
Vasten 1 

De twee meest krachtige wapens die moslims bezitten voor het veroveren van de harten van de mensen zijn: 

de Koran en de Heilige Profeet Mohammed. Van de Heilige Profeet bezitten ze de volledige en 

nauwkeurige details van zijn leven en zijn goede eigenschappen. Ze hebben in hem een rolmodel voor het 

leiden van hun eigen levens en voor het presenteren van een perfect voorbeeld van een moslim aan de 

wereld. 

De lage en kwaadaardige beschuldigingen die tegen de Heilige Profeet worden gedaan bieden, paradoxaal 

genoeg, moslims een uitstekende kans om de wereld op de hoogte te stellen van zijn ware karakter. 

Tijdens deze Ramadan zullen we verzen van de Koran bekijken die ons iets vertellen over de missie en de 

goede eigenschappen van de Heilige Profeet. Het zegt: 

“Zeker hebben jullie (o moslims) in de Boodschapper van Allah een voortreffelijk voorbeeld voor 

degene die hoopt op Allah en de Laatste dag, en die Allah vaak gedenkt.” – 33:21 

“Bij de goedgunstigheid van uw Heer, u (o Profeet) bent geen dwaas. En voor u is er waarlijk een 

beloning die nooit zal worden afgesneden. En waarlijk hebt u sublieme deugden.” – 68: 2-4 

Noot: De Heilige Profeet liet als voorbeeld de meest voortreffelijke en hoogste deugden in al zijn 

handelingen zien, met familie, vrienden, volgelingen, de hogen en de lagen, rijk en arm, en 

tegenstanders en dodelijke vijanden. Zijn leven doorliep de meest uiteenlopende omstandigheden 

mogelijk, van te worden vervolgd tot heerser over het land, van geconfronteerd te worden met 

oorlog tegen veel betere strijdkrachten tot overwinnaar, en in elke verschillende omstandigheid 

toonde hij de juiste soort deugden die nodig waren onder die omstandigheden.  

Soera Fatiha effectiever opzeggen: 

Maulana Muhammad Ali (overleden in 1951, hoofd van de Lahore Ahmadiyya Jama'at) gaf eens het advies 

mee, dat wij tijdens de Ramadan in onze vroege ochtendgebeden, in het individuele (soenna) deel, tijdens 

het opzeggen van de soera Fatiha na elk vers als volgt een eigen smeekbede daaraan moeten toevoegen: 

Al-hamdu li-llahi Rabb il-‘alamin — ‘Alle lof komt Allah toe, de Heer der Werelden.’ 

O Allah, U hebt gezorgd voor de beste middelen voor de fysieke ontwikkeling van de mens. Zorg nu 

voor Uw schepping voor geestelijk voedsel door middel van de Koran, omdat ze ver van U zijn 

losgeraakt en dwalen in duisternis en afstevenen op vernietiging. Laat hun harten de gelukzaligheid 

beleven die wordt bereikt door zich voor U te buigen. 

O Allah, Die de Heilige Profeet Mohammed en zijn Metgezellen unieke successen schonk, zodat ze 

het lot van hele landen en volkeren konden veranderen, koester en zorg vandaag voor onze Jama'at, 

zodat wij het toppunt van succes kunnen bereiken in het verspreiden van de Koran en het 

verspreiden van de islam over de wereld. Laat de basis voor de verspreiding van Uw godsdienst in 

onze handen zijn, waarop een bouwwerk steeds hoger opgetrokken blijft worden tot de Dag des 

Oordeels. 

Ar-Rahman-ir-Rahim — ‘De Weldadige, de Barmhartige.’ 

Uw barmhartigheid is zo grenzeloos dat het zelfs wordt opgewekt zonder dat mensen erom vragen. 

Het is door Uw barmhartigheid dat de inspanningen van de mens tot bloei komen. Bij Uw 

weldadigheid, schenk leiding door middel van de Koran aan hen die gehuld zijn in duisternis. Maak 



onze onbeduidende inspanningen succesvol, opdat wij Uw heilige boodschap tot deze mensen 

kunnen brengen. 

Maliki yaum-id-din — ‘Meester van de Dag des Oordeels.’ 

O Allah, wij zijn Uw nederige, onwaardige dienaren. Er zijn tekortkomingen in ons, in mezelf, in 

mijn Jama’at. Soms zijn we zelfs ongehoorzaam aan uw geboden. Vergeef door middel van Uw 

gezag om te oordelen onze fouten en overtredingen, en laat ze geen belemmering vormen voor het 

succes van onze inspanningen. 

Iyya-ka na‘budu wa iyya-ka nasta‘in —‘Ú dienen wij en Ú smeken wij om hulp.’ 

 

Wij dienen U en willen Uw naam verheffen in de wereld. Dit is het enige doel van ons leven. Maar 

we zijn klein in aantal en zwak, terwijl onze taak kolossaal is. Wij, die uitgeput zijn, zwak, nederig 

en zondig, smeken alleen U om hulp. Schenk deze Jama'at het succes dat U schenkt aan mensen die 

Uw naam verspreiden over de wereld. 

 

Ihdi-nas-sirat al-mustaqim, sirat-allazina an-‘amta ‘alai-him — ‘Leid ons op het rechte pad. Het pad van 

degenen aan wie U gunsten hebt geschonken.’ 

 

U hebt de grootste gunsten over Uw dienaren gestort. U hebt degenen met het levensdoel om Uw 

naam te verheffen nooit laten mislukken. Terwijl U ons op het rechte pad leidt, schenk ons dezelfde 

gunsten die U schonk aan degenen vóór ons. Laat de wind van Uw hulp over ons waaien zoals U die 

over hen deed waaien, en open voor ons op dezelfde manier de deuren van Uw genade.  

 

Ghair-il-maghdubi ‘alai-him wa la-ddallin — ‘Niet degenen over wie toorn is uitgestort, noch de 

dwalenden.’  

 

O Meester, laat het niet zo zijn dat we wereldse gewin tot ons doel maken en zo het verspreiden van 

onze godsdienst opgeven, zoals de moslims vandaag de dag algemeen doen, of dat we worden 

misleid en we onze capaciteiten te gronde richten door extreme en verkeerde opvattingen te volgen, 

zoals sommigen doen." 
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