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Onderwerp: De werkelijke betekenis van het vasten en het zijn van een vastende

De Profeet  (sallallahu alaihi wa sallam/vrede zij met hem (vzmh)) zegt in een Hadieth
Qoedsiy dat Allah geprezen en verheven is Hij (Subhanahoe Wata3la (swt) () zegt: “Alle
daden van de zoon van Adam (de mens) zijn voor hem, behalve het vasten, dat is voor
Mij en Ik geef er beloning voor. En het vasten is een bescherming. Als iemand van
jullie op een dag vastende is, laat hem dan niet schelden en laat hem zijn stem niet
verheffen. Als iemand hem dan uitscheldt of hem bevecht, laat hem dan zeggen: ,,Ik
ben een persoon die vastende is.” Bij Degene in Wiens Handen Mohammed’s ziel ligt,
de geur die afkomstig is uit de mond van een vastende is geliefder bij Allah dan de
geur van muskus. De vastende kent twee gelukkige momenten; tijdens het verbreken
van het vasten, en wanneer hij zijn Heer ontmoet.”(al-Boekhaari)

Beste moslims en moslima’s,
Er is een verschil tussen het vasten en het daadwerkelijk zijn van een vastende. Taalkundig
is de betekenis van het vasten dat je je ergens van onthoudt. En taalkundig is het vasten
gelijk aan het zijn van een vastende door je van iets te onthouden. Maar als je kijkt naar de
betekenis van het vasten en het daadwerkelijk zijn van een vastende vanuit de islamitische
wetgeving dan zijn hiervoor twee verschillende betekenissen.

De betekenis van het vasten vanuit de islamitische wetgeving is dat je je onthoudt van eten
en drinken en geslachtsgemeenschap van zonsopgang tot zonsondergang met als doel het
aanbidden van Allah (swt).
De betekenis van het daadwerkelijk zijn van een vastende vanuit de islamitische wetgeving
is breder dan de betekenis van het vasten namelijk: Je onthouden van slechte daden en
woorden en het spreken met de waarheid en het verrichten van goede daden.
En dit is waar de profeet (vzhm) naar verwijst in de volgende overlevering: “Wie valse
spraak en het handelen ernaar niet opgeeft, Allah heeft het niet nodig dat hij zijn eten
en drinken laat staan.”(al-Boekhaarie)

Hieruit wordt duidelijk dat het vasten en het daadwerkelijk zijn van een vastende niet enkel
bestaat uit het laten staan van je eten en drinken en je onthouden van
geslachtsgemeenschap. Maar het daadwerkelijk zijn van een vastende meer is dat dit.

Beste moslims en moslima’s,
Er zijn vele lessen te trekken uit de overlevering waarmee ik begonnen ben. Namelijk:

1. Dat het vasten bij Allah (swt) een speciale en hoge positie heeft ten opzichte van
andere aanbiddingen. Het vasten is namelijk volledig voor Allah (swt) omdat dit een
aanbidding is die ieder persoon in het geheim verricht op basis van een juiste
intentie.

2. De hoeveelheid beloning voor het vasten wordt vastgesteld door Allah (swt). Een
beloning zonder vaste vermenigvuldiging, een beloning die niet beperkt is of een
maximum kent.

3. Het vasten is een bescherming. Een barrière tussen de vastende en het hellevuur.
4. Dat de mondgeur van een vastende bij Allah beter is dan de geur muskus.
5. Dat de vastende twee momenten van geluk en blijdschap ervaart. Op het moment dat

hij zijn vasten mag verbreken en het moment dat hij zijn Heer ontmoet voor zijn
beloning.

6. Dat er een mooie vooruitzicht is voor de vastende, namelijk het binnentreden van het
paradijs. Want iemand die op de dag des oordeels geluk en blijdschap ervaart met
zijn vasten zal niet tot de verliezers horen.

7. Het vasten is een school waarin een vastende opgevoed wordt in goed gedrag zoals
geduld, goede omgang met andere op basis van goede manieren waartoe de islam
oproept. Een school waarin we opgevoed worden om slecht gedrag dat de islam
afwijst af te leren zoals vulgaire taalgebruik, het verheffen van de stem naar anderen
uit woede en boosheid enzovoorts.


