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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

ِةِ ْحمَّ ِتَّْقنَُّطواِِمْنِرَّ ٰٓىِاَّْنُفِسِهْمَِلَّ ٰل ُفواِعَّ ِاَّْسرَّ ِاّلَّ۪ذينَّ ُقْلِيَّاِِعبَّاِديَّ

۪ميًعاِِۜ ِجَّ نُوبَّ يَّْغِفُرِالّذُ َِّ ِالّلٰ اِّنَّ ِِِۜ ۪حيمُِِالّلٰ ُفوُرِالّرَّ ِاْلغَّ  ِ.اِّنَُّهُِهوَّ

ُسولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِِّعَّ سَّ ِِ:وَّ
ُصوُمواِ اِوَّ ،ِفَُّقوُمواِلَّْيلَّهَّ ْعبَّانَّ إِذَّاِكَّانَّْتِلَّْيلَُّةِالّنِْصِفِِمْنِشَّ

ْمِسِإِلَّىِِ اِلُِغُروِبِالّشَّ يَّْنِزُلِِفيهَّ َِّ ِالّلَّ ا،ِفَّإِّنَّ هَّ ارَّ ْنيَّا،ِنَّهَّ اِءِالّدُ مَّ سَّ
ِ ْرِزٌقِفَّأَّْرُزقَُّهِأََّلَّ ُِمْستَّ ِلَُّهِأََّلَّ ْغِفٍرِلِيِفَّأَّْغِفرَّ ِِمْنُِمْستَّ ُقوُل:ِأََّلَّ فَّيَّ

ْجرُِ ِاْلفَّ ّتَّىِيَّْطلُعَّ ا،ِحَّ ِكَّذَّ اِأََّلَّ ِكَّذَّ ُهِأََّلَّ اِفيَّ  ِ.ُمْبتَّلًىِفَّأُعَّ
DE NACHT VAN DE VERGEVING (LAYLAT AL-BARĀʾA) 
 
Iedere maand, iedere dag en ieder uur dat we doorbrengen 
met het bewustzijn van dienaarschap is kostbaar. Er zijn 
echter bepaalde tijden die qua voortreffelijkheid extra 
waardevol zijn en tot een middel zijn gemaakt waarin 
smeekbeden worden verhoord en zonden worden vergeven. 
Dit soort geschenken zijn het resultaat van de genade van 
Allah هلالج لج. Met de toestemming van Allah هلالج لج bereiken we 
donderdagavond 17 maart 2022 de Nacht van de Vergeving 
(laylat al-Barāʾa), de vijftiende nacht van de maanmaand 
Shaʿbān. We zullen in die nacht meer dan anders een beroep 
doen op de goddelijke vergeving. 
 
Beste broeders en zusters! 
Het woord barāʿa staat voor “verlost worden”, “vrij zijn van 
iets” en “niet schuldig zijn”. In de Nacht van de Vergeving 
(laylat al-Barāʾa) wordt gehoopt dat de gelovigen (al-
muʾminūn) van het juk hun zonden worden verlost en 
goddelijke vergeving zullen ontvangen. Deze nacht van 
vergeving en zuivering levert moslims het bewustzijn van 
dienaarschap en verantwoording op. Het is dan een 
uitgelezen kans om gezuiverd te worden van fouten, 
misdaden en zonden. Behalve vergeven worden leert die 
nacht ons ook om zelf vergevingsgezind te zijn. Zo kunnen 
we onszelf herstellen in termen van geloof (īmān), 
aanbidding (ʿibāda) en ons denken; we reflecteren op ons 
verleden en kijken met een frisse blik naar de toekomst. De 
Qurʾān omschrijft als volgt de situatie in het Hiernamaals van 

 
1 Al-Ḥāqqa, 69: 19-22. 
2 Ibn Mājah, Iqāmat al-ṣalāt wa-al-sunna fīhā, 191. 

degenen die in aanmerking zijn gekomen voor eeuwige 
verlossing: “En wat betreft degene die zijn [daden]boek 
in zijn rechterhand gegeven zal worden, die zal zeggen: 
‘Neem, en lees mijn boek voor. Voorwaar, ik had al 
vermoed dat dat ik mijn afrekening zou ontmoeten.’ 
Hij zal dan een leven van tevredenheid leiden, in een 
verheven Paradijs.”1 
 
Beste moslims! 
In de Nacht van de Vergeving (laylat al-Barāʾa) laat Allah هلالج لج 
Zijn genade overvloedig neerdalen, en Hij opent dan de 
poorten van voorziening (rizq) en genezing (shifāʿ) 
wagenwijd open en nodigt ons uit tot Zijn oneindige 
gunsten. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei over deze nacht: “Wanneer de 
helft van Shaʿbān aanbreekt, breng die nacht door [met 
aanbidding] en vast overdag. Want voorwaar, als de zon 
dan ondergaat, daalt Allah tot de dichtstbijzijnde 
hemel. Hij zegt dan 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 dan geven. Is er iemand die lijdt onder 
rampspoed; Ik zal hem dan genot geven.’”2 
 
Beste gemeenschap! 
Ik vraag Allah هلالج لج om omwille van de Nacht van de Vergeving 
(laylat al-Barāʾa) al het goede en Zijn zegeningen te 
schenken aan alle moslims. Moge onze laylat al-Barāʾa 
gezegend zijn, āmīn. Ik beëindig mijn preek met een Qurʾān-
vers: “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.’”3 
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