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Datum: 20-01-2023 (vereenvoudigde samenvatting) 
ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيِمِِالّرَّ  الّرَّ

ُٓوا اِرع  سَّ ِِِِوَّ اْْلَّْرض ُۙ ِوَّ ات  ٰموَّ اِالّسَّ هَّ ْرض  ّنٍَّةِعَّ جَّ ْمِوَّ ّبِك  ٍةِِمْنِرَّ ْغِفرَّ اِٰلىِمَّ
ّتَّقِِ ْتِلِْلم   ينَُِّۙا ِعّدَّ

ولِ ِقَّالَِِّ س  ِِِرَّ ّلَِّىِالّلٰ لَّْيهِِِالّلٰ ِِصَّ ّلَّمَِِِّعَّ سَّ ِ:وَّ
ِِمنَِّلّتَِّاَِّ ِلَّهِ الّذَِِّائِب  ِذَّْنبَّ ْنِْلَّ ْنِبِكَّمَّ  

DE DRIE HEILIGE MAANDEN EN DE NACHT 
VAN RAGĀ’IB 
 

Beste broeders en zusters! Ieder dag en ieder moment 
van het menselijke leven is erg kostbaar. Er zijn echter 
enkele tijden die waardevoller zijn dan anderen. Bovenaan 
deze gezegende tijden staan de maanden Rajab, Shaʿbān 
en Ramadan. Aanstaande maandag is de eerste dag van de 
drie heilige maanden. De drie maanden zijn een gezegende 
periode die mensen op het verkeerde pad uitnodigen van 
de duisternis naar het licht te gaan, die mensen uitnodigen 
om niet een dienaar te zijn van hun begeerten, maar een 
dienaar van de Heer der werelden. Dit is een gezegende 
periode die de neerdaling van de Koran aankondigt, die 
licht geeft aan verduisterde harten, die een gids is voor de 
verdwaalden en leven schenkt aan zielloze gewetens. Zoals 
de regen die leven geeft aan de droge en gebarsten aarde; 
Dit is het moment om kennis te maken met de Koran, die 
onze verdoofde harten doet herleven. Beste Moslims! 
Een periode als deze kunnen we misschien niet nog een 
keer meemaken. Het is tijd om te beseffen dat tijd vliegt. 
Het is tijd om onze eigen fouten te zien in plaats van de 
fouten van anderen. Het is tijd om een einde te maken aan 
deze laksheid, het is tijd om wakker te worden. Ik beëindig 
mijn khuṭbah met een krachtig vers van Allah: “Is het 
voor degenen die geloven nog geen tijd, dat hun 
harten zich wenden naar het gedenken van Allah en 
wat is geopenbaard van de Koran.”1 
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1 Al-Ḥadīd, 57: 16. 

 


