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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

ِِ ْدِرِۚ ْلنَّاُهِ۪فيِلَّْيلَِّةِاْلقَّ َّٓاِاَّْنزَّ ِِِِ﴾1﴿اِّنَّ ْدِرِۜ اِلَّْيلَُّةِاْلقَّ ِمَّ َّٓاِاَّْدٰريكَّ مَّ ِِ﴾2﴿وَّ
ِِ ْهر ِۜ ْيٌرِِمْنِاَّْلِفِشَّ اِِِِ﴾3﴿لَّْيلَُّةِاْلقَّْدِرِخَّ وُحِ۪فيهَّ الّرُ ُةِوَّ َِّٓئكَّ ٰل ُلِاْلمَّ ّزَّ تَّنَّ

ِاَّْمر ٍِۙۛ ِِمْنُِكّلِ ِبِّهْمِۚ ْجِرِِِ﴾4﴿ِبِاْذِنِرَّ ْطلَِّعِاْلفَّ ىِمَّ ّتٰ ِحَّ ِِهيَّ ٌۛ۠ ٌم َلَّ  .﴾5﴿سَّ

ُسولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِّعَّ سَّ ِِ:وَّ
ِلَِّ ْنِقَّامَّ ْنِبهِِمَّ ِِمْنِذَّ مَّ ّدَّ ِتَّقَّ ا ِلَُّهِمَّ ابًاُِغِفرَّ اْحِتسَّ انًاِوَّ ِإِيمَّ ْدِر ِاْلقَّ  .ْيلَّةَّ

DE NACHT VAN DE BESCHIKKING (LAYLAT AL-QADR) 
 
Met de toestemming van Allah هلالج لج bereiken we 
woensdagavond 27 april 2022 de laylat al-Qadr, ofwel de 
Nacht van de Beschikking. Van alle nachten in de gezegende 
maand Ramaḍān – die de maand is van genade, zegeningen 
en vergeving – is de laylat al-Qadr de belangrijkste. Deze 
nacht is een uitzonderlijke nacht waarin smeekbeden worden 
geaccepteerd, goede daden extra worden beloond en 
dienaren de zoetheid van aanbidding (ʿibāda) zullen ervaren.  
 
Beste broeders en zusters! 
Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: “Voorwaar, Wij 
hebben hem [de Qurʾān] neergezonden in de laylat al-
Qadr. En wat doet jou weten wat de laylat al-Qadr is? 
De laylat al-Qadr is beter dan duizend maanden. De 
engelen en de Rūḥ [Jibrīl; Gabriël] dalen met de 
toestemming van hun Heer in haar neer, voor iedere 
taak. Vrede heerst er [in die nacht], tot aan de opkomst 
van de dageraad.”1 Volgens een ḥadīth zei onze geliefde 
Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het 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 moslims! 
De laylat al-Qadr ontleent zijn waarde aan de heilige Qurʾān. 
Immers, de Qurʾān bevat de geboden van Allah هلالج لج, die de 
gehele mensheid uit de duisternis van polytheïsme (al-shirk), 
onderdrukking en onwetendheid (al-jāhiliyya) heeft gehaald 
en naar het licht van de Islām heeft gebracht. De Qurʾān is 
een raadgeving voor de mensen en een genezing voor de 

 
1 Al-Qadr, 97: 1-5. 
2 Al-Bukhārī, Faḍl laylat al-Qadr, 1. 
3 Al-Anʿām, 6: 155. 

harten. De Qurʾān is een fakkel die het pad van de gelovigen 
(al-muʾminūn) verlicht. De verzen van de Qurʾān zijn de 
mooiste woorden en het grootste geschenk van Allah هلالج لج aan 
Zijn dienaren. De Qurʾān is een Boek van het leven dat is 
gezonden om gelezen, begrepen en nageleefd te worden. De 
Qurʾān bevat de meest perfecte oordelen waar de mensheid – 
voor welk onderwerp dan ook – behoefte aan heeft. Voor de 
gelovigen (al-muʾminūn) is de Qurʾān de bron van 
barmhartigheid (al-raḥma). Immers, Allah هلالج لج omschrijft de 
Qurʾān als volgt: “En dit is een Boek dat wij hebben 
neergezonden als een zegen. Volg het dus en wees 
godsbewust, in de hoop dat jullie begenadigd worden.”3 
 
Beste gelovigen! 
De openbaring van de Qurʾān maakt de nacht waarin hij 
werd geopenbaard waardevoller dan duizend maanden, 
maakt de maand waarin hij werd geopenbaard (de Ramaḍān) 
de koning van alle maanden en maakt de stad Mekka – waar 
hij werd geopenbaard – de moeder der steden. De laylat al-
Qadr komt nu tot ons, dus laten we onszelf verheffen en 
onszelf een eer bewijzen mét de Qurʾān. Laten we onze relatie 
met de Qurʾān aandachtig herzien. Laten we het doel van 
onze schepping eens overpeinzen en onze “overeenkomst van 
dienaarschap” met Allah هلالج لج vernieuwen. Laten we deze 
gezegende nacht doorbrengen met aanbidding (ʿibāda), 
gehoorzaamheid (ṭāʿa), godsgedachtenis (dhikr), berouw 
(tawba) en vergeving (istighfār). Laten we tot Allah هلالج لج 
smeken om genezing te vinden voor allerlei zichtbare en 
onzichtbare ziekten. Laten we de volgende oproep van de 
Profeet ملسو هيلع هللا ىلص niet vergeten: “Daarin [in de maand Ramaḍān] 
is een nacht die beter is dan duizend maanden. Wie 
wordt beroofd van de goedheid ervan, is 
[daadwerkelijk] beroofd [van alle goedheid].”4 Zoals 
onze moeder ʿᾹʾisha (r.anha) heeft overgeleverd, heeft de 
Profeet ملسو هيلع هللا ىلص geadviseerd 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!”5 
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4 Al-Nasāʾī, Al-Ṣiyām, 5. 
5 Al-Tirmidhī, Al-Daʿwāt, 84. 


