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De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

Het vasten als oefening voor 
het bewust zijn van Allaah 

 
Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatoe wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed. 
 
Een van de grootste geheimen van het vasten is dat het de dienaar helpt om vrees en angst te 
hebben jegens zijn Heer subhanahu wata3aala.  
 
Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: “O jullie die geloven, het vasten is jullie 
verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen voor jullie, opdat jullie (Allaah) zullen 
vrezen” (al-Baqarah: 183) 
 
Het is een oefening om Allaah te vrezen in het openlijke en het verborgene. En deze oefening 
is meer aanwezig bij het vasten dan bij welke vorm van aanbidding dan ook. Het vasten plant 
de gehoorzaamheid jegens Allaah subhanahu wata3aala in bij de dienaar. De dienaar leert 
hiervan de kracht van zijn wil en hoe hij zichzelf moet sturen hierin. De wil die gedurende het 
gehele jaar eigenlijk gewoon haar gang gaat. Het eten en drinken is in zijn aanwezigheid, 
desondanks de aanwezigheid van eten en drinken weerhoudt de dienaar zich om ze niet te 
nuttigen.  
De vastende doet dit allemaal uit angst en vrees van Allaah subhanahu wata3aala en wetende 
dat Allaah hem ziet en hoort en dat Hij subhanahu wata3aala weet wat er in hem omgaat en 
wat hij in zijn uiterlijke daden verricht. Door deze zaken wordt zijn Iemaan en vrees 
vermeerdert. Hij vreest niemand behalve Allaah. Zo verkrijgt de vastende dienaar de 
Barmhartigheid en Tevredenheid van Allaah subhanahu wata3aala.  
 
Abu Hurayrah radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah salla 
Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: 
“Elke goede daad die de zoon van Adam verricht, zal worden vermenigvuldigd met het 
tien tot het zeven honderdvoudige. Allaah heeft gezegd: Met uitzondering van het 
vasten, het wordt gedaan omwille van Mij en ik geef er een beloning voor. De een laat 
zijn hartstocht en zijn voedsel achter voor mij. Degene die vast heeft twee 
gelegenheden van vreugde: een keer dat hij zijn vasten verbreekt en een keert dat hij 
zijn Heer ontmoet. De slechte adem van iemand die vast is zoeter voor Allaah dan de 
geur van Muskus” (Moeslim)  
 
De moslim komt uit de scholing van het vasten als een persoon die oplettend verbonden is 
aan zijn Heer die nooit slaapt. Het is voor de dienaar alsof hij Allaah kan zien. Daarom is het 
ook verplicht om angst en vrees jegens Allaah te hebben zodat hij ook niet de verwerpelijke 
zaken nadert. Zo zal de dienaar ook daadwerkelijk een gelovige dienaar zijn en iemand zijn 
die goed is voor de gemeenschap omwille van Allaah subhanahu wata3aala.  
De vastende vast dus en is continu oplettend/controlerend en dit betekent: zelf bewust zijn van 
het feit dat Allaah subhanahu wata3aala niets ontgaat van jouw zaken.  
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Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: “Voorwaar, voor Allaah is niets 
verborgen op de aarde of in de hemel” (Aali-Imraan: 5) 
 

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: “En jij houdt je niet met een zaak bezig, 
en niets draag jij daarover van de Qor’aan voor, en jullie verrichten geen werk, of Wij 
zijn over jullie Getuigen wanneer jullie daarin verdiept zijn. En jouw Heer ontgaat geen 
stofdeeltje op de aarde en (in) de hemel; en er is niets kleiners dan dat en niets groters, 
of het staat in een duidelijk boek” (Yunus: 61) 
 
Ibn Moebaarak zei tegen een man wees oplettend jegens Allaah ta3aala. De man vroeg om 
uitleg en hij zei: Wees altijd zoals je Allaah subhanahu wata3aala kan zien. En het oplettend 
zijn behoort tot al-ihsaan. Zoals de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalaam heeft gezegd in 
de hadith van Djibriel zoals deze bekend staat waarin hij werd gevraagd over de Ihsaan. De 
Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam zei toen: Dat je Allaah aanbidt alsof je Hem kunt zien, 
wanneer je Hem niet kunt zien, Hij kan jou wel zien.  
De Ihsaan is ook de hoogste positie binnen het geloof.  
Een van de grootste zaken die de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft geplant in de 
zielen van zijn metgezellen is de oplettendheid en de vrees jegens Allaah en stil zijn bij de 
geboden en verboden van Allaah.  
Abdoellah ibn Abbaas radia Allaahu 3anhoemaa heeft overgeleverd: Op een dag zat ik 
achterop bij de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam waarop hij tegen mij zei:  
“O jongeman, ik zal je een aantal woorden leren. Waak over (de voorschriften van) 
Allaah en Hij zal over je waken. Waak over (de voorschriften van) Allaah en je zult Hem 
voor je treffen. Als je vraagt, vraag dan aan Allaah en als je hulp zoekt, zoek deze dan 
bij Allaah. En weet dat als de (gehele) mensheid zich verzamelt om jou van enig 
voordeel te voorzien, zij daarin niet zullen slagen, behalve als Allaah dit voor jou reeds 
heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelen om jou met iets te benadelen, zij zullen 
daarin niet slagen behalve als Allaah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. De 
pennen zijn reeds opgeheven en de geschriften zijn reeds opgedroogd” (at-Thirmidhie) 
 
Het is dus belangrijk om te weten dat je middels deze oplettendheid jegens Allaah en het 
waken hierover je voor vele goedheid zorgt, goedheid jegens je ouders, de mensen om je 
geen, het waken voor de slechte daden en het verrichten van goede daden etc. 
Het grootste voordeel wat men hier natuurlijk mee kan bereiken en het grootste profijt is 
natuurlijk het Paradijs. 
 
Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: 
“Voorwaar voor degenen die hun Heer in het verborgene vrezen, voor hen is er 
vergeving en een grote beloning” 

(al-Mulk: 12) 
Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling 
“En voor wie vreesde voor het staan voor zijn Heer zijn er twee Tuinen (in het Paradijs) 
Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?”  

(ar-Rahmaan: 46-47) 
 
Ik vraag Allaah subhanahu wata3aala om over ons allen te waken en ons ook daadwerkelijk 
gebruik te laten maken van deze verheven maand en deze als leerschool voor ons te laten 
zijn. 
 
Ameen! Alhamdoulillaahi rabbi al3aalamien. 


