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De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 

 

Het herinneren van mensen aan de Hajj 
(het bedevaart) 

 
Allah, de Verhevene, de Almachtige zegt hierover in Soerat-Al-Imraan: (Het is aan de mensen 

verplicht gesteld om de Hajj te verrichten, voor wie daartoe in staat is. En wie ongelovig 

is, waarlijk Allah heeft geen behoefte aan de werelden)   (Aya 97). 

De Profeet (s.a.w) zei hierover: (De Islam is gebouwd op vijf (zuilen): het getuigen dat er 

geen God is dan Allah en dat Mohamed de boodschapper van Allah is, het verrichten van 

het gebed, het geven van de “Zakaat”, het vasten in de maand Ramadan en het 

verrichten van de Hajj wie daartoe in staat is). (Overgeleverd door Bukharie en Muslim) 

 

Beste broeders en zusters in Allah:  

De Hajj is een verplichting van Allah aan alle moslims (man en vrouw) voor wie (financieel en in 
gezondheid) daartoe in staat wordt gesteld. Het is één van de vijf zuilen van de Islam, zoals 
gezegd, en hetgeen op deze zuil wordt gebouwd is het hele leven lang aanbidden van Allah en 
het gehoorzaam zijn aan zijn voorschriften, verplichtingen, geboden en verboden, d.w.z. het 
uitvoering geven aan waar de Islam voor staat en het vervolmaken van de ‘Din’ (het geloof). In 
dit verband heeft Allah, de Verhevene zijn Woorden doen neerdalen:  
(Op deze dag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, en Mijn gunst aan jullie 

voltooid en de Islam voor jullie als godsdienst gekozen)…(Soerat-Al-Ma’ida, Aya 3).  

 

Beste broeders en zusters:  

Wie bij zichzelf ziet dat hij kan voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen van de Hajj, die 

moet hieraan gehoor geven en deze volbrengen en niet langer uitstellen, want de bevelen van 

Allah en Zijn Profeet dienen meteen opgevolgd te worden zonder uitstel. 

Een mens kan nooit weten wat er in de toekomst kan gebeuren met iemand. Allah (s.w.t) - en 

Hij Zij dankbaar hiervoor- heeft ons voorzien in alle voorzieningen en mogelijkheden in dit land 

die Hij aan niemand anders heeft voorzien om in staat te zijn het “Huis van Allah” (de “Kaaba”) 

met gemak te kunnen bereiken en hier de Hajj-rituelen te verrichten. Dus aanvaardt deze gunst 

en voorziening met alle Lof en Dank aan Allah en voldoet aan deze verplichting voordat iemand 

van jullie dood gaat en hierdoor spijt krijgt waar spijt niet meer zal kunnen helpen of iets hieraan 

kan veranderen.  
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En hoort in dit verband de Woorden van Allah hierover in “Soerat-Az-Zoemar”, Aya 54 t/m 58:  

(En keert terug tot Jullie Heer en geeft jullie over aan Hem voordat de bestraffing tot jullie 

komt en jullie de verliezers zullen zijn.   (Aya 54) 

En volgt op de beste wijze wat aan jullie is neergezonden van jullie Heer, voordat de 

bestraffing onverwachts tot jullie komt; terwijl jullie het niet beseffen. (Aya 55) 

Zodat er voor geen (enkele) ziel aanleiding zal zijn om te kunnen zeggen: ”Oh wat heb ik 

een spijt omdat ik nalatig ben geweest (in mijn plicht) jegens Allah en ik behoorde tot de 

bespotters.   (Aya 56) 

Of zou zeggen: “als Allah mij maar had geleid, dan had ik zeker tot de “Moettaqien” 

(gelovigen) hebben behoord.   (Aya 57) 

Of zou zeggen: “als je de bestraffing zou zien: kon ik maar nog een (of de) kans krijgen, 

dan zou ik zeker tot de weldoeners behoren”)   (Aya 58) 

 

Beste gelovigen: 

Gelooft in Allah en zorgt ervoor dat jullie het voorbeeld van de Profeet (s.a.w) volgen, want de 

gunsten en zegeningen zijn te vinden in het volgen van zijn traditie en het volle geluk komt voort 

uit het volgen van zijn voorbeeld en het doen en laten wat hij ons op bevel van Allah 

aanbevolen of afgekeurd heeft. 

 

Oh, Allah laat ons slagen in het verrichten van de Hajj in ‘Uw Gezegende Huis’ en maak ons 

gelukkig en leid ons (hiernaar) en vergeef ons onze zonden en slechte daden, oh Verhevene, 

oh Heer der Werelden. 

Moge Allah mij en jullie zegenen en leiden met de Heilige Koran. 
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