
Vasten – 2 
 

Hoofdstuk 2, Al-Baqarah – De Koe 
 
 
183  O jullie die geloven, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u was 
voorgeschreven, zodat u zich zult hoeden voor het kwaad. 
 

Noot: Het vasten is als religieus ingesteld gebruik bijna net zo wereldwijd ingeburgerd als het 
gebed, en in de islam maakt het deel uit van een van de vijf fundamentele praktische 
voorschriften. “Het vasten is door de eeuwen heen en onder alle volkeren een godsdienstig 
praktijk geweest dat vaak in tijden van rouw, verdriet en ellende werd betracht.” (Cruden's 
Bible Concordance). Maar de islam heeft een heel nieuwe betekenis gegeven aan het vasten 
als vastgesteld gebruik. Het wordt een vastgesteld gebruik voor de verbetering van de morele 
en geestelijke toestand van de mens. Dit wordt duidelijk vermeld in de slotwoorden: zodat u 
zich kunt hoeden voor het kwaad. Het doel is dat de mens kan leren hoe hij het kwaad kan 
mijden, en zo betekent vasten in de islam niet alleen het zich onthouden van voedsel, maar 
van elke vorm van kwaad. Onthouding van eten is slechts een stap om een persoon te doen 
beseffen dat als hij, in gehoorzaamheid aan Gods bevelen, zich kan onthouden van datgene 
wat anderzijds geoorloofd is, hoeveel meer noodzakelijk is het dan om zich te onthouden van 
de slechte paden die God verboden heeft. 

 
 
184  Voor een bepaald aantal dagen. Maar wie onder u ziek is, of op reis, (hij zal) een (gelijk) aantal 
andere dagen (vasten). En degenen die het uiterst moeilijk vinden kunnen zich loskopen door het 
voeden van een arme. Dus wie spontaan goed doet, het is beter voor hem. En dat u vast is beter voor 
u, als u (het) weet. 
 

Noot: De eerste twee groepen die zijn vrijgesteld zijn: (a) degenen die ziek zijn en (b) de 
reizigers. Van beide wordt vereist dat zij naderhand vasten wanneer de ziekte of reis voorbij 
is. Wat ‘ziekte’ of ‘reis’ inhoudt kan elke persoon voor zichzelf bepalen. Iemand die een 
geneesmiddel nodig heeft of niet in staat om de last van honger of dorst te dragen hoeft niet te 
vasten. Ook bij reizen is de bepalende factor of men wel of niet gemak ondervindt tijdens het 
vasten. 
 
De derde uitzondering is in het geval van degenen die het zeer moeilijk vinden om de last van 
het vasten te dragen. Zulke mensen kunnen zich loskopen door dagelijks voedsel aan een arm 
persoon te geven. Deze uitzondering betreft de gevallen van zwangere vrouwen, vrouwen die 
kinderen borstvoeding geven, oude mensen die het vasten niet kunnen verduren; ook die 
zieke personen van wie de ziekte aanhoudt, en die mensen die het gehele jaar op reis zijn. 

 
 



185  De maand Ramadan is die waarin de Koran werd geopenbaard; een leidraad voor de mensen en 
duidelijke bewijzen van de leiding en het Criterium. Dus wie van jullie aanwezig is in de maand, hij 
zal daarin vasten. En wie ziek is of op reis, (hij zal) een (gelijk) aantal andere dagen (vasten). Allah 
wenst gemak voor u, en Hij wenst geen ontbering voor u, en (Hij wenst) dat u het aantal zult 
voltooien en dat u de grootheid van Allah zult loven voor het feit dat u leiding hebt ontvangen en dat 
u dank zult zeggen. 
 

Noot: 1. De openbaring van de Koran begon in de maand Ramadan, de negende maand van 
het  Arabische jaar. Vandaar dat er specifiek van de maand van de Ramadan wordt gesproken 
als zijnde de maand waarin de Koran werd geopenbaard. 

 
2. Elders wordt ons gezegd dat het werd geopenbaard op de Lailat al-Qadr, of De nacht van 
Majesteit (97:1), een bekende nacht in de maand Ramadan, zijnde de 25e  of 27e of 29e nacht 
van die maand. Met de openbaring van de Koran in de maand Ramadan wordt daarom de 
aanvang van zijn openbaring bedoeld. De maand Ramadan is dus een gedenkteken van de 
openbaring van de Koran. 
 
3. In de eerste plaats is de Koran een ‘leidraad’ voor alle mensen, en bevat daarom een leer 
die geschikt en voldoende is voor alle mensen van alle landen en tijden. Ten tweede bevat het 
‘duidelijke bewijzen’ om de waarheid van wat het naar voren brengt te tonen. Ten derde, het 
bevat argumenten die een ‘criterium’ verschaffen, dat de waarheid van de leugen scheidt. 

 
 
186  En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, ben Ik zeker nabij. Ik verhoor het gebed van de 
smekeling wanneer hij Mij aanroept. Dus zij zouden aan Mijn roep gehoor moeten geven en in Mij 
geloven, zodat zij de rechte weg zullen bewandelen. 
 

Noot: Dit vers spreekt over de nabijheid van God tot de mens en van de aanvaarding van zijn 
gebeden om aan te tonen dat het vasten een geestelijke godsdienstoefening is, en dat het een 
spiritueel ontwaken in de mens teweegbrengt. Vasten wekt ongetwijfeld een levend 
bewustzijn van het bestaan van God op in de geest. Dit is de gedachte achter de woorden, 
Wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen. Een echte en oprechte zoektocht naar God komt 
door middel van vasten in de geest naar boven. Ik ben nabij, is het antwoord op die innerlijke 
zoektocht. En dan volgen de woorden, Ik verhoor het gebed van de smekeling wanneer hij 
Mij aanroept. God is nabij, maar dat bewustzijn vergroot alleen de verdere wens om dichter 
en dichter tot Hem te komen. Want zo iemand roept God aan, hij bidt tot Hem om dichter en 
dichter bij Hem te geraken, en er wordt hem verteld dat God dit gebed accepteert. 
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