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Onderwerp: Een voortreffelijke en eervolle nacht

Beste moslims en moslima’s,

Over de hele wereld zijn moslims op zoek en in afwachting van een eervolle en voortreffelijke
nacht die enkel één maal per jaar plaatsvindt in de tien laatste dagen van de maand
Ramadan. Namelijk Laylat Ulqadr (de nacht van de voorbeschikking). Deze nacht is
benoemd met deze voortreffelijke en eervolle benaming omdat in deze nacht de
voorbeschikking voor het komende jaar wordt vastgelegd.
In deze nacht dalen de engelen neer die de taak van het vastleggen van de voorbeschikking
hebben. In deze nacht is het voortreffelijke boek de Koran neergedaald middels de engel
Jibriel naar een voortreffelijke profeet voor een voortreffelijke gemeenschap. In deze nacht
bevindt zich een voortreffelijke beloning voor degene die deze nacht vult met aanbidding. De
profeet (sallallahu alaihi wa sallam/vrede zij met hem (vzmh)) zegt in een overlevering
Degene die de nacht van Laylat ul-Qadr in gebed doorbrengt uit geloof, hopende op
een beloning, zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.

Deze nacht is een nacht waarin vele voortreffelijke gunsten bij elkaar komen die op geen
enkele ander moment bij elkaar komen. Er is geen smeekbede die een persoon verricht in
deze nacht of Allah geprezen en verheven is Hij (Subhanahoe Wata3la (swt) zal deze
beantwoorden, er is geen afgedwaalde en gebroken hart dat zich tot Hem wendt of Hij
beantwoordt deze met vriendelijkheid en barmhartigheid. Alle lof en prijzing aan Allah (swt)
voor dat wat hem bereikt aan vergeving van zonden, Hij deze vergeeft, en aan gebreken of
Hij deze bedekt of aan benodigdheden van een vragende of Hij voorziet.

Beste broeder en zuster, Laylat ul Qadr bevat vele gunsten en voortreffelijkheden.

1. De grootste voortreffelijkheid en gunst van Laylat ul Qadr is dat in deze nacht onze
leiding is neergedaald, namelijk de heilige Koran. Een leiding voor de levenden die
genezing bevat voor de harten en waarmee de zielen tot rust komen. Allah (swt) zegt
in de Koran: Waarlijk! Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de nacht van
de voorbeschikking. En wat doet jou weten wat de nacht van voorbeschikking
is? (97:1,2) En in een andere vers Wij hebben hem (de Koran) in de gezegende
nacht neergezonden. Waarlijk, Wij zijn de waarschuwers (44:3).

2. De zegeningen van het neerdalen van de engelen in grote aantallen en te midden
van hun de engel Jibriel vanuit alle hemelen en vanuit de sidrat al muntaha (de meest
nabije plaats bij Allah (swt)) naar de aarde met als doel jullie smeekbeden aan te
horen en hierop ameen te zeggen. In een overlevering zegt de profeet (vzmh): Als
het Laylat ul Qadr is daalt Jibriel neer te midden van vele engelen, ze prijzen en
groeten iedere dienaar die staat of zit en Allah (swt) gedenkt.

3. De zegeningen van de groet van vrede van de engelen voor iedere moslim die ze
tegenkomen in de moskeeën van zonsondergang tot zonsopgang op Laylat ul Qadr.
De engelen begroeten de moslims met de woorden, vrede zij met jullie o gelovigen.

4. De zegeningen van de vermenigvuldiging van de beloning op Laylat ul Qadr. In een
overlevering wordt verhaalt dat de profeet (vzmh) zich zorgen maakte over het
langere leven van de volkoren voor hem en de vele daden die zij daarin konden
verrichten ten opzichte van het kortere leven van zijn gemeenschap. Dus gaf Allah
(swt) hem Laylat ul Qadr, een nacht waarin de beloning voor aanbiddingen meer is
dan de beloning van aanbiddingen in duizend maanden.

Er rest ons niks beste broeders en zusters om onszelf op deze nacht te storten op het
gedenken en aanbidden van Allah (swt), en onze fouten en zonden te erkennen en hiervoor
vergeving te vragen. En ik sluit af met een dua die we veelvuldig moeten herhalen in de
nacht van laylat ul qadr. Namelijk  ِّ اْعُف َع
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O Allah, U bent de Meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, dus vergeef mij.


