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DE DRIE HEILIGE MAANDEN EN DE NACHT
VAN DE OVERVLOEDIGE GUNSTEN

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 (2 februari 2022) de maand Rajab; de eerste maand
van de drie heilige maanden. De maand Rajab is de voorbode
van de maand Ramaḍān, die veel waardevolle dagen en
nachten kent. Dat betekent dat we een periode van
barmhartigheid naderen. In de drie heilige maanden daalt de
genade en zegeningen van Allah  ﷻovervloedig op ons neer.
De harten worden dan gevuld met spirituele harmonie terwijl
de goddelijke genade uitbundig hoogtij viert. Alḥamdulillāh, alle lof zij Allah ﷻ, Die ons naar deze gezegende
dagen heeft geleid. Vrede met en zegeningen zij met onze
geliefde Profeet ﷺ, die als een genade naar de werelden werd
gezonden. Allah  ﷻzegt het volgende in de Qurʾān: “[O jullie
die geloven], en haast jullie naar de vergeving van jullie
Heer (Rabb) en [naar het] Paradijs, waarvan de wijdte
[de afstand tussen] de hemelen en de aarde bedraagt,
gereedgemaakt voor de godsbewusten.”1
Beste broeders en zusters!
De drie heilige maanden zijn een belangrijke gelegenheid
voor ons om met een diepgaande overpeinzing aan
uitgebreide zelfreflectie te doen. Allah  ﷻomschrijft als volgt
de kenmerken van degenen die over godsbewustzijn (taqwā)
beschikken: “[Zij zijn] degenen die uitgeven [op het pad
van Allah], in voorspoed en tegenspoed, die de woede
inhouden en de vergevers van de mensen zijn. En Allah
houdt van de weldoeners. En [zij zijn] degenen die,
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wanneer zij een onzedelijke daad hebben begaan of
zichzelf onrecht hebben aangedaan, Allah gedenken en
[direct daarna] vergeving voor hun zonden vragen. En
wie kan de zonden vergeven behalve Allah? En zij
volharden niet in wat zij deden, terwijl zij weten. Zij
zijn degenen, van wie de beloning, vergeving van hun
Heer (Rabb) is en Tuinen [in het Paradijs], waar
onderdoor de rivieren stromen. Zij zijn daarin eeuwig
levenden. En [dat is] een uitstekende beloning voor
degenen die [goed] doen.”2
Beste gelovigen!
De nacht van donderdag op vrijdag (3 februari 2022) is de
Nacht van de Overvloedige Gunsten (laylat al-Raghāʾib),
een nacht vol zegeningen. Raghāʾib is de meervoudsvorm
van het woord raghība, dat staat voor “datgene waarnaar
men verlangt” en “kostbare gift”. De laylat al-Raghāʾib is de
goede tijding van de drie heilige maanden en is daarmee de
vooraankondiging van de Ramaḍān, de maand van de
Qurʾān. Die nacht herinnert ons eraan dat de echte zege in
ons leven bestaat uit het wenden tot en dienen van Allah ﷻ.
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.”3
Wat ons te doen staat, is dat wij in lijn met deze goddelijke
oproep manieren zoeken om in de drie heilige maanden, die
gevuld zijn met genade en vergeving, meer goede daden te
verrichten. We dienen ons best te doen om het beste te 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!”4
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