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Beste moslims: de moskeeën zijn de huizen van Allah (s.w.t) op aarde, de dierbaarste plaats waar 
Allah (s.w.t) wordt aanbeden. Moskeeën zijn het goede voorbeeld voor begeleiding en licht maar ook 
een toevluchtsoord voor de engelen en de genade, goedheid en rust. De Profeet (s.a.w) zei: "De meest 
geliefde plaats van Allah zijn de moskeeën" (Moslim) 
 
Allah de Verhevene zegt: “in huizen waarvoor Allah gebood (Hem) erin te eren en Zijn Naam te 
noemen, zij prijzen Zijn Glorie daarin in de ochtenden en de avonden (36) mannen die niet door 
handel en niet door verkoop worden afgeleid van de gedachtenis van Allah en (ook niet van) het 
onderhouden van de salaat en het geven van de zakaat en die bang zijn voer de Dag waarop de 
harten en de ogen sidderen (37) Opdat Allah hen beloont volgens het beste van wat zij deden. En Hij 
vermeerdert voor hen Zijn gunst. En Allah voorziet wie Hij wil zonder rekening” (S24-A36, 37 &38) 
 
Allah (s.w.t) zegt ook: “En toen Wij het huis maakten tot een plaats van samenkomst voor de 
mensen en een vrijplaats -- en beschouwt de standplaats van Ibrahim als een gebedsplaats -- en Wij 
Ibrahim en Ismail opdroegen: "Reinigt Mijn huis voor hen die de omgang verrichten, die erin 
vertoeven en buigen en die zich eerbiedig neerbuigen”  
(S02-A125) 
 
De moskee is een heilige en waardige plaats waar de moslims rekening mee moeten houden. Bij het 
binnentreden van de moskee dient een ieder onder ons hier met eer en ontzag mee om te gaan. 
Moslims dienen ook rekening te houden met de manier waarop zij er uit zien door er zeker van te zijn 
dat hun kleding mooi en schoon is, vooral wanneer je in contact komt met andere mensen en wanneer 
je het gebed verricht. Allah (s.w.t) zegt: “O kinderen van Adam, draag jullie mooie kleding bij ieder 
moskeebezoek” (S7-A31) 
 
Beste moslims, het in de dienst zijn van moskeeën behoord tot het aanbidding en gehoorzaamheid aan 
Allah (s.w.t). Het is ook een morele ethiek hoe om te gaan met Allah de Verhevene. Het is een 
voldoening maar ook een grootse eer om een dienaar te zijn voor het huis van Allah de Almachtige 
zoals onze geliefde profeet (s.a.w) en zijn metgezellen waren.   
“De profeet (s.a.w) zag wat sputum in de gebedsrichting van de moskee en hij werd zo boos dat zijn 
gezicht rood werd. Toen kwam een vrouw uit de Ansar en schraapte het af, en plaatste wat Khaluq 
op die plek. De Boodschapper van Allah zei: "Hoe goed dit is"  
(An-Nassai) 
 
En in een ander Hadith verteld door Aisha (r.a.): “De profeet (s.a.w) heeft ons geboden moskeeën te 
bouwen in verschillende plaatsen (dat wil zeggen in de plaats van elke stam afzonderlijk) en dat ze 
moeten worden schoongehouden en geparfumeerd” (Abi Dawoud) 
 
En in een andere hadith overgeleverd door Abou Dharr: “De profeet (s.a.w) zei: “De daden van mijn 
volk, goed en kwaad, werden voor mij gepresenteerd, en ik vond de verwijdering van iets 
verwerpelijks van de weg tussen hun goede daden, en het sputumslijm vertrok onbegraven in de 
moskee onder hun slechte daden” (Moslim). 
 
Abou Huraira (r.a) heeft overgeleverd dat een vrouw, die de moskee veegde, overleden was. De 
Profeet (s.a.w) merkte na een paar dagen dat ze vermist was. Hij (s.a.w) vroeg naar haar. Hij kreeg te 
horen dat ze was gestorven. Toen zei hij: “Hadden jullie dat maar eerder aan mij verteld. Kunnen 
jullie haar graf aanwijzen?”. Hij kwam bij haar graf en verrichtte een gebed”. (Bukharie en Moslim)  
 
Deze Hadith legt het belang uit dat de Islam hecht aan het schoonhouden van moskeeën.  
Het is en blijft onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze mooie moskee van binnen en buiten 
schoon te houden. Het is immers het huis van Allah (s.w.t). Daarnaast vindt een ieder het fijn om te 
bidden in een nette en schone moskee. 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende 181214 
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De islam houdt moskeeën hoog in aanzien en eert degenen die ze schoonmaken en het onderhoud 
ervan uitvoeren. 
 
Moge Allah de Verhevene ons al het goede schenken en beschermen tegen al het slechte en kwade 
Moge Allah de Verhevene ons allen leiden naar het juiste pad, het pad van de Islam.  
 
Amien! 
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