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DE NACHT VAN DE HEMELREIS
Beste broeders en zusters, met de toestemming van Allah ﷻ
ُ
gedenken we zondagavond 27 februari 2022 de Nacht van de
Hemelreis, ofwel de laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj. Na een
periode van onrecht en onderdrukking door de Mekkaanse
afgodendienaren, was Mekka niet langer veilig voor de
moslims. Daarnaast verloor de Profeet  ﷺzijn oom Abū Ṭālib
en daarna zijn vrouw Khadīja. Toen schonk Allah  ﷻZijn
geliefde profeet  ﷺde laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj. In het eerste
deel daarvan reisde de Profeet  ﷺvan de Gewijde Moskee (alMasjid al-Ḥarām) in Mekka naar de Aqṣā-Moskee (alMasjid al-Aqṣā) in Jeruzalem, aangeduid met al-Isrāʾ. In het
tweede deel ervan steeg de Profeet  ﷺvanaf de al-Masjid alAqṣā naar de hemel. Deze opstijging heet al-Miʿrāj. Tijdens
de al-Miʿrāj kreeg de Profeet  ﷺde laatste twee verzen van
sūrat al-Baqara geopenbaard. Ook werd toen het vijfmaal
daagse gebed (al-ṣalāt) verplicht gesteld voor de moslims.
Deze gebeurtenissen vonden zo’n anderhalf jaar voor de
emigratie (hijra) naar Medina plaats. Beste moslims, de
Profeet  ﷺbracht een aantal morele principes mee,
bijvoorbeeld: erken Allah  ﷻals enige God, wees goed voor je
ouders, geef je familieleden en armen hun rechten, vermijd
verspilling én gierigheid, vermijd overspel (al-zinā), kom je
afspraken na, geef de volle maat tijdens de handel en wees niet
hoogmoedig. Laten we deze morele principes naleven, zodat
vrede en harmonie de overhand krijgen in de samenleving en
een middel worden voor eeuwig geluk in het Hiernamaals.
Ook zal op deze manier de schoonheid en het licht van de
Islām de hele mensheid bereiken.
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