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ٰ
ِ ۪ َّ ِ ْ ــــــــــــــــــــــ ِ ا ّ ِ ا َّ ْ ٰ ِ ا
َ ٓ اَ ُّ َ ا َّ ۪ َ ٰا َ ُ ا ا َّ ُ ا ا ّٰ َ َو ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ َّ َ ْ ِ َ ٍۚ َوا َّ ُ ا ا ّٰ َۜ اِ َّن

.ا ّٰ َ َ ۪ ٌ ِ َ َ ْ َ ُ َن

: َ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا َّ ِ َ َّ ا َّ ُ َ َ ْ ِ َو

. َو َ ِّ ْ َ َر َ َ َن، َو َ ْ َ َن، ٍ َ اَ َّ ُ َّ َ ِر ْك َ َ ِ َر
DE HEILIGE DRIE MAANDEN EN DE NACHT
VAN DE OVERVLOEDIGHEID (RAGHĀʾIB)
We staan aan de vooravond van een gewijd seizoen. De
maanden Rajab, Shaʿbān en Ramaḍān hebben binnen de
Islām een heilig karakter. We zien dan ook vol spanning
uit naar dat vruchtbare seizoen. De profeet Muḥammad
(vzmh) besteedde in die maanden extra aandacht aan het
aanbidden van God (ʿibāda). De Profeet smeekte dan ook
als volgt: ‘O Allah, maak [de maanden] Rajab en
Shaʿbān gezegend voor ons en laat ons [de maand]
Ramaḍān bereiken.’1
Beste broeders!
De maand Rajab herbergt twee heilige nachten, namelijk
de Nacht van de Overvloedigheid (laylat al-Raghāʾib) en
de Nacht van de Hemelreis (laylat al-Isrāʾ wa Miʿrāj). De
maand Shaʿbān bevat de Nacht van de Verlossing (laylat
al-Barāʾa). De maand Ramaḍān, tot slot, bevat de Nacht
van de Beschikking (laylat al-Qadr). Deze vier
exclusieve nachten zijn de hoogtepunten van de heilige
drie maanden waarin men intens van de zoetigheid ervan
kan proeven.
Beste broeders!
In de maand Rajab is de eerste nacht van donderdag op
vrijdag de Nacht van de Overvloedigheid (laylat alRaghāʾib). Dit jaar is dat op donderdagavond 7 maart
2019. Raghāʾib stamt van het woord raghība, dat staat
voor “degene aan wie men diens verlangens uit” en
“kostbare gift”. Religieus gezien staat laylat al-Raghāʾib
voor een nacht waarin gelovigen (muʾminīn) uitbundig
ondergedompeld worden in Gods genade (raḥma).
Beste broeders!
De drie heilige maanden bieden ons de gelegenheid om
onze Heer (Rabb) vaker te gedenken en Hem oplettender
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te aanbidden. We dienen in deze maanden onszelf te
onderwerpen aan een zelftoets en te beoordelen of de
manier waarop we invulling geven aan ons leven
verantwoord is. Ook dienen we de vraag te stellen op
welke plek van ons dadenboek (kitāb al-ʿamal) onze
handelingen genoteerd worden. Laten we verboden zaken
vermijden, want Allah vermeldt in de Qurʾān dat we met
de volgende woorden spijt zullen hebben hiervan: ‘Had
ik maar iets [goeds] voor mijn leven [hier]
voortgebracht!’2 In het volgende Qurʾān-vers draagt
Allah ons op om ons voor te bereiden op het Hiernamaals:
‘O jullie die geloven! Vrees Allah en laat eenieder
bekijken wat hij voor morgen heeft voorbereid. Vrees
Allah, want Allah is zeker op de hoogte van hetgeen
jullie doen. Wees niet zoals degenen die Allah hebben
vergeten en die Allah daarom henzelf heeft doen
vergeten. Zij zijn de overtreders.’3
Beste broeders!
In de maanden Rajab en Shaʿbān kunnen we ons
voorbereiden op de vastenmaand Ramaḍān. De Ramaḍān
is een speciale maand die tevens de Nacht van de
Beschikking (laylat al-Qadr) bevat. We noemen deze
maand ook wel “de maand van de Qurʾān”. Het is ook een
periode waarin we de zwakkeren in de samenleving extra
aandacht dienen te geven. Tevens is het unieke kans om
onze zielen te zuiveren en om onze zonden
kwijtgescholden te krijgen.
Beste broeders!
Vasten in de maand Ramaḍān vergt voorbereiding. Zoals
de rituele wassing (wuḍūʾ) een voorbereiding is op het
gebed (ṣalāt), zo is het vruchtbaar doorbrengen van de
maanden Rajab en Shaʿbān de ideale formule om goed
voorbereid de maand Ramaḍān in te gaan. Laten we deze
tijd dan ook productief doorbrengen. Laten we ons bewust
zijn van onze verantwoordelijkheden jegens God, maar
ook jegens ons gezin en jegens onze samenleving. Laten
we berouw (tawba) tonen voor onze vergissingen. Laten
we de zwakkeren helpen en laten we onze ouderen niet
alleen laten. Laten we eventuele onderlinge ruzies
bijleggen en vreedzaam en broederlijk samenleven. Moge
God onze heilige drie maanden en de Nacht van Raghāʾib
zegenen en ons overladen met vrede. Āmīn.
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