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DE NACHT VAN DE OVERVLOEDIGE GUNSTEN
(LAYLAT AL-RAGHĀʾIB)
Met de wil van Allah  ﷻbreken vanavond de drie heilige
maanden aan, die starten met de maand Rajab, gevolgd
door de maanden Shaʿbān en Ramaḍān. De nacht van
donderdag op vrijdag (18 februari 2021) bereiken we in
shāʾ Allāh de Nacht van de Overvloedige Gunsten (Laylat
al-Raghāʾib). 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 de gelovigen (muʾminūn)
ondergedompeld worden in Allah’s genade (raḥma).
Daarnaast is de Laylat al-Raghāʾib een voorteken van de
maand van de Qurʾān, ofwel de Ramaḍān. De Laylat alRaghāʾib herinnert ons eraan dat wij ons alleen tot Allah
 ﷻkunnen wenden en dat wij Hem veelvuldig dienen te
aanbidden. Daarnaast is het een unieke gelegenheid om
berouw (tawba) te tonen en Allah  ﷻom vergeving te
vragen voor onze fouten. Volgens een overlevering heeft
de Profeet  ﷺgezegd dat er vijf nachten zijn waarin een
smeekbede (duʿāʾ) niet wordt afgewezen, namelijk de
eerste nacht van Rajab, de vijftiende nacht van Shaʿbān,
de donderdagavond, de nacht van het Ramadanfeest en de
nacht van het Offerfeest.1 Allah  ﷻzegt het volgende in de
Qurʾān: ‘[O jullie die geloven], en haast jullie naar
vergeving van jullie Heer (Rabb) en [naar het]
Paradijs, dat net zo wijd is als de hemelen en de aarde,
gereedgemaakt voor de godsbewusten.’2
Beste broeders en zusters!
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.
Al-Bayhaqī, Shuʿab al-īmān, III, 342.
Āl ʿImrān, 3: 133.
3 Al-Fajr, 89: 24.

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 houden. 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.
Deze
momenten
zijn
daadwerkelijk een belangrijke kans voor ons waarmee we
onze harten, die gevuld zijn met wereldse zaken, kunnen
schoonpoetsen door Allah ﷻ
ُ te dienen en Hem te
gedenken. De harten kunnen alleen tot leven komen met
godsgedachtenis (al-dhikr). Wanneer het hart Allah ﷻ
ُ
vergeet, zal het roesten en uitsterven. Een leven waarin
Allah  ﷻniet wordt gediend, eindigt met verdriet dat niet
meer kan worden hersteld. Degenen die geen
voorbereidingen treffen voor het Hiernamaals zullen
zeggen: ‘Wee, had ik maar wat gedaan tijdens mijn
leven.’3 En degenen die hun verantwoordelijkheden
richting Allah  ﷻjuist wel na zijn gekomen, zullen hun
voordeel doen met de volgende goede tijding: ‘En voor
wat betreft degene die de positie van zijn Heer (Rabb)
vreesde en de ziel weerhield van slechte begeerten:
voorwaar, het Paradijs is de verblijfplaats.’4
Beste gemeenschap!
Laten we ons best doen om de komende periode, waarin
de genade van Allah  ﷻovervloedig zal neerdalen, 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 ﷻ
ُ.
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. Zoals Anas ibn Mālik heeft overgeleverd, zei
de Profeet  ﷺhet volgende wanneer de maand Rajab werd
ingeluid: ‘O Allah, zegen ons in [de maanden] Rajab
en Shaʿbān en laat ons [de maand] Ramaḍān
bereiken!’5 Ik vraag Allah  ﷻom de drie heilige maanden
te zegenen voor ons. Moge Allah  ﷻons en de hele
islamitische gemeenschap overladen met Zijn genade
(raḥma) en met vrede. Āmīn.
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