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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيِمِِالّرَّ  الّرَّ

ِِ اْْلَّْرضُُۙ اُتِوَّ ٰموَّ اِالّسَّ ْرُضهَّ ّنٍَّةِعَّ جَّ ّبُِكْمِوَّ ٍةِِمْنِرَّ ْغِفرَّ ُٓواِاِٰلىِمَّ اِرُع سَّ وَّ
ْتِلِْلُمّتَّقِِ  ينَُِّۙاُِعّدَّ

ُسولُِِقَّالَِِّ ِِِرَّ ّلَِّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِِّعَّ سَّ ِ:وَّ
ِلَّهُِالّذَِِّائُِبِِمنَِّلّتَِّاَِّ ِذَّْنبَّ ْنِْلَّ ْنِبِكَّمَّ  

DE DRIE HEILIGE MAANDEN EN DE NACHT 
VAN RAGHĀʾIB 
 

Beste moslims! In het vers dat ik net reciteerde, zegt 
Allah; “Haast jullie naar vergeving van jullie Heer en 
het Paradijs, dat net zo wijd is als de hemelen en 
aarde, gereedgemaakt voor de Godsbewusten.”1 

Volgens een ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het volgende: 
“Iemand die tawbah verricht voor een zonde is als 
een persoon die geen zonde heeft.”2 Eén van de 
zegeningen die aan de mens wordt gegeven, die is 
geschapen om Allah te dienen, is de zegen van het leven. 
Ieder dag en ieder moment van het menselijk leven is erg 
kostbaar. Er zijn echter enkele tijden en perioden die, 
vanwege de genade en barakah, waardevoller zijn dan 
anderen. Bovenaan deze gezegende tijden staan de 
maanden Rajab, Shaʿbān en Ramadan, ieder van 
onschatbare waarde en spiritualiteit. De nachten in deze 
maanden zijn perioden van barmhartigheid waarin 
goedheid en zegeningen hun hoogtepunt bereiken. Op 
deze nachten daalt Allah’s genade als regen neer op de 
aarde. Hoe gelukkig zijn de moslims die profiteren van 
deze regen van genade! 
 

Gerespecteerde Gelovigen! Aanstaande maandag begint 
de tijd van genade en vergeving, het is het begin van de drie 
heilige maanden Rajab, Shaʿbān en Ramadan. 
Donderdag avond is het de Nacht van Raghāʾib. Raghāʾib 
betekent "iets dat heel erg gewenst en bekend is". Deze 
nacht wordt Raghāʾib genoemd vanwege de overvloed van 
Allah’s genade en vrijgevigheid aan Zijn dienaren en de 
vergeving van vele zonden. Dit is de nacht van zuivering en 
vrede, waarin duʿā`s worden gedaan tot Allah en hem om 
vergeving wordt gevraagd. 

 
1 Āl-i ʿImrān, 3: 133. 
2 Ibn Mājah, Al-Zuhd, 31. 

Beste Moslims! De mens is van nature geneigd tot zowel 
het goede als het kwade, maar hij is niet alleen gelaten in 
zijn plichten en heeft altijd Allah’s genade bij hem 
gevonden in zijn strijd met de shayṭān. Naast het verstand 
en de vrije wil die de mens is geschonken, werden er 
profeten gestuurd om hen het correcte gebruik ervan te 
onderwijzen. Dat de Profeet Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص is gezonden is 
tevens een manifestatie van Allah’s genade. De drie heilige 
maanden zijn tijden van genade dat de komst van 
Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص aankondigt als een genade voor de 
werelden. 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 het seizoen waarin goddelijke 
barmhartigheid op ons neerdaalt en mensen herinnert aan 
hun belangrijkste plicht; weten waar ze vandaan komen, 
waar ze heen zullen gaan, en het belang van de zegeningen 
die zij kregen terwijl ze op aarde waren. Dit is een 
gezegende tijdsperiode die de neerdaling van goddelijke 
openbaring 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 met de genade van Allah. 
 

Beste Moslims! De tijd vliegt. Een periode als deze 
kunnen we misschien niet nog een keer meemaken. Het is 
tijd om te beseffen dat de tijd die ons gegeven is ons dag na 
dag ontglipt. Het is tijd om onze eigen fouten te zien in 
plaats van de tekortkomingen van anderen. Het is tijd om 
een einde te maken aan achteloosheid, om te herrijzen en 
wakker te worden. Ik beëindig mijn preek met een vers dat 
ons herinnert aan onze verantwoordelijkheid in deze 
kwestie: “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 Waarheid (de 
Koran).”3 
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3 Al-Ḥadīd, 57: 16. 


