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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

ْن  هسْم ََل تَْقنَطُوا مس َّ۪ذيَن اَْسرَفُوا َعٰٰلى اَْنُفسس ِۜ اسنَّ قُْل يَا عسبَادسَي ال س رَْحمَةس اّٰلله
َّهُ ُهوَ اْلغَُفوُر الرَّ۪حيمُ  ِۜ اسن َ يَْغفسُر الذُّنُوَب َج۪ميعًا .اّٰلله  

َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصٰلَّ اّٰلله :قَاَل رَُسوُل اّٰلله  

سْصفس مسْن َشْعبَاَن، فَُقوُموا لَْيلَهَا َوُصوُموا َنَ  ارَهَا،  إسذَا كَانَْت لَْيلَةُ الن 
ْمسس إسََل َسمَاءس الدُّْنيَا، فَيَُقوُل: أَََل مسْن  سغُُروبس الشَّ َ يَْْنسُل فسيهَا ل فَإسنَّ اّٰللَّ
ُمْستَْغفسرٍ َلس فَأَْغفسرَ لَهُ أَََل ُمْسََتْزسٌق فَأَْرُزقَهُ أَََل ُمْبتًَٰل فَأَُعافسيَهُ أَََل كََذا 

.أَََل كََذا، َحَّتَّ يَطْلُعَ اْلفَْجرُ    

DE NACHT VAN DE VERGEVING (LAYLAT AL-BARĀʾA) 

 

Aanstaande zaterdagavond (27 maart 2021) bereiken we 

– met de Wil van Allah – de Nacht van de Vergeving 

(laylat al-Barāʾa). Het is dan de vijftiende nacht van de 

maanmaand Shaʿbān, ook wel aangeduid met “mid- 

Shaʿbān”, of niṣf Shaʿbān. Een belangrijke nacht die een 

voorteken is van de vastenmaand Ramaḍān. Dit is een 

speciale nacht waarin we de kans krijgen om ons innerlijk 

te zuiveren van spirituele vervuiling, om onze zonden 

weg te poetsen en om een beroep te doen op de goddelijke 

vergeving. Wij zijn Allah هلالج لج dankbaar voor deze 

gelegenheid. Het is belangrijk om de waarde van deze 

nacht goed te beseffen, onszelf de kans te geven om te 

werken aan onze tekortkomingen en om vastberaden op 

het rechte pad te blijven. Allah هلالج لج informeert ons als volgt 

in de Qurʾān: ‘Zeg: “O Mijn dienaren, die buitensporig 

zijn tegenover zichzelf! Wanhoop niet aan de genade 

van Allah! Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. 

Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de 

Barmhartige.”’1 

 

Beste broeders en zusters! 

Zonden zijn kwalen die je hart, ziel, verstand en je ego 

vervuilen. Deze spirituele vervuiling zorgt ervoor dat je 

de waarheden van jouw Heer (Rabb) vergeet en in nog 

diepere zonden terechtkomt. Er zijn twee 

reinigingsmiddelen tegen deze zonden: het eerste is het 

tonen van oprecht berouw (al-tawba), waarbij je tot 

 
1 Al-Zumar, 39: 53. 
2 Al-Nisāʾ, 4: 48. 

inkeer komt, beseft dat je fout bent geweest, en spijt 

betuigt. Het tweede is dat je smeekt om goddelijke 

vergeving (istighfār) en erop vertrouwt dat Allah هلالج لج je 

zonden zal wissen. Deze twee middelen zullen jouw hart 

reinigen van zonden. Zonden kun je vergelijken met 

veters. Elke zonde die je verricht, bindt jou vast aan die 

zonde. Daardoor ontstaat er een kloof tussen Allah هلالج لج en 

jou. Om die kloof te dichten en dichter bij Allah te komen, 

dien je berouw (al-tawba) te tonen. Berouw bindt jou aan 

Allah هلالج لج. De zware last van zonden kun je alleen 

verminderen met berouw. 

 

Beste moslims! 

Wanneer je berouw (al-tawba) toont, richt je je tot Allah 

 en geef je je wanhoop toe. Berouw is onze bron voor هلالج لج

hoop. Het is een veilige haven na pijnlijke momenten. 

Zelfs als we eenzaam en sociaal geïsoleerd zouden zijn, 

kunnen we een beroep doen op Gods genade (raḥma). 

Hier kunnen we het volgende over lezen in de Qurʾān: 

‘Voorwaar, Allah vergeeft niet dat er deelgenoten aan 

Hem worden toegekend, maar daarbuiten vergeeft Hij 

wie Hij maar wil.’2 Laten we de Nacht van de Vergeving 

(laylat al-Barāʾa) benutten door Allah هلالج لج te smeken om 

vergeving en door ons voor te nemen om geen zonden 

meer te begaan. Laten we ook om vergeving vragen voor 

onze medegelovigen. Laten we rechthebbenden hun 

rechten geven en daarna Allah ُهلالج لج berouw tonen voor onze 

fouten. Laten we onszelf kritisch ondervragen, nog 

voordat wijzelf worden onderworpen aan de Grote 

Ondervraging op de Dag der Opstanding. 

 

Beste gemeenschap! 

De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei eens: ‘Wanneer de helft van Shaʿbān 

aanbreekt, breng die nacht door [met aanbidding] en 

vast overdag. Als de zon dan ondergaat, daalt Allah 

[figuurlijk] tot de dichtstbijzijnde hemel. Hij zegt tot 

het aanbreken van de dageraad: “Is er iemand die 

vergeven wil worden; Ik zal hem vergeven. Is er 

iemand die levensonderhoud wil; Ik zal het hem geven. 

Is er iemand die lijdt onder rampspoed; Ik zal hem 

genot geven.”’3 Moge de Nacht van de Vergeving (laylat 

al-Barāʾa) veel goeds brengen voor iedereen. Ik beëindig 

mijn preek met een duʿāʾ van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص: ‘O Allah! 

Help mij U te gedenken, U te bedanken en U correct 

te aanbidden.’4 
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3 Ibn Māja, I, 444. 
4 D1522 Abū Dāwūd, Al-Witr, 26. 


