
De gids naar 
de Waardevolle Nacht 

Onze profeet (vrede zij met hem) heeft de volgende woorden uitgesproken:
‘Wanneer de Ramadan begint, worden de deuren van het paradijs geopend,

de deuren van het hellevuur gesloten en de duivels vastgeketend.

Een oproeper roept dan op:
’O degene die het goede wil, kom. O degene die het kwade wil, stop. 

Belangrijke opmerkingen
Verspreid dit werk met anderen zodat ook anderen 
kunnen profiteren van de informatie.Wijzig daarbij niks aan de inhoud.
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Inleiding
“Voorwaar, Wij hebben het (de Quran) neergezonden in de Waardevolle Nacht 
(Laylat-Al-Qadr). 

En wat doet jou weten wat de Waardevolle Nacht is? 
De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. 
Daarin dalen de Engelen en de Roeh (Djibriel) met de Toestemming van 
hun Heer neer, met elke zaak. Vredig is het (de Waardevolle Nacht), 
tot aan het verschijnen van de ochtendschemering.”
[Soerat al-Qadr (97)]

De laatste tien nachten van de ramadan zijn aangebroken. 
Het is dé grote kans om nog harder je best te doen. 
In een van de laatste tien nachten zit een nacht die waardevoller is dan 
duizend (!) maanden. Tijdens de laatste tien nachten deed onze Profeet 
(vrede zij met hem) extra zijn best. Hij maakte zijn vrouwen wakker, 
zodat ook zij hun best zouden doen. In een van de laatste tien nachten zit 
de Nacht van de Voorbeschikking (Laylat-Al-Qadr). 

Wat is de waarde van deze nacht? Deze nacht is beter dan duizend maanden. 
Wat zijn duizend maanden? Dat zijn 83 jaren en 4 maanden. 
Wie Allah tijdens deze nacht aanbidt, het is alsof hij Hem meer dan duizend 
maanden heeft aanbeden. 

A’isha heeft gezegd: 
‘Wanneer de laatste tien [nachten] ingingen, spande de profeet (vrede zij met hem) 
zijn ondergewaad strakker aan, bracht hij zijn nacht wakker door en 
maakte hij zijn vrouwen wakker.’ 
[Al-Boekharie en Moeslim]
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Bismillah-ir-rahman-ir-rahim
In de naam van God, de Barhmartige, de Genadevolle
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Stappenplan
Zoek de nacht op. 
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: 
“Zoek Lailat-Al-Qadr tijdens de oneven nachten van de laatste tien dagen 
van de Ramadan.” [Boekhari en Moeslim]

Laylat-Al-Qadr bevindt zich in de laatste tien nachten, 
waarbij er een grote kans is dat het in een van de oneven nachten zit. 
De oneven nachten zijn: de 21e, 23e, 25e, 27e en 29e. 
Mogelijk valt het in de 27e nacht. Misschien ook niet. 

Ben jij een oprechte dienaar die de Waardevolle Nacht écht niet wilt missen? 
Benut dan alle nachten optimaal! 
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Verricht extra goede daden en vermijd zondes
Aanbiddingen tijdens de ramadan zijn waardevol. 
Aanbiddingen die vallen tijdens Laylat-Al-Qadr kennen een nog 
grotere beloning. Verricht tijdens de laatste tien nachten dus extra veel 
aanbidding. Breng al jouw aanbiddingen naar een hoger niveau. 
Wees je extra bewust van zondes die jouw goede daden kunnen beschadigen.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: 
"Degene die het nachtgebed verricht tijdens Laylat-Al-Qadr uit geloof 
en hopende op beloning, al zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden."
[Al-Boekharie en Moeslim]

1

2



Zonder jezelf af (i’tikaaf)
Zonder jezelf de laatste 10 dagen en nachten zoveel mogelijk af van de wereld. 
Zorg ervoor dat je: 
• zoveel mogelijk met Allah alleen bent; 
• reflecteert op jouw daden en nadenkt over de creatie en gunsten van Allah; 
• jouw vasten beschermt door ver weg te blijven van alles wat jouw vasten 
 kan aantasten. 

Verricht een speciale smeekbede 
‘A’iesha vroeg de profeet (vrede zij met hem) welke smeekbede zij in deze 
gezegende nacht kon zeggen. Hij adviseerde haar de volgende smeekbede: 

“Allaahoemma innaka ‘afoewwoen toeh’iebboe l-‘afwa fa’foe ‘annie” 
(oh Allah! U bent de meest Vergevingsgezinde en U houdt ervan om 
zonden kwijt te schelden, dus scheldt mijn zonden kwijt) 
[Ahmad, At-Tiermidie en Ibn Maadjah].
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Zorg een goede dag- en nachtplanning
Voor waardevolle momenten bereid je je natuurlijk goed voor. Je wilt jouw 
tijd zo goed mogelijk benutten. Een goede dag- en nachtplanning kan 
hierbij helpen. In deze gids vind je een voorbeeldplanning die je kunt gebruiken.
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Ramadanplanning
Jouw ramadandag kun je op verschillende manieren invullen. 
Hieronder vind je een ramadanplanning die je kunt gebruiken voor jouw eigen planning. 
Jouw mogelijke andere verplichtingen zijn hier niet meegenomen. Voor vrouwen geldt 
dat de verplichte gebeden niet in de moskee gebeden hoeven te worden.
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Activiteit Opmerking
Suhoor (ontbijt) Eet met mate.

Nachtgebed voor Fadjr-gebed In moskee of thuis. 

Lofprijzingen/smeekbeden doen Zie “Lofprijzingen en smeekbeden”. 

Fadjr-gebed In moskee.

Ochtend adhkaar Zie “Ochtend- en avond adhkaar”

Quran lezen / uitleg bestuderen Elke letter is waardevol.

Ad-doha gebed Gebed na zonsopkomst.

Soennahgebed Dhor 4 gebedseenheden na de adhaan. 

Dhor-gebed In moskee.

Soennahgebed Dhor 2 gebedseenheden. 

Extra goede daad Denk ook aan je medemens! 

‘Asr-gebed In moskee.

Avond adhkaar Zie “Ochtend- en avond adhkaar” 



Ramadanplanning
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Activiteit Opmerking
Quran lezen / uitleg bestuderen Elke letter is waardevol.

Reflecteren Combi ontspanning & aanbidding. 

Maghreb-gebed In moskee.

Iftar Eet met mate. 

Soennahgebed Maghreb 2 gebedseenheden. 

Voorbereiden taraweeh

Lofprijzingen / Quran

‘Isha & hele taraweeh (incl.witr) In moskee.

Ontspannen 

Geld doneren Doneer elke nacht.

Extra gebeden / Quran lezen

Smeekbeden verrichten  Zie “Lofprijzingen en smeekbeden”. 

Ter voorbereiding op aanbidding.



Lofprijzingen en smeekbeden
Het uitspreken van lofprijzingen is het gedenken van Allah de Verhevene. 
Het gedenken van Allah brengt het hart tot rust. 
Er zijn veel verschillende vormen van lofprijzingen 
(zoals het zeggen van subhaanAllah, al-Hamdoelilah en Allahoe-akbar).
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Over de smeekbeden zegt Allah in de Quran: 
“En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) over Mij vragen: 

“Voorwaar, Ik ben nabij”. Ik verhoor de smeekbeden van de smekende 
wanneer hij Mij aanroept.”

[Soerat al-Qadr (186)]

Vraag Allah om vergiffenis en andere zaken gedurende de volgende momenten 
waarop de kans op overhoring het grootst is:

1. Tijdens het laatste derde deel van de nacht (vóór Fadjr)
2. Tijdens Laylat-Al-Qadr
3. Tijdens de oproep tot het gebed
4. Tussen de gebedsoproep (adhaan) en start van het gebed (iqaamah)
5. Tijdens de neerknieling (sujood) 
6. Vlak voor de tasliem (einde gebed) 
7. Tussen ‘Asr-gebed en Maghreb-gebed op de vrijdag 
8. Tijdens regen 
9. Tijdens het bezoeken van een zieke
10. Tijdens het vasten  



Ochtend- en avond adhkaar
(verkorte versie)
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Transcriptie BetekenisArabisch
Radheetu billaahi Rabban, 
wa bil-'Islaami deenan, 
wa bi-Muhammadin 
(sallallaahu 'alayhi wa 
sallama) Nabiyyan (3x)

Ik ben tevreden met Allah 
als Mijn Heer, met de Islam 
als mijn religie en met 
Mohammed als mijn Profeet.

Bismillaahil-lathee laa 
yadhurru ma'as-mihi shay'un 
fil-'ardhi wa laa fis-samaa'i 
wa Huwas-Samee 'ul- 'Aleem
 (3 x)

In de naam van Allah, die 
met Zijn naam niets ter 
wereld en niets in de 
hemelen kwaad doet en 
Hij is de Alhorende, 
de Alwetende.

A’oedzoe bie kalimaatie 
llaahie at-taammaatie min 
sharrie maa khalaq

Ik zoek toevlucht bij de 
perfecte Woorden van Allah 
tegen het kwaad van 
hetgeen Hij geschapen 
heeft.

• Lees 1 keer Ayat Al-Kursi 
• Lees 3 keer Al-Ikhlas (Qoel-hoewa-Allahoe-ahad) 
• Lees 3 keer Al-Falaq (Qoel-a’oedhoe-birabbilfalaq) 
• Lees 3 keer Al-Nass (Qoel-a’oedhoe-birabbilnass)

Verricht de onderstaande lofprijzingen.  

ا َوِباإلِْسالَِم ِ َرًبّ َرِضیُت ِباھللَّ
ا  ٍد َنِبًیّ ِدیًنا َوِبُمَحمَّ

ِبْسِم ِهللا الَِّذي َال َیُضرُّ َمع
اْسِمِھ َشْيٌء فِي اْألَْرِض َوَال فِي َ

ِمیُع اْلَعلِیُم  َماِء َوُھَو السَّ السَّ

اِت ِمْن  امَّ ِ التَّ أَُعوُذ ِبَكلَِماِت هللاَّ
َ َشرِّ َما َخَلَق 



Verlaat de Ramadan niet voordat...
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De ramadan vliegt voorbij
Het is tijd om de balans op te maken.
Verlaat de ramadan niet voordat je er alles aan hebt gedaan niet tot de verliezers 
van de maand te behoren. De maand kent naast de vele winnaars ook vele verliezers. 

Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem): 
“Moge de neus door het stof gehaald worden van degene die (de maand) ramadan 
meemaakt en voor wie deze eindigt zonder dat zijn zonden hem 
vergeven worden.” [At-Tirmidhie]

Ook zegt de Profeet (vrede zij met hem): 
“Er is voor de moslims geen maand die beter is dan (de maand) ramadan. 
En er is voor de hypocrieten geen maand die slechter is dan (de maand) ramadan. 
Dit omdat de gelovigen zich daarin klaarmaken om op kracht te komen 
voor de aanbidding. En omdat de hypocrieten zich daarin storten op 
de achteloosheid en het privéleven van mensen. 
Het (de maand ramadan) is voor de gelovige een profijt en 
voor de zondaar een last.” [Ahmad]

Verlaat de ramadan niet voordat je met jezelf hebt afgesproken 
je goede daden voort te zetten. Als de dienaar oprecht is tegenover Allah, 
dan zorgt het voor perfectie in aanbidding na de ramadan. 
Als hij slecht was vóór de ramadan, dan zal hij erna goed zijn. 
Als hij goed was vóór de ramadan, zal hij erna beter zijn. Dit behoort tot de tekenen 
van het goede.Als de staat van een persoon verslechtert na de ramadan en neigt naar 
ongehoorzaamheid, zonden en onachtzaamheid, dan is dit geen goed teken. 
De Heer van de ramadan is de Heer van alle andere maanden. Degene die in de 
ramadan aanbeden wordt, is Degene die in alle andere maanden aanbeden wordt. 
De verplichte daden in de ramadan, zijn de verplichte daden in andere maanden. 

De verboden in de ramadan, zijn de verboden in de andere maanden.
Zet jouw daden voort…
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Waarlijk, 
succes bevindt zich in de Handen van Allah, 

de Verhevene, 
die geen deelgenoten heeft.
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Belangrijke opmerkingen
Dit document is met grote zorgvuldigheid opgesteld. 
Toch kunnen er fouten in staan. Vraag bij twijfel jouw plaatselijke imam.


