeders en zusters in Afganistan,
Palestina, Syrië en op veel andere plaatsen. Moslims zijn als één lichaam; als
één deel pijn heeft, dan voelt het hele lichaam die pijn.

Oh jullie die geloven, wat kun je in de dagen van ramadhaan doen? Hoe maak je
de dagen nuttig en zinvol? Allereerst, maak jouw intentie met jouw hart, voordat je
dag van vasten begint. Zeg tegen Allah dat je gaat vasten en dat het voor Hem
alleen is. Het kan jou uiteindelijk helpen op de Dag van het Oordeel, net zoals het
lezen van de H. Qur’aan. Probeer daarom de hele Qur’aan in deze maand uit te
lezen, misschien wel meerdere keren. Vergeet ook niet veel aan Allah te denken
en hou je tong vochtig met het noemen van Zijn Naam. Bid ’s nachts, want Allah
zal jou vergeven als je de nachten van ramadhaan opstaat. Help de armen, voed
de hongerigen en als iemand op jou vloekt, zeg dan: “Oh Allah, ik vast, ik vast!”
Als het kan, verlaat de laatste tien dagen van ramadhaan de moskee niet meer.
Nadat je al dit goede hebt gedaan, hou jezelf dan bezig met het vragen aan Allah
om het te accepteren. Ja, probeer altijd de Beloning van Allah te vragen en te
krijgen, voordat het leven voorbij is.
Ramadhaan, het vasten is ons verplicht gemaakt, zoals het verplicht was voor
degenen voor ons. Ramadhaan met het vasten, zodat wij godsvrees krijgen.
Lieve broeders en zusters, deze maand van vasten is geen gevecht tegen honger
en dorst, maar moet een gevecht zijn tegen jouw slechte gewoontes. Als je uren
slaapt en niks doet, dan mis je de Beloning van Allah en is er op het einde van
deze maand niets in jouw gedrag veranderd. Laat ramadhaan meer zijn dan
vasten. Laat ramadhaan jou wakker schudden. Laat ramadhaan godsvrees in
jouw leven brengen.
Moge Allah ons vasten accepteren. Moge Allah ons vasten alleen voor Hem laten
zijn. Moge Allah ons deze ramadhaan nuttig laten zijn voor het veranderen van
ons gedrag. Allahoemma, bescherm ons tegen de hel. Allahoemma, open de
deuren van het Paradijs voor de mensen waar wij van houden. Oh Allah, breng
onze oemma samen. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Ya
Allah, stop de fitna in onze oemma. Oh Allah, laat ons in veiligheid moslim zijn.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en
tirannie. Moge Allah de Almachtige onze smeekbedes verhoren.
Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of
begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen
zegenen.

