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De Nacht van al-Qadr 

ا اَْدٰريَك َما لَْيلَةُ اْلقَْدِرِۜ لَْيلَةُ اْلقَْدِر َخْيٌر   ﴿ اِن َّٓا اَْنَزْلنَاهُ ۪في لَْيلَِة اْلقَْدِرِۚ َوَمَّٓ
وُح ۪فيَها بِِاْذِن َربِِِّهْمِۚ ِمْن  ئَِكةُ َوالرُّ

ُل اْلَمٰلَّٓ كُلِِّ اَْمر ٍۙ  ِمْن اَْلِف َشْهر ِۜ تَنَز 
﴾  َسََلٌمٌ۠ ِهَي َحتّٰى َمْطلَعِ اْلفَْجرِ   

ِ ملسو هيلع هللا ىلص   قَاَل َرُسوُل َّللاه
 « َمْن قَاَم لَْيلَةَ اْلقَْدِر إِيَمانًا َواْحتَِسابًا غُِفَر لَهُ َما تَقَد َم ِمْن ذَْنبِهِ  »

Beste broeders, zusters, 
Met de gunst van Allah bevinden wij ons in de 
laatste tien dagen van de maand Ramadan. In 
de laatste tien nachten van deze maand is ‘De 
nacht van al-Qadr’ verborgen zoals de Koran 
dat benoemt. Allah (swt) zegt het volgende in 
surah Al-Qadr: ‘Wij hebben hem (de Koran) 
neergezonden in de Nacht van al-Qadr. En 
wat doet jou weten, wat dat is, de Nacht van 
al-Qadr? De Nacht van al-Qadr is beter dan 
duizend maanden. Met toestemming van 
hun Rab dalen daarin de engelen en de Ruh 
(Jibril) neer, voor iedere beschikking. Vrede 
heerst er, tot het aanbreken van het 
ochtendgloren.’1 
 
Beste gelovigen! 
Allah (swt) beval tegen zijn geliefde profeet 
(vzmh) het volgende te zeggen tegen zijn 
ummah: ‘Zoek in de laatste tien dagen in de 
oneven nachten van de maand ramadan 
naar de Nacht van al-Qadr’.2 Vanuit de 
overleveringen die door de meeste geleerden 
aanvaard worden, is dit de 27ste nacht van de 
maand ramadan. De 27ste nacht komen we 
gezamenlijk bij elkaar in de moskee maar we 
dienen de laatste tien dagen te zien als een 
gelegenheid om dichter bij Allah te komen met 
onze gebeden en smeekgebeden. Volgens een 
overlevering van Aisha (ra) verrichtte de profeet 
in de laatste tien dagen meer gebeden dan in 
andere dagen.3 Gedurende deze periode benutte 
onze profeet (vzmh) de nachten goed, maakte 
zijn huisgenoten wakker en verrichtte intens 
het gebed.4 
 
 

 
1 Al-Qadr 97:1-5 
2 Buhari, Leyletu’l-kadr 3 
3 Muslim, I’tikaf 8 
4 Buhari, Leyletul-kadr 5 

Beste aanwezigen! 
Onze geliefde profeet(vzmh) gaf het volgende 
goede nieuws aan zijn ummah met betrekking 
tot de Nacht van al-Qadr: ‘Een persoon die de 
Nacht van al-Qadr doorbrengt met 
aanbidding en gehoorzaamheid -gelovend 
in diens deugdzaamheid en heiligheid- en 
zijn Beloning alleen van Allah verwacht, 
zijn zondes uit het verleden zullen vergeven 
worden, behalve het onrecht die hij heeft 
verricht aan de mededienaar.’5 We mogen 
deze mogelijkheid die onze Rab (swt) ons biedt 
niet missen. 
 
Beste moslims! 
We mogen niet vergeten dat deze nacht beter is 
dan duizend maanden doordat de Koran deze 
nacht voor het eerst is geopenbaard. Ons heilig 
boek is naar de hele mensheid gestuurd voor 
het welzijn van de mensheid. Individuen en 
samenlevingen die de principes van de Koran 
omarmen, zullen slagen. Indien men hiervan 
afstand neemt dan kan men niet gelukkig 
worden. Tevens dient de sunnah -die de 
grootste interpretatie van de Koran is- onze 
levensstijl te worden. Andere wegen dan de 
Koran en de sunnah kunnen ons niet naar het 
juiste pad leiden. De meest effectieve manier 
om te profiteren van de Koran die door onze 
Rab als genade is gestuurd, is door de Koran je 
hele leven lang te lezen. We dienen te begrijpen 
wat we lezen en dit dienen we te praktiseren. 
De Koran is een genezing voor de harten en een 
oplossing voor alle problemen in de wereld. 
 
Moge Allah de Almachtige ons tot een van Zijn 
dienaren laten behoren die de Nacht van al-
Qadr naar behoren benutten en stevig 
vasthouden aan de Koran die op deze nacht is 
geopenbaard. Amin 

 

 
5 Muslim, Musafirin, 175 


