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.َ ٓ اَ ُّ َ ا َّ ۪ َ ٰا َ ُ ا ا َّ ُ ا ا ّٰ َ َ َّ ُ َ ِ ۪ َو َ َ ُ ُ َّ اِ َّ َواَ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ُ َن

َ َ ِّ َّ  َوأَ ْ ِ ِ ا، َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َّ  ا َّ ِ ا: ْ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا َّ ِ َ َّ ا َّ ُ َ َ ْ ِ َو

. ٍ َ َ ٍ ُ ُ ِ  َو َ ِ ِ ا َّ َس، َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ا

RAMAḌĀN
EN
BEWUSTZIJN
VAN
VERANTWOORDELIJKHEDEN (TAQWĀ)

JE

Toen de Profeet (vzmh) de jonge metgezel (ṣaḥābī)
Muʿādh ibn Jabal naar Jemen stuurde om daar de post van
gouverneur te bekleden, gaf hij hem een aantal tips. Toen
de Profeet klaar was met het geven van tips zei hij tegen
zijn vriend Muʿādh: ‘O Muʿādh! Na afloop van dit jaar
zul je mij misschien niet meer treffen. Wellicht dat je
naar mijn moskee komt, of mijn graf bezoekt.’ Hierop
werd Muʿādh verdrietig en begon hij te huilen. Afscheid
nemen van de Profeet viel hem erg zwaar. De Profeet
richtte zijn blik op de stad Madīna en zei hij het volgende:
‘In mijn ogen zijn de meest verheven mensen, wie ze
ook zijn, waar ze zich ook bevinden, degenen die het
meest godsvruchtig zijn.’1
Beste broeders!
Godsvrucht, oftewel taqwā, omvat liefde voor Allah,
eerbied voor Allah, het vermijden van Zijn verboden en
je beschermen tegen zonden. Taqwā betekent dat je je
bewust bent van je verantwoordelijkheden richting Allah,
dat je er alles aan doet om Zijn tevredenheid te verdienen
en dat je vreest voor Zijn bestraffing. Taqwā is een
maatstaf waarmee Allah de mensen beoordeelt. De meest
edele bij Allah, zijn degenen die de meeste godsvrucht
(taqwā) in zich dragen.2 Een gelovige met taqwā is zich
bewust dat hij altijd onder toezicht van Allah staat en weet
hij hoe hij zich moet gedragen. De Profeet zei eens:
‘Waar je ook bent, wees je bewust van je
verantwoordelijkheden richting Allah! Wanneer je
iets verkeerds hebt gedaan, doe dan direct iets goeds,
zodat het verkeerde vervaagt. En behandel mensen
volgens de gepaste gedragsnormen (akhlāq).3 Met die
uitspraak benadrukte de Profeet dat een gelovige
(muʾmin) altijd godsvrucht (taqwā) dient te dragen.

Beste broeders!
Degenen die godvruchtigheid (taqwā) dragen, zijn
degenen die Allah dusdanig dienen, dat ze beseffen dat
Allah hen continu ziet.4 Deze houding is het gevolg van
het geloof in één Schepper, Die álles ziet, Die álles weet,
Die álles hoort en Die álle geheimen kent. Voor iemand
die zich beseft dat hij altijd onder controle van Allah staat
is het niet denkbaar dat hij zonden begaat. Iemand met
deze instelling zal niemand schaden.
Beste broeders!
Degenen die godsvrucht (taqwā) dragen worden in de
Qurʾān “muttaqīn” genoemd. Laten we onszelf een
spiegel voorhouden en kijken in welke mate wij de
onderdelen van godsvrucht (taqwā) dragen:
 De muttaqīn zijn degenen die van hun meest
waardevolle bezittingen afstaan aan hun naasten, aan
wezen, aan behoeftigen en aan gestrande reizigers.
 De muttaqīn onderhouden hun gebeden (ṣalāt),
betalen armenbelasting (zakāt), houden zich aan hun
woord.
 De muttaqīn zijn geduldig bij tegenslagen en worden
dan niet opstandig tegen Allah.
 De muttaqīn beheersen zichzelf bij een woedeaanval,
zijn vergevensgezind naar mensen toe, doen hun werk
naar behoren, keren zich af van nutteloze zaken en
doen aan liefdadigheid.
 De muttaqīn houden zich aan de oproep van Allah,
wanneer ze iets kwaads hebben gedaan gedenken ze
Allah, tonen ze berouw (tawba), smeken ze om
vergeving (istighfār), zijn ze niet aanhoudend in hun
fouten en bestrijden ze hun fouten met goede daden.
Beste broeders!
We bevinden ons in het gezegende Ramaḍān-seizoen.
Laten we er alles aan doen ons verantwoord te gedragen
richting Allah. Onthoud ook de volgende goddelijke
waarschuwing: ‘O jullie die geloven, vrees Allah zoals
het behoort en sterf alleen als moslims.’5 Ik beëindig
mijn preek met een smeekbede (duʿāʾ) die de Profeet
uitsprak: َ ِ ْ  َوا ْ َ َ َف َوا، َ ُّ اَ َّ ُ َّ إِ ِّ أَ ْ َ ُ َ ا ْ ُ َى َوا, oftewel:
‘O Allah, ik smeek u om leiding (hidāya), godsvrucht
(taqwā), kuisheid en welzijn.’6
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