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De Nacht van Berat 

ٰٓئَِك اَتُوُب َعلَْيِهْمْۚ َواَنَا   ﴿ اَِّلا الاٖذيَن تَابُوا َواَْصلَُحوا َوبَيانُوا فَاُ۬ول 

ٖحيُم  اُب الرا  ﴾ التاوا

ُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرسُوُل َّللاهِ  ٍّ َرِضَي َّللاه  : ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْن َعِلي 

إِذَا َكانَْت لَْيلَةُ الن ِْصِف ِمْن َشْعبَاَن فَقُوُموا لَْيلََها َوُصوُموا يَْوَمَها   »

َ تَعَالَى يَْنِزُل فِيَها ِلغُُروِب الشاْمِس إِلَى الساَماِء الدُّْنيَا   فَِإنا َّللاا

قَهُ؟ أَََّل ُمْبتَلًى فَيَقُوُل: أَََّل ِمْن ُمْستَْغِفٍر فَأَْغِفَر لَهُ؟ أَََّل ُمْستَْرِزٌق فَأَْرزُ 

 « فَأَُعافِيَهُ؟ أَََّل َكذَا أَََّل َكذَا َحتاى يطلع اْلفْجر 
Beste moslims! 
‘De drie gezegende maanden’ waarin we ons 
bevinden zijn de maanden van genade, zegeningen en 
vergeving die Allah ons heeft geschonken. Onze 
profeet (vzmh) ging ‘de drie gezegende maanden’ in 
met een andere opwinding en voorbereiding. Hij 
besteedde vooral speciale aandacht aan de maand  
sha'ban, verhoogde zijn aanbidding en bracht het 
grootste deel van zijn dagen door met vasten. Op de 
Nacht van Berat stond Aisha (ra) op en ging op zoek 
naar de profeet. Uiteindelijk vond zij onze profeet 
met zijn hoofd naar de hemel opgeheven op de 
begraafplaats van Jannatu'l-Baki, en onze Profeet 
(vzmh) vertelde onze moeder Aisha over het belang 
van deze nacht: "Voorwaar, op de vijftiende nacht van 
sha'ban , toont Allah Zijn genade aan de hemelen van 
de wereld en vergeeft mensen die net zoveel haren als 
het haar van de schapen van de Banu Kelb-stam 
hebben."1 
 
Beste gelovigen! 
‘De gezegende drie maanden’ bereiden ons voor op 
de maand ramadan, zowel geestelijk als mentaal. 
Met de Nacht van Regaib en Miradj herinneren we 
ons bewustzijn van dienstbaarheid weer. Met de 
Nacht van Berat vragen we Allah's vergeving en 
vergiffenis. Tijdens de ramadan disciplineren we 
onze ziel door te vasten, vervullen we onze 
financiële verantwoordelijkheid met fitra en zakat, 
en worden we beloond met de talloze zegeningen 
van Allah tijdens de Eid. 
Aanstaande maandag is de vijftiende nacht van de 
maand sha’ban en dan bereiken we de Nacht van 
Berat. Deze nacht wordt traditioneel herdacht en in 
sommige Islamitische landen worden moskeeën 
versierd met verlichtingen. Onze profeet (vzmh) 
die als genade naar de werelden is gestuurd gaf de 
volgende blijde boodschap over deze nacht: “Vast 
op de vijftiende dag van de maand sha’ban. Sta 
’s nachts op om te bidden. Want die nacht 

 
1 Tirmizî, Savm:39 

komt Allah tot de dichtstbijzijnde hemel en 
zegt: “Is er iemand die om vergeving vraag, 
zodat Ik hem kan vergeven! Is er iemand die 
om levensonderhoud vraagt, die Ik van kan 
voorzien! Is er iemand die getroffen is, die Ik 
kan tegemoetkomen…”2 
 
Beste gelovigen! 
Als mensheid maken we moeilijke tijden door. We 
weten niet wat ons morgen staat te wachten en hoe 
we op de proef gesteld zullen worden. Laten we in 
dit verband onszelf ter verantwoording roepen 
voordat we ter verantwoording worden geroepen 
en onze slechte gewoonten en zonden opgeven 
voordat we de ramadan bereiken. Laten we ons 
onthouden van onze zonden en ons leven inrichten 
volgens de Koran en de soennah. Laten we vrede 
vinden, vooral met onze verplichte en sunnah-
gebeden. Laten we het gebed gezamenlijk in onze 
moskeeën verrichten. Laten we doe’a doen voor 
ons eigen lot en voor onze broeders en zusters. 
De Koran is onze leidraad en daarin zegt Allah: 
“Behalve degenen (onder hen) die berouw 
betonen, zich verbeteren en (de waarheid) 
verkondigen. Zij zijn degenen van wie Ik het 
berouw aanvaard. Ik ben de Berouw 
aanvaardende, de Genadevolle.”3  
Volgens dit vers is de genade van Allah eindeloos 
en de gelovige dient zijn hoop op Zijn genade nooit 
te verliezen. Welke zonde hij ook is begaan, hij 
keert zich altijd terug tot Hem en toont berouw. Hij 
is de Barmhartige de meest Genadevolle en Zijn 
genade omvat alles. 
 
Beste aanwezigen! 
Laten we doe’a doen voor onszelf, onze familie, de 
ummah en de hele mensheid zodat onze Rab ons 
met genade behandelt. Moge mijn Rab deze 
gezegende nacht tot een middel maken om onze 
problemen en pijnen te laten verdwijnen en de 
maand ramadan goed voorbereid ingaan. Amin! 

 

 
2 İbn Mâce, İkâmet, 191 
3 Bakara 2:160 


