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ِبسم � الرحمن الرحيم◌ ِ ِِ � �ِ ِْ ِْ  
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Inleiding 
 
Allah Almachtige heeft aan Zijn uitverkoren aanbidders (soennie moesliems) op gunsten van Zijn geliefde 
Boodschapper de Heilige Profeet Mohammed  (sallallaaho alaihi wa sallam) bijzondere en glansrijke 
Tohfaah (cadeaus) geschonken zoals Qur’aan-e-Majied, een hele maand vasten, namaaz-e-tarawieh en gezamenlijk 
Witr namaaz verrichten. 
 
Tijdens Maahi Ramadaan Sharief is iebaadat (bidden) in iedere nacht 70 keer zegenrijker dan de overige nachten. 
Doch, in die nachten is een nacht geschonken die zegenrijker en beter is dan het bidden gedurende de nachten van 
1.000 maanden.  
 
Nabi-e-Karim Gatm-e-Payghambaraa (laatste Profeet der Profeten)  heeft aan zijn volgelingen (soennies) 
verteld, dat die nacht Lailat-ul-Qadr is. Deze nacht is beter dan 1.000 maanden en dient gezocht te worden in vijf 
oneven nachten van de laatste tien nachten van de Heilige maand Ramadaan. (HADITH UIT BUKHARI SHARIEF) 
Met andere woorden, bid gedurende de 21ste, 23ste, 25ste, 27ste en 29ste nacht vol goede hoop en in nederigheid, want uit 
deze vijf nachten is één nacht de Lailat-ul-Qadr nacht. 
 
Toelichting 
 
Met 21ste nacht wordt bedoeld, de avond die begint na uw 20ste vastendag (vanaf maghrib tijd). De islamitische dag begint namelijk met de maghrib 
tijd. Netzo geldt het ook voor de 23ste, 25ste, 27ste en 29ste nacht. 
 
Voor iedere nacht van Maahi Ramadaan Sharief hebben vele sheiks en ulama verschillende iebaadat, awraad en 
wazaaif vormen aan ons doorgegeven. Doch, ik zal voor u slechts de vijf genoemde nachten waarvan een nacht Lailat-
ul-Qadr (Shab-e-Qadr) is uiteenzetten waardoor u weet welke soorten iebaadat en wazaaif het zijn zodat de broeders 
en zusters voordeel uit kunnen trekken voor zowel het spirituele en als fysieke (wereldse) leven.  
 
Van u verwachten wij, dat u voor alle soennie moesliems die overleden zijn smeekbede verricht voor vergiffenis en voor 
de nog in leven zijn de soennie moesliems voor hun welzijn, voorspoed, spirituele verrijking en dat zij bij overlijden met 
imaan deze fysieke wereld mogen verlaten. 
 

 
 
 
 
 
1. Eerste Lailat-ul-Qadr (21 ste nacht)  
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Voor iftaari of na iftaari en namaaz maghrib dient een grondig ghusl (bad) genomen te worden en schone kleding te 
worden aangetrokken. Zet ook wat itr (alcoholvrije parfum) op. Nadat u namaaz maghrib heeft verricht gaat u over op 
het verrichten van vier rakaat nafl (vrijwillig) namaaz met twee salaams.  
 
Na maghrib namaaz 
 
In ieder rakaat wordt na surah Fatiha (hoofdstuk 1) ook surah Qadr (hoofdstuk 97) en surah Ikhlaas (hoofdstuk 112) 
gereciteerd. Al deze hoofdstukken slechts 1 keer reciteren. 

Surah al-Fâtiha  
ِبسم � الرحمن الرحيم◌  ِ ِِ � �ِ ِْ ِْ  

َالحمد � رب� العالمين  َ َ ِ َِ َ ْ ّْ ُ ْ}1{ 
ِلرحمـن الرحيم ا ِ � �ِ ْ}2{ 

ِمالك يوم الدين  � ِ ْ َ َِ ِ}3{ 
ِإياك نعُبد وإياك نستعيُن  َ َ َْ َْ َ� �ِ ُِ}4{ 

راط الُمستقيم  َاھدنــــا الص� ِ َِ ََ َ}5{ 
َصراط الذين أنعمت عليھم غير المغُضوب عليھم و' الضالين  َ َ َ َ َ َ َ� َ� َ ْ ِْ َِ َِ ِ ِِ َ َ َ �}6{ 

Bismi-LLâhir-Rahmânir-Rahiem 
‘Al-Hamdu li-LLâhi Rabbil-‘Âlamien (1) 

‘Ar-Rahmânir-Rahiem (2) 
Mâliki Yamid-Dien (3) 

‘Iyyâka na’-budu wa ‘iyyâka nasta-‘ien (4) 
‘Ihdinas-Sirâtal-Musta-qiem (5) 

Sirâtal-laziena ‘an-‘amta ‘alay-him Ghayril magdoubi ‘alayhim wa lad-dâllien (6) 
Amien.  

Surah al-Qadr      
ِبسم � الرحمن الرحيم ِِ � �ِ ِْ ِْ 
ِإنا أنزلناُه في ليلة القدر  ْ َ َ َْ ِْ َِ َْ َ � ِ}1{ 
ِوما أدراك ما ليلة القدر  ْ َْ ْ ُ َ َْ َ َ َ َ ََ}2{ 

ٍليلة القدر خير م�ن ألف شھر  ْ ْ ْ َْ َ َِ ْ َْ ٌ ِ ْ ُ َ َ}3{ 
ٍتنزُل المBئكة والروُح فيھا بإذن رب�ھم م�ن كل� أمر  ِ ِ ِْ َ ُْ َِ َ َ َ َِ ِC ُ َ َ َْ �}4{ 

ِسBم ھي حتى مطلع الفجر  ْ َ ْ ِ َ َْ َ َ َ َ� ِ ٌ}5{ 
Bismi-LLâhir-Rahmânir-Rahiem 

‘Innâ ‘anzalnâhu fie Laylatil-QADR (1) 
Wa mâ ‘adrâka mâ Laylatul-QADR (2) 

Laylatul-Qadri gayrum-min ‘alfi Shahr (3) 
Tanazzalul-malâ-‘ikatu war-Rouhu fiehâ bi-‘izni Rabbihim-min-kulli ‘amar (4) 

Salâmun Hiya hattâ matla-‘il-Fajr (5) 

Surah al-Ikhlaas     
ِبسم � الرحمن الرحيم ِِ � �ِ ِْ ِْ  

ٌقل ُھو � أحد  َ ََ ُ � ْ ُ}1{ 
ُ� الصمد  َ � ُ �}2{ 

ْلم يلد ولم ُيولد  َْ َ َْ َْ َِ}3{ 
ٌولم يكن لُه كفوا أحد  َ َ ََ ً ُ ُ ُ َ� ْ}4{ 

Bismi-LLâhir-Rahmânir-Rahiem 
Qul Hu-wa-LLâho ‘Ahad (1) 

‘Allâhoes-Samad (2) 
Lam yalid, wa lam youlad (3) 

Walam yakul-la-Hou kufuwan ‘ahad (4) 
 
Na beëindiging van deze nafl namaaz leest u 70 keer een durood sharief die u kent op. Ter afsluiting doet u met 
concentratie en nederig-heid dua (smeekbede). Engelen bidden voor degene die deze namaaz hebben verricht en uw 
graf zal met noer (Licht) verlicht worden. 
 
 
 
Na Iesha en tarawieh namaaz 
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Nadat u namaaz Isha, tarawieh en witr al heeft verricht kunt u met niyyat (intentie) wederom twee rakaat nafl namaaz 
verrichten waarbij u in ieder rakaat reciteert: 
• Surah al-Fatiha  (1 x reciteren) 
• Surah al-Qadr  (1 x reciteren) en  
• Surah al-Ikhlaas (3 x reciteren). 
 
Nadat u deze nafl namaaz heeft beëindigd leest u astaghfaar (voor vergiffenis).  
 
Deze astaghfaar is: 
Astaghfiroellaha Rabbie mien koelli zambiew-wa atoeboe ielaih.(70x) 
 
Daarna leest u dua-e-Qadr: 
Allah-hoemma iennaka ‘afoewoen tohiebboel ‘af wa faa’foe’ annie. (70x) 
 
Ter afsluiting doet u onder andere voor vergiffenis met nederigheid en een rein hart dua (smeekbede) voor uzelf, uw 
naasten en geloofsgenoten en voor een Verlicht graf. 
 

2. Tweede Lailat-ul-Qadr (23 ste nacht)  
 
Na maghrib namaaz 
 
Nadat u namaaz maghrib volledig heeft verricht doet u niyyat voor twee rakaat nafl namaaz. In deze namaaz reciteert u: 
• Surah al-Fatiha (1 x reciteren) 
• Surah al-Qadr  (1 x reciteren) en  
• Surah al-Ikhlaas (3 x reciteren). 
 
Deze nafl verricht u nogmaals op dezelfde wijze, dus voor de tweede keer. 
Nadat u twee keer nafl namaaz heeft verricht gaat u over op het lezen van een tasbieh op duroed-e-Ibrahiemie (101 x). 
Deze duroed sharief wordt gewoonlijk ook in de namaaz gelezen na attahieyaat. 
Ter afsluiting doet u dua en verzoekt u Allah Ta'ala via de Heilige Profeet Mohammed  al uw goede 
voornemens te vervullen. 
 
 
Na Iesha en tarawieh namaaz 
 
Na het volledig verrichten van Iesha en tarawieh namaaz doet u niyyat voor 8 rakaat nafl met 4 salaams. Dus telkens 
twee rakaat nafl namaaz waarin u reciteert: 
• Surah al-Fatiha (1 x reciteren) 
• Surah al-Qadr  (1 x reciteren) en  
• Surah al-Ikhlaas (1 x reciteren). 
 
Nadat u deze acht rakaats namaaz nafl heeft verricht gaat u over tot het lezen van kalimah tamjied (Verklaring van de 
Glorie van Allah Ta'ala, dit is de 3e kalma): 
 
Soebhaanallaahi wal hamdoliellaahi wa laa ielaaha iellallaaho wallaaho akbar. Wa laa hauwla wa laa qoewwata iella 
biellaahiel aliejiel aziem. (70x) 
 
Glorie voor Allah en lof aan Allah, er is geen ander dan Allah, Allah is Groot, er is geen grotere macht en kracht dan Allah, de Hoogste en meest 
Verhevene. 
 
En vervolgens leest u: 
Yaa Rasoelallaahi adrieknie fie sabielliellaahi. (21x) 
 
Ter afsluiting van deze sessie doet u dua en biedt u de zegen van de nafl namaaz en tasbieh tamjied aan Hazrat 
Fatima Zahra radi Allahu anha en verzoekt u Allah Ta'ala al uw goede wensen te vervullen. Hiermee dient u onverkort 
te geloven dat Allah Ta'ala uw goede wensen zal vervullen. 

 
 
 
 
 
3. Derde Lailat-ul-Qadr (25 ste nacht)  
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Na maghrib namaaz 
 
Na namaaz maghrib van de Heilige Maahi Ramadaan verricht u op de 25ste nacht van deze maand vier rakaat nafl met 
twee salaams. Dus twee keer twee rakaat namaaz nafl verrichten. In deze namaaz reciteert u: 
• Surah al-Fatiha (1 x reciteren) 
• Surah al-Qadr  (1 x reciteren) en  
• Surah al-Ikhlaas (5 x reciteren). 
 
Nadat u deze nafl namaaz heeft verricht leest u kalimah tayyiebah (1e kalma): 
 
Laa ielaaha iellallaaho Mohammeddoer rasoelloellah . (430x) 
Er is geen god dan Allah, Mohammed (Vrede zij met Hem) is de Boodschapper van Allah. 
 
De waardering van deze vier rakaat nafl namaaz is bij Allah Ta'ala onmeetbaar.  
 
Na Iesha en tarawieh namaaz 
 
Na het verichten van de volledige Iesha en tarawieh namaaz verricht u ook vier rakaat nafl namaaz met twee salaams. 
U reciteert in elke rakaat: 
• Surah al-Fatiha (1 x reciteren) 
• Surah al-Qadr  (3 x reciteren) en  
• Surah al-Ikhlaas (3 x reciteren). 
 
Daarna leest u astaghfaar: 
Astaghfiroellah Rabbie mien koelli zambiew-wa atoeboe ielaih.(70x) 
 
Vervolgens verricht u nogmaals twee rakaat nafl namaaz en reciteert u nu: 
• Surah al-Fatiha (1 x reciteren) 
• Surah al-Qadr  (1 x reciteren) en  
• Surah al-Ikhlaas (15 x reciteren). 
 
Nu reciteert u kalimah Sahadat (2 e kalma): 
Ashadoe allaa-ielaaha iellallaaho wa ash-hadoe anna Mohammeddan abdahoe wa rasoelohoe. (70x) 
 
Ik getuig, dat er geen ander is dan Allah; Allah is alleen en heeft geen deelgenoten en ik getuig dat Mohammed (Vrede zij met Hem) Zijn bijzondere 
Schepping en Boodschapper is. 
 
Ter afsluiting doet u leest u dua-e-Qadr: 
Allah-hoemma iennaka ‘afoewoe tohiebboel ‘afwa faa’foe’ ‘annie (70x)  
 
en doet u met tranen en nederigheid dua voor vergiffenis van alle moesliems (soennie). Deze dua is om de straf in het 
graf te ontkomen. 
 

4. Vierde Lailat-ul-Qadr (27 ste nacht)  
 
Van de vijf nachten van Shab Qadr wordt door de meeste moesliems de 27ste nacht het meest in acht genomen. Zij 
proberen in deze nacht op alle wijzen zoveel mogelijk zegen te krijgen. Voor deze nacht dient met inacht-neming ghusl 
gedaan te worden, schone kleding van prima kwaliteit aangetrokken te worden, goeshboe (zoete parfum) opgezet te 
worden. Arme moesliems moeten met geld geholpen worden en Allah Ta'ala bedankend namaaz Iesha en tarawieh 
verrichten. 
Na Iesha en tarawieh namaaz 
 
1. Nadien dient twaalf rakaat namaaz met drie salaams verricht te worden. Met andere woorden drie nafl namaaz van 
elk vier rakaat. Indien het zwaar is om vier rakaat namaaz in één keer te verrichten, dan kan volstaan worden met zes 
keer twee rakaat nafl namaaz te verrichten. In deze nafl namaaz wordt gereciteerd: 
o Surah al-Fatiha (1 x reciteren) 
o    Surah al_Qadr (1 x reciteren) 
o    Surah al-Ikhlaas (15 x reciteren). 
 
Na beëindiging van de nafl namaaz wordt gelezen astaghfaar sharief (70x). 
Degenen die deze twaalf nafl namaaz hebben verricht zullen door Allah Ta'ala met noer van het profeten gebed 
beloond worden.  
 
2. Naderhand dient twee rakaat nafl namaaz verricht te worden waarbij gereciteerd wordt: 
o    Surah al-Fatiha (1 x reciteren) 
o    Surah al_Qadr   (3 x reciteren) 
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o    Surah al-Ikhlaas (27 x reciteren). 
 
Doe dan dua en verzoek Allah Ta'ala om vergiffenis voor begane zonden. Insha-Allah Ta'ala alle voorgaande saghiera 
(kleine) zonden zullen vergeven worden. 
 
3. Nu kunt u vier rakaat nafl namaaz met twee salaams verrichten. Dus twee keer namaaz verrichten van twee rakaat. 
In ieder rakaat wordt gereciteerd: 
o Surah al-Fatiha (1 x reciteren) 
o Surah at-Tukaathur  (1 x reciteren) 
o Surah al-Ikhlaas (3 x reciteren). 
 
Hierna dient u vele malen astaghfaar te lezen. Door de zegen van deze namaaz zult u op het moment van overlijden 
niet zwaar hebben en beschermd worden tegen de straf in het graf. 
 

Surah at-Takâthur      
ِسم � الرحمن الرحيمِب ِِ � �ِ ْ ِْ 

ُألھاكم التكاثُر  َ � ُ ُ َ ْ َ}1{ 
ْحتى زرتم ال ُ ُ ُْ � َمقابر َ َِ َ}2{ 

َكB سوف تعلُمون  َ ََ ْ َْ َ�}3{ 
َثم كB سوف تعلُمون  َ ََ ْ َْ َ� � ُ}4{ 

ِكB لو تعلُمون علم اليقين  ِ َِ َْ َْ َ َْ َْ َ�}5{ 
َلترُون الجحيم  ِ َ َْ � َ َ}6{ 

ِثم لترُونھا عين اليقين  ِ َ َ َ َ َْ ْ � َ َ � ُ}7{ 
ِثم لتسألن يومئٍذ عن النعيم  ِ ِ� ِ َ َ َْ ْ� ُ َ ُ َ � ُ}8{ 

Bismi-LLâhir-Rahmânir-Rahiem 
‘Alhâkumut-TAKÂTHUR (1)  
Hattâ zurtumul-maqâbir (2) 
Kallâ sawfa-ta’-lamoun (3)  

Thumma kallâ sawfa ta’-lamoun (4) 
Kallâ law ta’-lamouna ‘ilmal-yaqien (5) 

Latara-wunnal-Jahiem (6) 
Thumma latara-wunnahâ ‘aynal-yaqien (7) 

Thumma la-tus-‘alunna Yawma-‘izin ‘anin-na-‘iem (8) 
 

4. Voortvarend kunt u nu twee rakaat nafl namaaz verrichten waarin u reciteert: 
o    Surah al-Fatiha (1 x reciteren) 
o    Surah al-Ikhlaas (7 x reciteren). 
 
Na het doen van de salaam leest u de volgende tasbi eh: 
Astaghfiroellaahal-aziemallazie laa ilaaha iellallaahoewal-hayyoelqayyoemo wa  atoebo ielaih. (70x) 
 
Degene die deze nafl namaaz verricht zal door Allah Ta'ala vergeven worden. Ook zijn ouders worden vergeven. Voor 
hen wordt de weg naar het Paradijs vrijgemaakt. Ook zien zij voor het overlijden hun verblijfplaats in het Paradijs. 
5. Verricht nu twee rakaat namaaz waarbij in elke rakaat gereciteerd wordt: 
o    Surah al-Fatiha (1 x reciteren) 
o    Surah al-Inshira (1 x reciteren) 
o    Surah al-Ikhlaas (3 x reciteren). 
 

Surah al-‘Inshirâh     
ِسم � الرحمن الرحيمِب  ِِ � �ِ ْ ِْ   

َألم نشرح لك صدرك  َ َ َ َْ َ َْ ْ َ ْ َ}1{ 
َووضعنا عنك وزرك  َ َ َ َ َ َْ ِ َ ْ}2{ 

َالذي أنقض ظھرك  َ َْ َ َ َ ِ �}3{ 
َورفعنا لك ذكرك  َ َ َ َْ ِ َ َ َْ}4{ 

ًفإن مع الُعسر ُيسرا  ْ ِْ ْ َ َ � ِ َ}5{ 
ًإن مع الُعسر ُيسرا  ْ ِْ ْ َ َ � ِ}6{ 

َفإذا فرغت ف َ ََ ْ َ َ ْانصب ِ َ}7{ 
ْوإلى رب�ك فارغب  َْ َ َ َ ََ ِ}8{ 
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Bismi-LLâhir-Rahmânir-Rahiem 
‘Alam nashrah laka sadrak (1) 
Wa wada’nâ ‘anka wizrak (2) 

‘Allazie anqada zahrak (3) 
Wa rafa’-nâlakazikrak (4) 

Fa-‘inna ma-‘al-‘usri yusrâ (5) 
‘Inna ma-‘al’usri yusrâ (6) 
Fa’izâ faragta fansab (7) 

Wa ‘ilâ Rabbika fargab (8) 
 
Na de salaam in de namaaz dient u Surah al-Qadr (27x) te reciteren. De zegen van hiervan wordt dusdanig in uw 
dadenboek opgetekend, dat het ontelbaar wordt.  
 
6. Ten slotte verricht u vier rakaat nafl namaaz met twee salaams en reciteert u in elke rakaat: 
o    Surah al-Fatiha (1 x reciteren) 
o    Surah al_Qadr   (3 x reciteren) 
o    Surah al-Ikhlaas (50 x reciteren). 
 
Na de beëindiging met salaam van de namaaz gaat u m et uw hoofd in sadjdah (prosternatie) en leest u 11 keer 
of 21 keer of 41 keer de volgende tasbieh op: 
Soebhaanallaahi wal hamdoliellaahi wa laa ielaaha iellallaaho wallaaho akbar. 
Glorie voor Allah en lof aan Allah, er is geen ander dan Allah, Allah is Groot. 
 
U tilt daarna uw hoofd op en leest u dua Shab-e-Qadr: 
Allah-hoemma iennaka ‘afoewoen tohiebboel ‘afwa faa’foe’ ‘annie. (1291 x)  
 
Ter afsluiting doet u dua en verzoekt u via de Heilige Profeet  aan Allah Ta'ala om uw goede wensen voor 
zowel religieuze als wereldse behoefte te vervullen en doet u ook dua voor uw naasten zoals ouders, kinderen, 
vrienden, enzovoorts. Insha-Allah, Allah Ta'ala zal door de zegen van Shab Qadr alle goede verzoekingen van u 
vanwege de Heilige Profeet  inwilligen. 
 

5. Vijfde Lailat-ul-Qadr (29 ste nacht)  
 
1. Deze nacht is de laatste Shab-e-Qadr. Na het volledig verricht hebben van iesha, witr, nafl en tarawieh namaaz 
doet u niyyat om vier rakaat nafl met twee salaams te verrichten. Dus twee namaaz nafl van elk keer twee rakaat. In 
iedere rakaar reciteert u: 
o    Surah al-Fatiha (1 x reciteren) 
o    Surah al_Qadr   (1 x reciteren) 
o    Surah al-Ikhlaas (3 x reciteren). 
 
Na beëindiging van de nafl namaaz reciteert u surah al-Inshira (alam nashrah …) 70 keer. 
 
2. Vervolgens verricht u vier rakaat nafl namaaz met twee salaams en reciteert u in elke rakaat: 
o    Surah al-Fatiha (1 x reciteren) 
o    Surah al_Qadr   (1 x reciteren) 
o    Surah al-Ikhlaas (5 x reciteren). 
 
Na beëindiging van de nafl namaaz reciteert u Surah Yaa Sien (sharief, hoofdstuk 36) drie keer. De zegen stuurt u naar 
alle heiligen in het bijzonder oemmahaatoel moe’minien (moeder der gelovigen), azwaaj-e-moetah-haraat (nobele 
echtgenotes van aqa alaihies salaam) en banaate taahieraat (nobele dochters) zoals sayyiedatoen-niesaa haar ziel. 
Vervolgens doet u dua voor uzelf en alle moesliems voor vergiffenis en een verheven positie. 
 

6. Besluit 
 
Degene die op deze vijf Lailat-ul-Qadr nachten de genoemde gebeden en wazaaif verricht zal een verheven positie 
verkrijgen. Hij/zij zal van deze wereld met Imaan heengaan, in zijn/haar graf zal noeraani (Licht) verlichting zijn, hij/zij 
zal op de Dag des Oordeels beschermd worden van de hisaab (vereffening) en hij/zij zal in het bijzonder worden 
begunstigd met de shafaat-e-koebra, debemiddeling van Rasoel-e-Paak . 
 


