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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

تَّْقنَُّطو لَّىِأَّنُفِسِهْمِالَِّ ُفواِعَّ ِأَّْسرَّ ِاّلَِّذينَّ ِةُِقْلِيَّاِِعبَّاِديَّ اِِمنِّرَّحمَّ
ِ ِجِميعًاِإِّنَُّهُِهوَّ نُوبَّ يَّْغِفُرِالّذُ َِّ ِالّلَّ ِِإِّنَّ ِحيمُِاْلغَِّالّلَّ ُفوُرِالّرَّ  

ّلَِّم سَّ لَّْيِهِوَّ ُِعَّ ّلَّىِالّلَّ ِِصَّ ُسوُلِالّلَّ ِرَّ  قَّالَّ
ا مَّ ِإلَّىِسَّ ْعبَّانَّ يَّنِزُلِلَّْيلَّةَِّالّنِْصِفِِمْنِشَّ ِإّنِاللَِّ ْغِفرَّ ْنيَّا،ِلِيَّ ِءِالّدُ

ِ ِمِبَِّنيِكَّْلب  ِرِغنَّ عَّ ِدِشَّ دَّ ِِمْنِعَّ َّْكثَّرَّ  ِِل

 
DE NACHT VAN VERGEVING (LAYLAT AL-
BARĀʾA) 
 
Beste moslims! De schaduw van de gezegende maand 
Ramadan, waarvan het begin barmhartigheid is, het 
midden vergeving en het einde redding van jahannam is, 
is op ons gevallen. In de nacht van maandag 6 maart op 
dinsdag 7 maart bereiken we de Nacht van Vergeving, 
Laylat Al-Barāʾa. Al-Barāʾa betekent het wegwerken van 
zonde, schuld en straf, de vergeving van zonden en het 
bereiken van de genade en raḥmah van Allah. Omdat de 
genade en vergeving van Allah overvloedig zal zijn op deze 
nacht, wordt het de nacht van vergeving genoemd. 
 
Beste broeders en zusters! In een vers zegt Allah هلالج لج het 
volgende: “Zeg: “O Mijn dienaren die buitensporig 
zijn tegenover zichzelf, wanhoop niet aan de Genade 
van Allah, waarlijk Allah vergeeft alle zonden. 
Waarlijk, Hij is de Vergevingsgezinde, de 
Barmhartige!”1 Volgens een ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het 
volgende: “Op deze nacht, het midden van de maand 
Shaʾbān, toont Allah Zijn genade aan de hemelen van 
de wereld en vergeeft Hij meer mensen dan de wol 
van de schapen van de Banū Kalb stam. "2 
 
Gerespecteerde Gelovigen! Allah zendt deze nacht 
overvloedig Zijn goddelijke genade neer, opent de deuren 
van levensonderhoud en genezing ten volle, en nodigt ons 
uit voor Zijn eindeloze gunsten. Daarom zei de 
Boodschapper van Allah: “Wanneer de helft van 

 
1 Al-Zumar, 39: 53. 
2 Al-Tirmidhī Al-Ṣawm, 39; Ibn Mājah, Iqāmat al-ṣalāt wa-al-sunna fīhā, 
191. 

Shaʿbān aanbreekt, breng die nacht door met 
gebeden en vast overdag. Want voorwaar, als de zon 
dan ondergaat, toont Allah Zijn Genade aan de hemel 
van de aarde en zegt tot het aanbreken van de 
dageraad: ‘Is er iemand die vergeven wil worden; 
zodat ik hem zal vergeven. Is er iemand die rizq wil; 
zodat ik hem dat kan geven. Is er iemand die pijn 
lijdt; Ik zal hem dan genezen!”3 
 
Geachte Moslims! De nacht van vergeving is de tijd om 
een pad te openen vanuit het diepste deel van ons hart naar 
de Meest Barmhartige. Het is de perfecte tijd om berouw 
te tonen, je tot Allah te wenden en om genade en vergeving 
te vragen. Die avond zou een noodoproep moeten zijn, een 
redding voor de harten die vrede zoeken. De fundamentele 
voorwaarde om deze gezegende nacht goed te benutten is 
dat wij allereerst onszelf redden van de chaos van het leven 
en onze relatie met Allah herzien. Wij dienen terug te 
keren naar onze innerlijke wereld en te reflecteren op ons 
verleden. Vannacht is een belofte om een gehoorzame 
dienaar en een goed mens te zijn. Bevrijding van de 
slavernij van onze nafs is spijt hebben van onze fouten en 
zonden. Pas dan zullen we deze nacht veranderen in de 
nacht van vergeving. Dus, beste gelovigen, laat deze nacht 
een opstanding in ons leven zijn. Laten we onze nacht 
benutten door cadeaus te schenken aan onze echtgenoten, 
kinderen en buren. Laten we de banden van liefde en de 
geest van solidariteit tussen ons versterken. Laten we ruzies 
bijleggen. Laten we onze handen en harten voor iedereen 
openen. Met deze gevoelens en gedachten vraag ik Allah 
dat de nacht van vergeving onze eenheid en solidariteit 
versterkt en vrede, rust en vergeving schenkt aan ons 
allemaal.  
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3 Ibn Mājah, Iqāmat al-ṣalāt wa-al-sunna fīhā, 191. 


