
Vasten – 10 
 

 

Rust en kracht vinden door middel van gebed: 

 

“Dus (o Profeet) verdraag wat zij zeggen met geduld, en roem de glorie van uw Heer vóór opkomst 

van de zon en vóór haar ondergang, en verheerlijk (Hem) gedurende de uren van de nacht en delen 

van de dag, opdat u tevreden zult zijn. En vermoei uw ogen niet met (begerig) turen naar hetgeen 

waar Wij verschillende klassen van hen in hebben voorzien, (naar) de pracht van dit wereldse leven, 

opdat Wij hen daarmee kunnen beproeven. En het onderhoud van uw Heer is beter en blijvender. En 

draag het gebed op aan uw mensen, en houd daaraan gestaag vast. Wij vragen geen onderhoud van u. 

Wij voorzien u van onderhoud. En het (goede) einde volgt op het hoeden voor het kwaad.” – 20:130-

132 

 

Noot: Om alle soorten van vervolging, tegenstand en beschimpingen geduldig te verdragen, 

wordt aan de Heilige Profeet verteld om zijn Heer te verheerlijken in het gebed. Hij krijgt te 

horen om niet geïntimideerd te raken door de materiële bezittingen van de tegenstanders, of 

deze te beschouwen als een teken van succes. Het voedsel voor de ziel door middel van 

gebed is veel beter dan alleen materieel gewin. 

 

 

“Dus wees geduldig; de belofte van Allah is immers waar; en vraag om bescherming voor uw zonde 

en roem de glorie van uw Heer in de avond en in de ochtend.” – 40:55 
 

Noot: “Bescherming voor uw zonden” betekent dat de Heilige Profeet Allah’s bescherming 

zocht tegen het plegen van een onrechtmatige daad, zelfs als die onbedoeld was. 

 

 

“(O Profeet) Sta op om gedurende de nacht te bidden, op een klein deel na. De halve nacht, of 

verminder het enigszins. Of voeg eraan toe en draag de Koran op rustige wijze voor. Waarlijk zullen 

Wij u een gewichtig woord toevertrouwen. Het opstaan bij nacht is waarlijk de zekerste weg om te 

betreden en maakt het woord zeer doeltreffend. Bij dag bent u waarlijk langdurig bezig. En gedenk 

de naam van uw Heer en wijd uzelf aan Hem met (volledige) toewijding. De Heer van het oosten en 

het westen — er is geen God behalve Hij — dus neem Hem tot Beschermer. En verdraag geduldig 

wat zij zeggen en verlaat hen door u op gepaste wijze terug te trekken.” – 73:2-10 
 

Noot: Het bidden gedurende de nacht wordt hier beschreven als ten eerste de zekerste weg om 

te betreden — om de weg van het Leven te betreden, om alle kwade neigingen voorbij te 

gaan — en ten tweede, het meest doeltreffende woord — wat iemand tegen anderen zegt 

wordt het meest doeltreffend. De spreker, de uitnodiger tot de Waarheid, versterkt zijn hart 

met Goddelijke kracht door zijn langdurige toewijdingen in de stilte van de nacht. Zijn woord 

draagt daarom de Goddelijke kracht in zich en dringt het hart binnen van degenen die naar 

hem luisteren. Zo geeft de nachtelijke toewijding, zo wordt ons verteld, een mens de kracht 

om de grootste daden te doen en het maakt hem perfect, en geeft hem tegelijkertijd de kracht 

om anderen te vervolmaken omdat zijn woorden, die voortkomen uit een oprecht hart, dat 

voor niemand buigt dan Allah, overtuiging uitdragen in de harten van anderen. Zo werd de 

Profeet dubbel versterkt, in zijn daden alsook in zijn woorden, om zijn boodschap uit te 

dragen naar andere mensen. Zo zouden ook zijn ware volgelingen moeten proberen om 



kracht te verkrijgen uit diezelfde Goddelijke bron, in het midden van de nacht, als alle sluiers 

tussen mens en Allah verwijderd worden door de volmaakte stilte alom, waarbij de enige 

kreet de kreet van de toegewijde is. Het Goddelijke licht verlicht in zijn volledige helderheid 

het hart van de mens en het hart van de mens weerkaatst dat licht en verlicht de wereld. 

 

Het bovenstaande commentaar is geschreven door Maulana Muhammad Ali, die zelf zich 

toewijdde aan het bidden in de nacht. Het is dan ook geschreven door iemand die aan het 

praktiseren en ervaren was wat hij hier beschrijft. 

 

 

Ramadan Daily Quran Study, Dr. Zahid Aziz 

Vertaald door Reza Ghafoerkhan 

IslamLab 


