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Onderwerp: Het blijvend gehoorzamen en aanbidden van Allah

Beste broeders en zusters,

De maand Ramadan is niet lang onder ons geweest. De gezegende maand is als gewoonlijk
snel voorbij gegaan. Maar een werkelijke moslim zal zijn gehoorzaamheid en aanbiddingen
blijvend voortzetten. In een overlevering van Aisha wordt verhaalt dat als de profeet (vzmh)
een daad van aanbidding verrichte hij hiervan een terugkerende daad van aanbidding
maakte.

Het vasten moet niet enkel in de maand Ramadan plaatsvinden, het verrichten van het
nachtgebed moet niet enkel in de maand Ramadan plaatsvinden en vervolgens helemaal niet
meer verricht worden. Deze daden moeten blijvende daden van gehoorzaamheid en
aanbidding blijven gedurende het hele jaar. Zo ook het reciteren uit de Koran, het doen van
smeekbeden, het uitgeven aan sadaqa, ookal is het in mindere mate dan we in de maand
Ramadan deden. In een overlevering zegt de profeet: De meest geliefde daad bij Allah is de
aanhoudende daad, zelfs al is het maar weinig.

Wij dienen onze relatie met Allah na de Ramadan niet los te laten en te vergeten. We dienen
ons juist vast te houden aan het koord van Allah zoals we ons daar aan vasthielden in de
maand Ramadan. Het blijvend gehoorzamen en aanbidden van Allah (swt) na de Ramadan
is een teken van acceptatie van jouw daden in de maand Ramadan. De Heer van de maand
Ramadan is dezelfde Heer van de overige elf andere maanden van het jaar.

Een andere teken van acceptatie van jouw daden in maand Ramadan is dat je na de
Ramadan een betere persoon bent geworden. Je bent veranderd doordat je geloof sterker is
geworden, je een sterkere relatie met Allah onderhoudt en je houding en gedrag richting
andere mensen beter is geworden.

Beste broeders en zusters,

Allah geeft de gunsten van deze wereld aan mensen waarvan hij houdt en mensen waarvan
hij niet houdt. Maar Allah geeft het geloof enkel alleen aan de mensen waarvan hij houdt.
Dus als jij het geloof hebt gekregen zorg er dan voor dat hierin standvastig bent en blijvend
bent in het onderhouden hiervan. Degene waar Allah van houdt en waarvoor Allah het goede
wenst, zal door Allah geholpen worden om de daden van aanbidding en gehoorzaamheid
gemakkelijk te maken tot een persoon zijn einde bereikt. Het aanbidden en gehoorzamen van
Allah stopt enkel totdat de dood een persoon heeft bereikt. Allah (swt) zegt in de Koran. En
aanbid jouw Heer totdat het Zekere (de dood) tot jullie komt (15:99).

Wees dus standvastig beste broeder en zuster en keer niet terug naar de slechte daden die
je voor Ramadan deed. En de gunsten van het vasten zijn niet verdwenen na de maand
Ramadan. Je kunt de zes dagen in maand shawaal vasten. En wie deze vast voor hem is het
alsof hij het hele jaar heeft gevast. Zo is er ook het vasten van de 3 witte dagen iedere
maand en het vasten van de maandagen en donderdagen iedere week voor wie de gunsten
van de maand Ramadan wil voortzetten.


