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Datum: 12-02-2021 (vereenvoudigde samenvatting) 

س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

ٰموَاُت َواْْلَْرُضُۙ  سكُْم َوَجنَّةٍ َعْرُضهَا السَّ ْن رَب  ُٓوا اسٰٰل َمْغفسرَةٍ مس َوَسارسُع
 ُۙ سْلُمتَّ۪قيَ . اُعسدَّْت ل  

س أَ َعْن  سٍك قَاَل: كَاَن رَُسوُل اّٰللَّ َّمَ  ََنس ْبنس َمال ُ َعلَْيهس َوَسل سذَا   َصَّلَّ اّٰللَّ ا 
َّهُمَّ بَارسْك لَنَا ِفس رََجٍب  اَل:دََخَل رََجٌب، قَ  .َوَشْعبَاَن، َوبَل سْغنَا رََمَضانَ  اَلل   

DE NACHT VAN DE OVERVLOEDIGE GUNSTEN 

(LAYLAT AL-RAGHĀʾIB) 

 

Beste broeders en zusters, met de wil van Allah ُهلالج لج breken 

vanavond de drie heilige maanden aan, die starten met de 

maand Rajab, gevolgd door Shaʿbān en Ramaḍān. De 

nacht van donderdag op vrijdag bereiken we de Laylat al-

Raghāʾib, de Nacht van de Overvloedige Gunsten. Dit is 

een nacht waarin de gelovigen (muʾminūn) gebruik 

kunnen maken van de onbeperkte genade (raḥma) van 

Allah هلالج لج. Het is een kans om Allah هلالج لج om vergeving te 

vragen voor onze fouten. Beste moslims, in de drie heilige 

maanden doet een moslim extra zijn best om zijn karakter 

te verfraaien en om zijn hart schoon te poetsen door Allah 

 te dienen en Hem te gedenken. De harten kunnen alleen هلالج لج

tot leven komen met het gedenken van Allah. Wanneer 

het hart Allah هلالج لج vergeet, zal het roesten en uitsterven. 

Geliefde broeders en zusters, laten we de komende tijd 

veel aandacht besteden aan aanbidding (ʿibāda) en aan 

extra goede daden. Laten we ons innerlijk verbeteren en 

de zwakkeren helpen. Beste gemeenschap, de Profeet ُملسو هيلع هللا ىلص 

zei het volgende wanneer de maand Rajab aanbrak: ‘O 

Allah, zegen ons in [de maanden] Rajab en Shaʿbān en 

laat ons [de maand] Ramaḍān bereiken!’1 Moge Allah 

 de drie heilige maanden zegenen voor ons en de hele هلالج لج

islamitische gemeenschap overladen met Zijn genade 

(raḥma) en vrede. Āmīn. 
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1 ME3939 Al-Ṭabarānī, al-Muʿjam al-Awsaṭ, IV, 189. 

 


