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Istiqaama (Standvastigheid) houdt in: zich constant aan de religie van Allah vast houden en geen 

twijfels hebben om de islamitische leer te praktiseren. Istiqaama betekent ook stevig, volhouden, sterk 

zijn om het bevel van Allah te volgen, en in staat zijn om verschillende beproevingen te ondergaan. 

Weet dat Allah je beschermt en steunt. Wees niet bang voor allerlei uitdagingen/beproevingen in je 

leven. Strijd in het belang van de waarheid. Wees ook niet bang voor de dood, want de dood is het lot 

van Allah die wij niet kunnen ontlopen.  

Allah (s.w.t) zegt: Voorzeker zij, die zeggen: "Onze Heer is Allah," en daarin standvastig blijven, 

op hen zullen de engelen nederdalen: "Vreest niet, noch treurt; maar verheugt u over het 

paradijs dat u wordt beloofd (30) Wij zijn uw vrienden in dit leven en in het Hiernamaals. Daarin 

zult gij alles krijgen wat uw ziel zal wensen, en daarna zult gij alles hebben waarom gij vraagt 

(31) Als onthaal van de Vergevensgezinde, de Genadevolle (32)  (S41-A3 t/m 32) 

 

Standvastigheid is enkel en alleen afkomstig van Allah, de Verhevene. Niemand kan dit verkrijgen 

middels eigen kracht of wil. Het betreft hier een grote Gunst en Geschenk van Allah (s.w.t). Niemand 

is in staat om dit aan iemand te geven, behalve Allah, de Verhevene. 

 

Standvastigheid is een eigenschap die iedere gelovige dient na te streven. Dit geldt zelfs voor degenen 

die de moskeeën vaak bezoeken en degenen die over zichzelf denken dat zij het goed doen. Dit was 

ook de werkwijze van de Profeet (s.a.w) wiens voorgaande en komende zondes vergeven waren. 

Desondanks vroeg hij (s.a.w) Allah toch veelvuldig om leiding en standvastigheid. Het was zijn 

gewoonte om Allah te gedenken met: (O Hij die de harten doet omkeren, maak mijn hart 

standvastig op uw geloof). 
 

Het is aan ons om in de voetsporen te treden van onze geliefde Profeet (s.a.w). Tevens is het een grote 

vereiste en een doelstelling voor iedere moslim om dit na te streven. De Profeet (s.a.w) zei: (Er zal 

voor de mensen een tijd komen waarin degene die geduldig vasthoudt aan zijn geloof als degene 

is die vasthoudt aan een hete kool). 

 

Allah heeft ons bevolen in Zijn Boek om vast te houden aan de Soenna van Zijn boodschapper (s.a.w); 

waarover Allah (s.w.t) gezegd heeft: (En wat de boodschapper u ook moge geven neem het, en wat Hij 

u ook verbiedt onthoudt u daarvan). (S59-A7) 

 

De Islam is een vervolmaakte en allesomvattende religie die geen tekortkomingen kent. De Islam dient 

als een genezing voor alle persoonlijke kwesties. De Boodschap van de Profeet Mohamed (s.a.w) is 

daarnaast ook nog eens vervolmaakt. Allah (s.w.t) heeft het gewild dat Zijn Boodschap ongewijzigd 

zou blijven. Allah (s.w.t) heeft ons dan ook opgedragen om te allen tijde terug te keren naar het bevel 

van de Profeet (s.a.w). 

 

Beste broeders en zusters, één van de middelen is het niet opgeven van hoop als je vergiffenis vraagt 

aan Allah (s.w.t), wanhoop niet aan de Genade van Allah. Iedereen heeft wel eens zondes begaan, 

iedereen raakt wel eens in contact met verboden zaken. Maar het wanhopig zijn en geen vertrouwen 

hebben in de genade en vergiffenis van Allah (s.w.t) zet de persoon ver van berouw tonen. Degene die 

wanhoopt en geen vertrouwen heeft in de vergiffenis van Allah (s.w.t) zal dit nooit bereiken. 

 

De vrome en oprechte gelovige zou Allah (s.w.t) moeten vrezen en er naar moeten streven om Allah 

(s.w.t) te allen tijde te gehoorzamen, volhardend in zijn Godsvrees en altijd strevend om het goede te 

doen, anderen uit te nodigen tot Allah (s.w.t), het goede te gebieden en het slechte te verbieden.  

 

Pas als we echt van Allah (s.w.t) houden zullen we door onze liefde voor Allah (s.w.t) steeds meer op 

Hem vertrouwen en steeds geduldiger worden, omdat we weten dat Allah (s.w.t) altijd het beste met 
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ons voor heeft. Ook al vallen beproevingen ons soms zwaar, we moeten nooit vergeten dat Allah de 

meest Barmhartige, de meest Genadevolle is. Wij weten niet wat Allah (s.w.t) weet, vaak kunnen we 

dingen niet begrijpen zoals bijvoorbeeld ziekte of het verlies van iemand die ons dierbaar is. Daarom 

beste broeders en zusters moeten we vertrouwen hebben in Allah (s.w.t) en standvastig zijn in ons 

geloof en dit ook onder alle omstandigheden beleven.   

 

Ik vraag aan Allah (s.w.t) om ons te leiden en ons standvastig te laten zijn, zodat wij werkelijk oprecht 

van Hem zullen houden en op Hem zullen vertrouwen, net zoals onze vrome voorgangers.    

 

Amien 
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