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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

َّٓا اَْنزَْلنَاهُ ۪۪ف لَْيلَةس اْلقَْدرس   َّ َّٓا اَْدٰريَك َما لَْيلَةُ اْلقَْدرسِۜ  ﴾ 1﴿  اسن   ﴾2﴿َوَم
 ِۜ َّٓئسكَةُ َوالرُّوُح   ﴾3﴿لَْيلَةُ اْلقَْدرس َخْْيٌ مسْن اَْلفس َشْهر  َُّل اْلمَلٰ تَََن
 ٍۛۙ س اَْمر  ْن كُله سْم  مس ساسْذنس رَِبسه َ َحّٰته َمطْلَعس اْلفَْجرس  َسلَ  ﴾4﴿۪فيهَا ب ٌ۠ۛ ِهس ﴾5﴿ مٌ  

َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله :قَاَل رَُسوُل اّٰلله  

ْن  َمْن قَامَ لَْيلَةَ اْلقَْدرس إسيمَا نًا َواْحتسَسابًا غُفسرَ لَهُ َما تَقَدَّمَ مس
ذَْنبسهس َوَمْن َصامَ رََمَضاَن إسيمَانًا َواْحتسَسابًا غُفسرَ لَهُ َما تَقَدَّمَ  

ْن ذَْنبسهس  . مس   

DE NACHT VAN DE BESCHIKKING (LAYLAT AL-QADR) 

 

Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: ‘Voorwaar, Wij 

hebben hem [de Qurʾān] neergezonden in de Nacht 

van de Beschikking (laylat al-Qadr). En wat doet jou 

weten wat de nacht van al-Qadr is? De nacht van al-

Qadr is beter dan duizend maanden. De engelen en de 

Rūḥ [Jibrīl; Gabriël] dalen met de toestemming van 

hun Heer in haar neer, voor iedere taak. Vrede heerst 

er [in die nacht], tot aan de opkomst van de 

dageraad.’1Volgens een ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het 

volgende: ‘Wie de laylat al-Qadr praktiseerde in geloof 

en hoopte op een beloning [van Allah]: al zijn zonden 

uit het verleden worden voor hem vergeven. En wie in 

de Ramaḍān vastte in geloof en hoopte op een beloning 

[van Allah]: al zijn zonden uit het verleden worden 

voor hem vergeven.’2 

 

Beste broeders en zusters! 

Met de wil van Allah هلالج لج bereiken we aanstaande 

zaterdagavond de Nacht van de Beschikking, of de laylat 

al-Qadr. Kenmerkend daaraan is dat de openbaring van 

de Heilige Qurʾān in die nacht is begonnen, een mijlpaal 

in de geschiedenis van de mensheid. De Qurʾān is het 

Boek dat ons pad verlicht en ons uit de duisternis haalt en 

naar het licht brengt. Allah هلالج لج kwalificeert de laylat al-

 
1 Al-Qadr, 97: 1-5. 
2 B1901 Al-Bukhārī, Al-Ṣawm, 6. 

Qadr als waardevoller dan wel duizend maanden. Het is 

dus een kostbare nacht. Iemand die de Qurʾān als leidraad 

neemt, komt als het ware opnieuw tot leven en hij weet 

zich veilig voor al zijn zorgen. Zijn daden krijgen dan 

meer betekenis. We kunnen de Qurʾān zien als een 

leerschool die ons onderwijst over het geloof (al-īmān) en 

ethiek (al-akhlāq). De Qurʾān staat vol met lessen en 

wijsheden waar wij lering uit kunnen trekken. De Qurʾān 

is een verheven Boek dat de poorten naar het goede opent 

en dat beschermt tegen het kwade. 

 

Beste moslims! 

Je kunt de Qurʾān ook zien als een rivier. Een rivier brengt 

leven, overal waar hij stroomt. Zo geeft de Qurʾān ook 

leven aan ons. Om leven te vinden in de Qurʾān, dien je 

ernaar te luisteren en de wijze boodschappen ervan stevig 

te omarmen. Dit boek nodigt ons uit tot een dusdanig pad, 

dat wanneer een gelovige (muʾmin) op dit pad een gebed 

(ṣalāt) verricht in twee eenheden (rakaʿāt), dat gebed dan 

waardevoller is dan de aarde en al zijn materiële 

rijdommen. Iemand die op de hoogte is van het bestaan 

van de Qurʾān maar zijn leven doorbrengt alsof de Qurʾān 

niet bestaat en de geboden en verboden ervan niet naleeft, 

lijdt een niet te omschrijven verlies. Laten we de laylat al-

Qadr zien als een belangrijke gelegenheid om ons leven 

meer vorm te geven. Laten we die nacht, waarin alle 

wezens Allah هلالج لج aanbidden, doorbrengen met 

godsgedachtenis (al-dhikr) en smeekbeden (al-duʿāʾ). Ik 

beëindig mijn preek met een oproep van Allah هلالج لج: ‘O 

mensen! Voorzeker, er is een vermaning van jullie 

Heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in 

jullie harten is, alsook een leiding en een 

barmhartigheid [de Qurʾān] voor de gelovigen. [O 

Profeet], zeg [tegen hen]: “Met de gunst van Allah en 

Zijn Barmhartigheid; laten zij zich dan daarmee 

verheugen [en niet met iets anders dat zij bezitten]. 

Die [gunst; de Qurʾān en de Islām] is beter dan wat zij 

[op aarde aan rijkdom] verzamelen.”’3 
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3 Yūnus, 10: 57-58. 


