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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: de laatste 10 dagen van de maand Ramadan.  
 
Allah swt zegt in surah al-Nahl, aya 18 het volgende: 

 

ِ ََل تُۡحُصوَها   ِحيم ٌ۬  َۗوإِن تَعُدُّواْ نِۡعَمةَ ٱَّلله َ لَغَفُور ٌ۬ ره   إِنه ٱَّلله
 
En als jullie de Gunsten van Allah zouden tellen, dan zouden jullie deze niet (kunnen) opsommen. Waarlijk, 
Allah is zeker Meest Vergevingsgezind, Meest genadevol.  
 
Allah swt maakt hier een statement dat we ontzettend veel gunsten hebben gekregen van Hem. Heb je hier 
wel eens bij stilgestaan? Heb je jezelf wel eens de vraag gesteld hoeveel gunsten je hebt gekregen van Allah 
swt? Alle gunsten die we van Allah swt hebben gekregen zijn niet vanzelfsprekend.  
 
Eén van deze gunsten is dat we deze prachtige maand, de Ramadan, mogen meemaken. Zoals jullie weten 
bevinden we ons in de laatste 10 dagen van de maand Ramadan. De dagen zijn voorbij gevlogen: de eerste 
dag voelt aan als gisteren. Het is een grote gunst dat we in goede gezondheid deze dagen mogen meemaken. 
Een aantal onder ons hebben de eerste 20 dagen optimaal benut, ze hebben hun tijd doorgebracht door 
extra gebeden te verrichten, de koran te overpeinzen of door andere mensen helpen. Je hebt ook een groep 
onder ons die hun tijd niet goed heeft benut. Veel tijd is verloren gegaan aan onzinnig gepraat en onzinnige 
bezigheden.  
 
Tot welke groep behoor jij? Voel jij je meer aangesproken tot de tweede groep? Dan is dit een kans voor jou! 
Allah swt heeft de maand Ramadan verheven boven de andere maanden. Daarin heeft hij de laatste 10 dagen 
als meest verheven dagen gemaakt en in die laatste 10 dagen heeft hij een nacht verheven die het meest 
waardevol is ten opzichte van alle andere nachten. De laatste 10 dagen van de maand Ramadan kun je zien 
als een nieuwe kans om jezelf te verbeteren. Het is een herkansing die Allah swt ons gunt om Zijn 
tevredenheid te kunnen verdienen. Het is een fase om jezelf te herstellen. Deze laatste 10 dagen hebben een 
grote verdienste bij Allah swt. Hoog bewustzijn is een belangrijk middel om dit te kunnen bereiken. 
 
Als we kijken naar hoe de profeet omging met de laatste 10 dagen van de Ramadan, dan kunnen we daar 
ontzettend veel van leren. We zullen stilstaan bij een aantal punten. Om te beginnen was het een gewoonte 
van de profeet Mohammed vzmh om de laatste 10 dagen en nachten van deze maand extra goed te 
benutten. Aicha, de vrouw van de profeet, overlevert dat de profeet zich in de laatste 10 dagen van de 
Ramadan meer inspande voor de aanbidding dan op andere dagen. Tevens leert de profeet Mohammed 
vzmh ons dat zich in de laatste 10 dagen van de maand Ramadan de meest verheven nacht bevindt ten 
opzichte van de andere nachten. Het is de nacht Laylatoel Qadr, de waardevolle nacht die geen gelijke kent.  
Het is een nacht die beter is dan 1000 maanden. Allah swt heeft de koran geopenbaard in deze bijzondere 
nacht. Deze nacht heeft een bijzondere status en een grote waarde. 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. 



Een vraag die we kunnen stellen is wanneer deze bijzondere nacht plaats vindt? Onze profeet Mohammed 
vzmh heeft ons geleerd dat deze nacht plaats zal vinden in de laatste 10 nachten van de maand ramadan. 
Tevens leert de profeet ons dat het een nacht is die valt op een oneven dag, dit noemt men in het Arabisch 
al-Witr. Laylatoel Qadr valt dus in de 21ste, 23ste, 25ste, 27ste of de 29ste nacht. De profeet heeft de 
metgezellen gestimuleerd om hun aanbiddingen te vermeerderen in de laatste 10 dagen. We zouden tijdens 
deze nacht onze gebeden en andere daden van aanbidding moeten vermeerderen. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld meer Koran reciteren, Allah lofprijzen en smeekbeden verrichten. We zouden Allah meer om 
vergeving en beloning moeten vragen. En ook zouden we onze omgeving moeten aansporen om meer daden 
van aanbidding te verrichten. Dit was immers ook de gewoonte van de Profeet (vrede en zegeningen zij met 
hem) bij zijn eigen familie. Hij wekte hen ’s nachts op om aanbidding te verrichten tijdens deze laatste tien 
nachten. Men moet zich volledig inzetten om zo deze bijzondere nacht te kunnen treffen. 
 
Beste broeders en zusters, laten we ons de komende dagen volledig inzetten. Laten we ons volledig inzetten 
om dichterbij Allah swt te komen. En stimuleer de mensen om je heen om dit ook te doen! 
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


