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DE DRIE HEILIGE MAANDEN EN DE NACHT VAN DE
OVERVLOEDIGE GUNSTEN (LAYLAT AL-RAGHĀʾIB)

Er zijn bepaalde momenten waarop Allah extra gul is in
het schenken van Zijn genade en Zijn gunsten. Zoals elk
jaargetijde zijn charme heeft, bevatten bepaalde
religieuze seizoenen veel schoonheden. Zo is elke week
de vrijdag een heilige dag en zijn ieder jaar de
maanmaanden Rajab, Shaʿbān en Ramaḍān gezegende
maanden voor moslims. Deze drie maanden dienen wij
met veel passie als waardevolle gasten te verwelkomen.
Met de wil van Allah breekt volgende week dinsdag 25
februari 2020 de maand Rajab aan. De nacht van
donderdag op vrijdag bereiken we de Nacht van de
Overvloedige Gunsten (Laylat al-Raghāʾib).
Beste broeders en zusters!
Raghāʾib stamt van het woord raghība, dat staat voor
“datgene waarna men verlangt” en “kostbare gift”.
Religieus gezien staat de Laylat al-Raghāʾib voor een
nacht waarin gelovigen (muʾminūn) ondergedompeld
worden in Gods genade (raḥma). Daarnaast is de Laylat
al-Raghāʾib een voorteken van de maand van de Qurʾān,
ofwel de Ramaḍān. De Laylat al-Raghāʾib herinnert ons
eraan dat wij ons alleen tot Allah kunnen wenden en dat
wij Hem veelvuldig dienen te aanbidden. Daarnaast is het
een unieke gelegenheid om berouw (tawba) te tonen en
Allah om vergeving te vragen voor onze zonden. Zoals
Anas ibn Mālik heeft overgeleverd, sprak de Profeet
(vzmh) de volgende smeekbede (duʿāʾ) uit wanneer de
maand Rajab aanbrak: ‘O Allah, maak [de maanden]
Rajab en Shaʿbān gezegend voor ons en laat ons [de
maand] Ramaḍān bereiken!’1

afgeleid van de godsgedachtenis (dhikrillāh) en [ook
niet van] het onderhouden van het gebed (ṣalāt) en het
geven van de armenbelasting (zakāt). Zij vrezen de
Dag [der Opstanding] waarop de harten en de ogen
sidderen.’2
Beste gelovigen!
De drie heilige maanden zijn erg belangrijk voor moslims.
In die maanden doet een moslim zijn best om zijn karakter
te verfraaien en zijn begeerten in bedwang te houden.
Immers, in de maanden Rajab, Shaʿbān en Ramaḍān let
een moslim extra op zijn gedrag en probeert hij alle
vormen van kwaad van zich af te stoten. Wanneer een
moslim met al zijn aanbiddingsdaden (ʿibādāt) en berouw
(tawba) uiteindelijk de Nacht van de Beschikking (Laylat
al-Qadr) bereikt, zal hij het toppunt van zijn spirituele
ontwikkeling bereiken. Dit is daadwerkelijk een
belangrijke kans voor ons allemaal die we niet kunnen
laten liggen.
Beste gemeenschap!
Kom, laten we ons best doen om de komende periode,
waarin de genade van Allah overvloedig neer zal dalen,
goed te benutten. Laten we extra aandacht besteden aan
aanbidding (ʿibāda) en aan goede daden. Laten we
nadenken over de reden van ons bestaan en over in
hoeverre we succesvol zijn in het dienen van Allah. Laten
we ons innerlijk verfraaien. Laten we de zwakkeren
helpen. Laten we eventuele ruzies bijleggen en
vreedzaam en broederlijk samenleven. Hoe hectisch het
leven ook is, laten we ons best doen om onze plichten te
volbrengen. Allah waarschuwt ons immers als volgt: ‘O
jullie die geloven! Vrees Allah en laat eenieder
bekijken wat hij voor morgen heeft voorbereid. En
vrees Allah. Voorwaar, Allah is Alkennend (Khabīr)
over wat jullie doen.’3
Beste aanwezigen!
Ik vraag Allah om de drie heilige maanden te zegenen
voor ons. Moge Allah ons en de hele islamitische wereld
overladen met Zijn genade (raḥma) en met vrede. Āmīn.

Beste moslims!
Allah zegt het volgende in de Qurʾān: ‘[Er zijn] mannen
die noch door handel, noch door verkoop worden
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