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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) 
Dit komt omdat ze worden uitgekozen als plaatsen waar daden van aanbidding worden uitgevoerd, 

uitspraken van Allah worden gereciteerd, de gelovigen worden samengebracht en religieuze rituelen 

openlijk worden beoefend. 
 

Abu Huraira (r.a) verhaalde: De Boodschapper van Allah (s.a.w) zei: "Er zijn engelen die 's nachts 

achter elkaar op je afkomen, en anderen gedurende de dag, en ze komen allemaal samen in de tijd 

van de Asr en Fajr gebeden. Dan gaan de engelen die bij je zijn gebleven ' s nachts opstijgen (naar 

de hemel) en Hij (Allah) vraagt hen hoewel Hij hun zaken perfect kent. 'In welke staat heb je mijn 

dienaren verlaten? Ze zeggen: 'Toen we ze achterlieten, waren ze aan het bidden en toen we bij hen 

kwamen, waren ze aan het bidden" (Bukharie). 

 

Het is vanuit de moskeeën dat het goede en goede daden voortkomen, waar de vrijdagpreken worden 

gepreekt om de moslims aan de zaken van hun religie te herinneren en in hun schoot verzamelen de 

gelovigen zich over gehoorzaamheid en aanbidding, en ze ontmoeten elkaar in genegenheid en liefde. 

De profeet (s.a.w) zei: “Degene die woudoue op de juiste manier in zijn huis verricht, daarna naar 

de moskee gaat, hij bezoekt Allah, en voorwaar Allah eert  zijn bezoekers”  (Attabarini) 

Abou al-Dardae zei tegen zijn zoon: "O mijn zoon, laat de moskee je thuis zijn, want de moskeeën 

zijn de huizen van de rechtvaardigen."  Want ik hoorde de profeet (s.a.w) zeggen: "Wie van de 

moskee zijn huis maakt, Allah de Almachtige zal hem met barmhartigheid zegenen en de weg op het 

pad naar het paradijs vergemakkelijken" (Attabarani) 
 

Beste moslims, de moskee is van groot belang bij het bouwen van de veilige samenlevingen en het 

verspreiden van de wetenschap en cultuur en het bouwen van de monumenten van de hoge beschaving. 

Het eerste werk dat door de Profeet (s.a.w) werd gedaan na zijn aankomst in Medina was een moskee 

bouwen. Het bouwen van moskeeën is een middel om tot Allah (s.w.t.) te naderen, evenals een daad 

van aanbidding. Allah (s.w.t) heeft het Paradijs beloofd aan degenen die het hebben gebouwd.  

De Profeet (s.a.w) zei: "Degene die een moskee bouwt omwille van Allah, zoals een mussen nest of 

zelfs kleiner, Allah zal voor hem een huis bouwen in het Paradijs." (Ibn Majeh) 

Allah (s.w.t) zegt: “Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en 

de Laatste Dag gelooft, en die de salaat onderhoudt en de zakaat geeft en die niemand vreest dan 

Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleiden zullen behoren”. (S9-A18) 
 

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 islam houdt moskeeën hoog in aanzien en eert degenen die ze schoonmaken en het onderhoud 

ervan uitvoeren. 
 

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) 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende 180209 
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Het is niet aanbevolen voor een moslim om naar de moskee te komen met een slechte geur in zijn 

kleding of lichaam die zijn medeaanbidders schade berokkent, zoals de profeet (s.a.w) zei: "Hij die ui 

of knoflook of prei heeft gegeten, mag onze moskee niet naderen, omdat de engelen ook beledigd 

zijn door de sterke geuren die de kinderen van Adam beledigen." (Moslim) 

 

Één van de etiquette van de moskee is om er met respect en waardigheid naar toe te lopen, vooral als 

het gebed begonnen is, om de aanbidders niet te storen. Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: “Wanneer 

de roep om het gebed wordt gedaan, wandel er dan rustig naartoe en bid waar je op tijd bent en 

voltooi wat je gemist hebt”. (Moslim) 
 

Een andere etiquette van de moskee is bij het binnentreden hiervan twee gebedseenheden te 

verrichten.: De profeet (s.a.w) zei: “Als iemand van jullie de moskee betreedt, laat hem twee 

gebedseenheden verrichten voor hij gaat zitten” (Bukharie & Moslim) 
 

Één van de doelstellingen achter het opzetten van moskeeën is om de harten van moslims bij elkaar te 

brengen en eenheid tussen hen te bereiken. Daarom is het niet toegestaan om ze te gebruiken als een 

middel om onenigheid te creëren of om verdeeldheid in hen te laten zien.  
 

Moskeeën zijn de bron van eer voor moslims, evenals het symbool van hun religie. Als iemand hen 

onderhoudt met gebeden en gedachtenis aan Allah, zal Allah hem verhogen in rang, hem zegenen met 

blijdschap en zijn hart vullen met vreugde en geluk.  
 

Moskeeën zijn plaatsen waar moslims gemoedsrust ervaren, het hiernamaals herinneren, hun relatie 

met Allah (s.w.t) versterken en weg blijven van wereldse zaken. 
 

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.  

Moge Allah de Verhevene onze goede daden belonen en onze slechte daden vergeven. 

Moge Allah de Verhevene onze harten vullen met liefde voor Hem en voor zijn profeet Mohammed 

(s.a.w) 

Moge Allah de Verhevene onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen. 
 

Amien! 
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