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DE DRIE HEILIGE MAANDEN EN DE NACHT
VAN DE OVERVLOEDIGE GUNSTEN

Beste broeders en zusters, er zijn bepaalde momenten waarop
Allah  ﷻZijn genade en gunsten in overvloed aan de mensen
schenkt. De vrijdag is daar een voorbeeld van, zo ook de
maanden Rajab, Shaʿbān en Ramaḍān. Met de wil van Allah
 ﷻstart volgende week woensdag de maand Rajab. Dat
betekent dat we een periode van barmhartigheid naderen. In
de drie heilige maanden daalt de genade van Allah ﷻ
overvloedig op ons neer. Al-ḥamdulillāh, alle lof zij Allah ﷻ,
Die ons naar deze gezegende dagen heeft geleid. Vrede zij met
onze geliefde Profeet ﷺ, die als een genade naar de werelden
werd gezonden. Beste moslims, de nacht van donderdag op
vrijdag is de Nacht van de Overvloedige Gunsten (laylat alRaghāʾib), een nacht vol zegeningen. De laylat al-Raghāʾib
is de voorbode van de maand Ramaḍān, de maand van de
Qurʾān. Allah  ﷻzegt het volgende in de Qurʾān: “O jullie
die geloven! Vrees Allah en laat iedere ziel bekijken wat
hij heeft vooruitgezonden voor morgen. En vrees Allah.
Voorwaar, Allah is Alkennend over wat jullie doen.”1
Laten we in lijn met deze goddelijke oproep manieren zoeken
om in de drie heilige maanden meer goede daden te
verrichten. Laten we het beste halen uit deze atmosfeer van
barmhartigheid. Ik beëindig mijn preek met een smeekbede
die de Profeet  ﷺdeed wanneer de maand Rajab inging: “O
Allah, zegen ons in [de maanden] Rajab en Shaʿbān en
laat ons [de maand] Ramaḍān bereiken!”2 Āmīn.
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