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Bismillahi Rahmani Arrahiem, 
 
Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: de voordelen van Laylatoel Qadr.  
 
Allah swt zegt in soerah al-Qadr het volgende: 
 
Voorwaar, Wij hebben het (d.w.z. de Koran) neergezonden in de nacht van de verhevenheid. En wat doet 
jou weten wat de nacht van de verhevenheid is? De nacht van de verhevenheid is beter dan duizend 
maanden. Daarin dalen de engelen en de Roeh (engel Jibriel) met de toestemming van hun heer neer, met 
elke zaak. Vredig is het (d.w.z. de nacht van de verhevenheid), tot aan het verschijnen van de dageraad. 

Allah swt leert ons dat we iedere dag goed moeten besteden, zowel in het verrichten van goede daden 
als het verrichten van aanbiddingen. Er zijn dagen en maanden waarin Allah ons leert om extra ons best 
te doen. Er zijn dagen, nachten en maanden die beter zijn bij Allah dan andere dagen, nachten en 
maanden. Zo is de maand Ramadan verheven door Allah swt boven de andere maanden. De beloning 
voor je inzet in deze maand is groter ten opzichte van de andere maanden. En er is een nacht die 
verheven is ten opzichte van de andere nachten, het is een nacht die beter is dan 1000 maanden. Het is 
de nacht Laylatoel Qadr, de waardevolle nacht die geen gelijke kent.  

Allah swt heeft de koran geopenbaard op deze bijzondere nacht in de maand Ramadan. Deze nacht 
heeft een bijzondere status en een grote waarde. Allah swt zegt hierover in soerah ad-Doekhaan in vers 
3 het volgende:  

Voorwaar, Wij hebben het (d.w.z. de koran) neergezonden in een gezegende nacht. Voorwaar, Wij zijn 
Degenen Die waarschuwen. 

We zouden tijdens deze nacht meer daden van aanbidding moeten verrichten om zo dichterbij te komen 
bij Allah. En niet zomaar, want de beloning is gigantisch. De Profeet Mohammed vzmh heeft immers 
over deze nacht gezegd:  

“Degene die tijdens Laylatoel Qadr opblijft en bidt vanuit geloof en in de hoop op een beloning, zijn 
voorgaande zonden zullen worden vergeven.”  

Let er wel op dat het gaat om kleine zondes. De grote zondes hebben een berouwproces nodig om vergeven 
te kunnen worden. Als iedereen eerlijk zou zijn tegenover zichzelf, dan is er niemand op deze wereld 
aanwezig die deze vergeving niet nodig heeft. Iedereen is behoeftig aan de Vergeving van Allah, niemand 
uitgezonderd. Het is daarom een prachtige kans voor eenieder onder ons om deze nacht te zoeken in de 
laatste tien nachten van de Ramadan en om deze nacht te benutten. Daarnaast zegt Allah swt dat deze nacht 
beter is dan 1000 maanden, dit staat gelijk aan ongeveer 83 jaar en 4 maanden. Als men deze nacht treft, dan 
zal men een grote beloning krijgen. Op deze nacht dalen er vele engelen naar de aarde, zelfs de engel Jibriel. 
Ze groeten en zegenen de mensen vanaf salaat al-Magrab tot aan salaat al-Fajr. Het is een hele bijzondere 
nacht.  
 



Een vraag die we ook kunnen stellen, is waarom Allah swt ons niet exact heeft aangegeven wanneer deze 
nacht plaatsvindt? Het antwoord is dat Allah swt ons stimuleert om de gehele maand Ramadan in te zetten 
en natuurlijk daarbuiten ook, de maand Ramadan is bedoeld voor ons zelf, om ons zelf te trainen. Hij 
stimuleert ons om vanaf dag één ons in te zetten en niet alleen op de 27ste nacht. Zoals we een paar weken 
geleden hebben verteld, is de maand Ramadan bedoeld om dichterbij te komen bij Allah swt. Het is een 
maand waarin je hoog bewust wordt van Allah swt. Laylatoel Qadr is een hulpmiddel, een soort piekmoment, 
om dit te bereiken. Om te voorkomen dat we alleen ons inzetten op die nacht, heeft Allah swt het als een 
geheim gehouden. 
 
Beste broeders en zusters, laten we ons de komende dagen volledig inzetten. Laten we ons volledig inzetten 
om dichterbij te komen bij Allah swt als dat nog niet is gebeurd. En stimuleer je mensen om je heen om dit 
ook te doen. 
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.  
 
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 


