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Onze geliefde Profeet (s.a.w) zei: “O mensen, Allah heeft de hadj voor jullie verplicht gesteld, dus 

verricht de hadj.” (Moslim) 

Geen enkele moslim met gezond verstand zal ontkennen dat de Hadj een plicht is voor elke moslim en dat 

het deel uitmaakt van de fundamenten van de islam. 

Beste dienaren van Allah, Allah (s.w.t) heeft ons de bedevaart niet verplicht gesteld om ons te pijnigen of als 

boetedoening, of dat wij iets kunnen toevoegen aan Zijn Macht en Heerschappij. Allah heeft ons de 

bedevaart verplicht gesteld ten gunste van onszelf, om onszelf te reinigen, om onze harten te zuiveren en 

onze ego’s te breken en om het vaandel van het geloof hoog te houden, zoals een moeder haar kroost 

verplicht stelt te eten en te drinken voor hun eigen welzijn en ontwikkeling. 

De Hadj, de reis naar Mekka, naar de heilige moskee is niet slechts een reis om de rituelen van de Hadj en 

Umrah uit te voeren, maar de hadj is een spirituele school waar men zijn innerlijke kracht en sociale waarden 

ervaart. We moeten ons ervan bewust zijn dat wij, voor we naar de Hadj gaan reizen, onszelf mentaal goed 

voorbereiden. De hadj moet een rol spelen in de verandering van ons gedrag. Een verandering naar gezond 

gedrag begint bij de interne motivatie van een ieder die naar Hadj gaat. De hadj vereist ook veranderingen in 

ons gedrag met onze sociale omgeving; goed omgaan met onze medemens. De Hadj is één van de vijf zuilen 

van de islam. De harten van de moslims verlangen  naar de bezichtiging van de Heilige plaatsen. Waar 

mensen met hun verschillende rassen, kleuren en talen verzamelen. De hadj is een enorme conferentie waar 

moslims vanuit verschillende delen van de wereld bijeenkomen als antwoord op de uitnodiging van Ibrahim 

(a.s.).  

Allah (s.w.t) zei: En roep de mensen op tot de bedevaart. Zij komen dan te voet of op magere kamelen 

die door elk diep dal heen komen, om getuige te zijn van de dingen die goed voor hen zijn en dat ze de 

naam van Allah gaan noemen op een aantal vaste dagen om te laten zien dat ze dankbaar zijn voor het 

vee dat ze van Hem kregen. Eet daar dan van en geef het ook aan de mensen die het nodig hebben.     

(Al Hadj 27-28) 

Één van de essenties en de betekenissen van de Hadj is het verlangen naar opluchting en verlossing wanneer 

men in moeilijkheden verkeert. Moeilijkheden hoeven niet voortdurend te blijven. Na een periode van 

moeilijkheden komt verlichting. De sa’y tussen s-safaa en Al-Marwa laat ons denken aan de situatie waarin 

Hajar de moeder van Ismail (a.s.) is terechtgekomen. Toen haar drinkwater op was liep zij steeds tussen twee 

heuveltjes op zoek naar water zodat zij haar kind voeding kon geven. Na die moeilijke en zware momenten 

ontving zij de genade van Allah (s.w.t) en kwam de opluchting. Sa’y is niet alleen als een dringende 

zoektocht naar water de geschiedenis ingegaan, maar ook als een belangrijk ritueel van de pelgrim. 

De tweede doestelling van de Hadj is het zuiveren van de ziel en nieuwe goede eigenschappen 

ontwikkelen.  Gedurende de hadj trainen we onszelf op geduld, vergeving, liefdadigheid en zwakken te 

ondersteunen.   
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De profeet (s.a.w) zei: “wie de Hadj verricht zonder zich zedeloos te gedragen en zonder zonden te 

begaan, keert terug als op de dag dat zijn moeder hem baarde”  (Bukharie en Moslim). 

Gezegend en succesvol is degene die de Hadj verricht heeft en vrij is van elke zonde. Op die dag was hij als 

de dag dat zijn moeder van hem beviel. Vrij van zondes met schone bladzijdes. De succesvolle is degene die 

na zijn Hadj volledig afstand heeft genomen van zijn zonden en zijn best doet Allah (s.w.t) te behagen door 

de schone bladzijden die hij heeft meegekregen zo schoon mogelijk te houden door middel van aanbiddingen 

en gehoorzaamheid aan Allah (s.w.t).  

Het is van belang dat de bedevaartganger de Hadj rituelen op de juiste wijze verricht en zich bewust dient te 

zijn van de doelstelling van de Hadj. 

Het gaat er niet om hoe vaak men naar de hadj is gegaan, maar het gaat hier over het effect van de Hadj op 

ons gedrag en op onze levensstijl. 

De Hadj weerspiegelt in alle duidelijkheid de betekenis van de aanbidding van Allah, de Almachtige. We 

zien dat de bedevaartgangers zich in alle nederigheid tot Allah richten en zich onttrekken aan alle vormen 

van een luxe levensstijl. De bedevaartgangers, jong, oud, rijk, arm, hoog en laag opgeleid, zijn daar allen 

gelijk; geen één die beter aangekleed is dan een ander. Ze hebben allemaal twee doeken aan, een izar en 

rida’e. Er is geen enkele persoon die zich door zijn kleding boven de ene of de andere verheven voelt. Door 

het Hadj ritueel kunnen we veel verdiensten verzamelen voor het Hiernamaals (al-Aakhira). Allah (s.w.t) 

zegt: « En neemt proviand mee, maar de beste proviand is de Taqwa» (Al-Baqara 197).  

Beste broeders en zusters, degene die de intentie heeft om de Hadj te verrichten, ten eerste moet hij/zij zich 

met oprecht berouw tot Allah (s.w.t) wenden. Allah, de Verhevene zegt in de Koran: «En wendt jullie allen 

berouwvol tot Allah, o gelovigen, hopelijk zal het jullie wel gaan» (An-Nur 31). Ten tweede moet de 

bedevaartganger het aangezicht van Allah wensen (ikhlass); woord en daad moeten alleen aan Allah, de 

Almachtige, toegewijd zijn. Ten derde moet de Hadj gefinancierd worden door geld dat afkomstig is uit 

halal.  

De profeet (s.a.w) zei: « Allah, de Verhevene, is goed en accepteert alleen datgene wat goed is» (Moslim). 

Het geld dat afkomstig is uit haram zoals riba, oplichterij, corruptie, gokken en vervalsing, daarvan 

accepteert Allah (s.w.t) geen Hadj. Ten vierde moet de bedevaartganger alle Hadj handelingen, zowel arkaan 

als wajibaat en mostahabaat, goed kennen en begrijpen, want Allah (s.w.t) accepteert geen enkele aanbidding 

zonder kennis. Ten vijfde: zoek een goed gezelschap dat u kan helpen om de Hadj rituelen op de juiste 

manier te kunnen verrichten, zodat u geen fouten begaat die de Hadj ongeldig kunnen maken. 

 Beste dienaren van Allah, wanneer je aan de voorwaarden voldoet om de Hadj te verrichten, wacht dan niet. 

Zuiver je intentie en volbreng dit verplichte ritueel voor Allah’s tevredenheid. 

Ik vraag Allah (s.w.t) ons allen in staat te stellen de Hadj te verrichten terwijl wij gezond zijn en dat de 

beloning niets anders is dan het Paradijs.  Amien 
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