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Beste gelovigen, om ons voor te kunnen bereiden op het gebed heeft de Profeet (s.a.w) ons opgedragen 

om vredig en rustig naar de moskee te komen. Er wordt overgeleverd door Abdullah bin Abi Qatada ; 

Mijn vader zei, (Terwijl we aan het bidden waren met de Profeet (s.a.w), hoorde hij het geluid 

van sommige mensen. Na het gebed zei hij, 'Wat is er aan de hand?' Zij antwoordden: 'We 

haastten ons naar het gebed.' Hij zei, 'Haast je niet naar het gebed, en wanneer jullie naar het 

gebed komen, moet je komen met kalmte, en bidt wat je meekrijgt (samen met de mensen) en 

completeer de rest van wat je gemist hebt). (Bukharie). 

Gebruik in de moskeeën geen woorden en verricht geen daden, behalve die woorden en daden 

waarvoor de moskee is gebouwd. De moskeeën zijn gebouwd voor het gebed, het reciteren van de 

Koran, het gedenken van Allah, het tonen van dankbaarheid aan Allah, Hem te prijzen, voor kennis, 

studie en overpeinzing. En niet voor geklets over wereldse zaken, het vertellen van grappen en 

nutteloos gepraat. En ook niet voor de grote ramp die in onze tijd is verschenen: de smartphone. 

De moskeeën dienen beschermd te worden van dit soort afleidingen en vertier. En deze telefoons en 

wat zij bevatten aan foto’s en andere slechte zaken. 

En tot de schadelijke en ongelukkige zaken behoort de muziek die tegenwoordig in de moskeeën wordt 

gehoord. Wie had twintig jaar geleden gedacht dat er een dag zou zijn waarin er in de moskee tijdens 

het gebed muziek te horen zou zijn? Dit is werkelijk een grote ramp. 

Het is voor een persoon essentieel om de heiligheid van het Huis van Allah en de rechten van de 

dienaren te kennen als hij eenmaal de deur van de moskee binnentreedt. Hij moet de heiligheid 

daarvan kennen. Het is een noodzaak als hij de moskee betreedt om de telefoon uit of op stil te zetten. 

Het is zelfs beter het buiten de moskee te laten en de moskee te betreden om te bidden en Allah te 

gedenken. En niet om jezelf en andere dienaren bezig te houden met deze geluiden en vermaak. 
 

Dit alles behoort tot de rampen die we in de moskeeën meemaken, en waarmee de moskeegangers 

worden geteisterd, de aanbidding wordt verstoord en de mensen worden geschaad. 

In de moskee is het niet toegestaan je stem te verheffen boven die van je broeder met de Quran, zodat 

je zijn recitatie niet zal verstoren. Wat dan te denken van deze rampen die tegenwoordig aanwezig zijn 

en zoveel slechts hebben gebracht? 
 

Beste broeders, Onze geliefde profeet (s.a.w) heeft ons geleerd hoe wij met de moskee om moeten 

gaan. 

Als je onderweg bent naar de moskee zeg je de volgende douae: 

(O Allah, plaats licht in mijn hart en licht op mijn tong, en licht in mijn gehoor en licht in mijn 

ogen en plaats licht achter me, licht voor me, licht boven me en licht onder me. O Allah, 

begunstig me met licht). 

Als je de moskee binnentreedt, doe dat dan met je rechter voet en zeg: 

(Ik zoek mijn toevlucht tegen de vervloekte shaytaan bij Allah de Almachtige, bij Zijn Edele 

Gezicht en bij Zijn onophoudelijke Heerschappij. In de Naam van Allah en zegeningen en vrede 

zij met de Boodschapper van Allah. O Allah, open voor mij de deuren van Uw genade). 

(Als je de gebedsruimte binnentreedt, verricht dan twee Raka'aat voordat je gaat zitten)  
Deze 2 Raka’aat zijn een soort groet aan het huis van Allah, het voedt de moslim op. Ze maken 

onderscheid tussen het binnengaan in een gewone plek zoals een kantoor of een markt en het huis van 

Allah. 

Als je de moskee verlaat, verlaat de moskee met je linker voet en zeg dan: 

(In de Naam van Allah en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah. O Allah, ik 

vraag U om Uw gunsten. O Allah, bescherm mij tegen de vervloekte shaytaan). 

  

De tijden waarop vrijwillige gebeden verboden zijn:         

De Khotba van vandaag gaat over het volgende 170609 

De gedragscode van de moslim in de gebedsruimte 

Moskee 
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1- Vanaf het moment dat de dageraad aanbreekt tot ongeveer een kwartier nadat de zon is 

opgekomen.  

2- Ongeveer een kwartier voordat het Dohr-gebed aanbreekt, totdat de tijd voor Dohr begint. 

3- Nadat je het Asr-gebed hebt verricht, zelfs als het een uur na aanvang van het gebed is, totdat 

de schijf van de zon volledig te zien is. Het begin van het tijdstip waarop het dus verboden is 

om te bidden begint wanneer iemand het Asr-gebed heeft verricht, en niet het begin van het 

Asr-gebed zelf.  
 

Het bewijs voor deze tijdstippen is vermeld in verschillende overleveringen, waaronder de duidelijkste 

en meest uitgebreide, namelijk de lange overlevering die verhaald is van Amr ibn Abassa. De Profeet 

(s.a.w) zei tegen hem: (Bid al-Fajr, onthoud je vervolgens van het bidden totdat de zon is 

opgekomen en hoog staat, want wanneer het opkomt, dan stijgt het op tussen de horens van de 

satan en op dat tijdstip prosterneren de ongelovigen er voor. Bid daarna, want het gebed wordt 

waargenomen en bijgewoond, totdat de schaduw van een speer direct ten noorden neervalt 

(d.w.z. ‘s middags). Onthoud je vervolgens van het gebed, want op dat moment wordt de Hel 

opgestookt. Bid vervolgens wanneer de schaduw voorwaarts beweegt, want het gebed wordt 

waargenomen en bijgewoond totdat je het Asr-gebed hebt verricht. Onthoud je vervolgens van 

het gebed totdat de zon is ondergegaan, want het gaat onder tussen de horens van de satan en op 

dat moment prosterneren de ongelovige er voor). (Moslim) 

 

Ten slotte, tot de gedragscode van de moslim in de gebedsruimte behoren: Het Niet verheffen van de 

stemmen, het respecteren van de rijen en de gaten voor hem opvult, het uitzetten van de telefoon, de 

rust en kalmte bewaren bij het binnentreden en het verlaten van de gebedsruimte. 

 

Ik vraag Allah (s.w.t) om ons in staat te stellen de gedragscode van de gebedsruimte in acht te nemen 

opdat wij het licht zullen verkrijgen om verlicht te worden.  

Moge Allah (s.w.t) ons allen laten behoren tot de goeddoeners en tot hen die over hun hiernamaals 

nadenken en hiervoor goede daden verrichten. 

Moge Allah (s.w.t) ons kennis en vrome daden schenken. En ons leiden naar matigheid in al onze 

handelingen. 

 

Amien 
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