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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: Standvastigheid na de Ramadan.   
 
Allah swt zegt in surah Foessilat, aya 6 het volgende: 
 

 َفٱۡسَتِقيُمٓوْاُإِلَۡيِهَُوٱۡسَتۡغِفُروهُُ
 

Richt je op Allah en vraag Hem om vergeving.  

De Ramadan is tot een eind gekomen, de maand van vasten, lezingen, nachtgebed, liefdadigheid en 
Koran lezen. We hebben de prachtige maand Ramadan achter ons gelaten en bevinden ons in de maand 
Shawwal. In de maand Ramadan stonden aanbidding en bezinning centraal. Maar ook nu, in deze maand 
en alle komende dagen, weken en maanden, moeten wij onze goede daden en aanbiddingen 
voortzetten. Allah swt zegt in Surah al-Hidjr, aya 99 het volgende:  

 َوٱۡعُبۡدَُربََّكَُحتَّٰىُيَۡأتِيََكُٱۡليَِقينُُ

 
En aanbid jouw Heer, totdat het zekere (dat wil zeggen: de dood) tot jou komt.  

We moeten Allah swt dus blijven aanbidden tot onze dood. Dat betekent dat we Hem niet alleen in een 
bepaalde maand of op een bepaalde dag moeten aanbidden. We moeten dag in en dag uit ons inzetten 
om onze relatie met Allah swt sterk te houden door Hem te aanbidden en ons vast te houden aan de 
principes van Allah swt. Tevens is het van belang dat we ons blijven inzetten met het verrichten van 
goede daden en dat we afstand blijven nemen van het slechte. Het verrichten van het goede kent geen 
houdbaarheidsdatum, ons houdbaarheidsdatum is enkel en alleen de dood. We moeten ons blijven 
inzetten tot onze laatste adem. Je kan niet zeggen, ik heb een periode mijn best gedaan en nu laat ik los. 
Je moet het zien als een marathon, je moet tot de finish het maximale geven en je blijven inzetten, de 
finish is de dood. Een oprechte gelovige geeft niet op, een oprechte gelovige blijft standvastig tot het 
einde als het gaat om het verrichten van het goede en het vasthouden aan de principes van Allah swt, 
ongeacht wat de situatie is. Allah swt zegt hierover het volgende in surah al-Ahqaf in aya 13:  

ُموْاَُفََلَُخۡوٌفَُعلَۡيِهۡمَُوََلُُهۡمُيَۡحَزنُونَُ ـٰ ُٱۡسَتَق ُثُمَّ ُ ُٱلَِّذيَنَُقاُلوْاَُربَُّناُٱَّللَّ  إِنَّ

Voorwaar, degenen die zeggen: “Onze Heer is Allah” en vervolgens standvastig blijven (in het geloof), 
zij zullen vrees nog treurnis kennen. 

In deze ayah maakt Allah swt duidelijk dat een ware gelovige standvastig is in zijn geloof, hij is niet enkel 
en alleen gelovig in een bepaalde tijdsperiode of op een bepaalde plaats. Allah swt maakt ons duidelijk 
in dit vers dat deze persoon niet zult vrezen en ook geen verdriet zult kennen. Vrees heeft te maken met 
de toekomst en verdriet heeft te maken met hetgeen wat al geweest is. Met andere woorden, een 
gelovige zit zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals goed.  



We zien, gelukkig, dat in de maand Ramadan de moskeeën volstromen: we doen extra ons best om zo 
vaak mogelijk de moskee te bezoeken, we doen mee in de Taraweeh-gebeden, we verrichten extra 
goede daden en grijpen alle mogelijke kansen aan om de tevredenheid van Allah swt te bereiken en om 
ons bewustwording te verhogen. Maar, als de Ramadan dan voorbij is, lijkt het alsof onze 
standvastigheid en aanbidding minder worden. De moskeeën stromen dan helemaal leeg en je ziet een 
aantal van ons pas na een jaar weer te zien zijn in de moskee. Dit is een grote fout die wij maken. Een 
gelovige kent geen vakantie als het gaat om het verrichten van goede daden.  

In een hadith zien we dat een metgezel het volgende vroeg aan onze profeet Mohammed vzmh: ‘O 
boodschapper van Allah, vertel me iets over de islam dat ik aan niemand anders kan vragen dan aan 
jou. De Profeet vzmh antwoordde hierop: “Zeg: ‘Ik geloof in Allah swt’ en wees standvastig.  

Als we bijvoorbeeld in de Ramadan gewend waren om de gebeden te verrichten in de moskee, moeten 
we dit ook na de Ramadan voortzetten. Als we gewend zijn dat om niet te roddelen en kwaad te spreken 
dan moeten we hier ook na de maand Ramadan afstand van nemen. Men moet het contact met zijn 
schepper sterk houden ook na de Ramadan en men moet afstand blijven nemen van de slechte zaken.  

Standvastigheid leidt ook tot een sterkere band met Allah swt, de voorziener van alle zaken. Wij hebben 
Allah swt nodig. Als we Allah swt om hulp vragen, zal Allah swt ons beschermen tegen slechte zaken. 
Daardoor zal ons hart altijd met Allah swt verbonden zijn. We hebben deze verbondenheid nodig; daar 
ligt namelijk ons geluk. Zonder Allah swt kunnen we nooit oprecht gelukkig zijn.  

Beste broeders en zusters, we behoren tot de gelukkigen die de prachtige maand Ramadan hebben 
mogen vasten en goede daden hebben mogen verrichten. Laten we deze daden voortzetten, standvastig 
zijn en onze band met Allah swt warm houden.  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


