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DE NACHT VAN DE BESCHIKKING (LAYLAT AL-QADR)

Beste broeders en zusters, met de toestemming van Allah ﷻ
bereiken we woensdagavond 27 april 2022 de laylat al-Qadr.
Deze nacht is een belangrijke nacht waarin smeekbeden
worden geaccepteerd, goede daden extra worden beloond en
dienaren de zoetheid van aanbidding (ʿibāda) zullen ervaren.
De Qurʾān informeert ons dat de laylat al-Qadr meer waard
is dan duizend maanden1 en volgens een ḥadīth zei onze
geliefde Profeet  ﷺhet volgende: “Wie de laylat al-Qadr
doorbrengt in geloof en hoopt op een beloning [van
Allah]: al zijn zonden uit het verleden worden voor hem
vergeven.”2 Beste gelovigen, de laylat al-Qadr ontleent zijn
waarde aan de openbaring van de heilige Qurʾān. De Qurʾān
heeft de mensheid uit de duisternis gehaald en naar het licht
gebracht. De Qurʾān is een raadgeving voor de mensen en een
genezing voor de harten. De Qurʾān is een Boek dat is
gezonden om gelezen, begrepen en nageleefd te worden.
Beste moslims, de laylat al-Qadr staat voor de deur, dus laten
we onze relatie met de Qurʾān herzien. Laten we deze
gezegende nacht doorbrengen met ʿibāda, dhikr, tawba en
istighfār. Zoals onze moeder ʿᾹʾisha (r.anha) heeft
overgeleverd, heeft de Profeet  ﷺgeadviseerd om de volgende
duʿāʾ te doen tijdens de laylat al-Qadr: “O Allah!
Voorwaar, U bent de Vergevingsgezinde, U houdt van
vergeven, dus vergeef mij!”3
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