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           Vrijdag 23-08-2019 
 
 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

Het Vrijdaggebed 
 
 
Allaah subhanahoewata3aala zegt in de Koran: “O jullie die geloven, als er op de vrijdag 
wordt opgeroepen tot het gebed, haast jullie dan naar het gedenken van Allah en verlaat 
de handel. Dat is beter voor jullie, als jullie (het maar) wisten” (Al-Jumu‘ah: 9) 
 
Allaah subhanahoewata3aala heeft bepaalde dagen verkozen boven anderen. 
Zoals Allaah subhanahoewata3aala bepaalde maanden boven andere maanden heeft 
verkozen zo dus ook de maand Ramadan boven de andere. 
Zo heeft Allaah subhanahoewata3aala de vrijdag boven de andere dagen verkozen en deze 
verheven dag komt wekelijks terug hiermee is de vrijdag ook de meest verkozen dag van de 
verkozen dagen. 
 
De Profeet Salla Allahu 3alayhi wassalaam zei: “Vrijdag is het hoofd der dagen, de 
grootste dag voor Allah. Het is groter voor Allah dan de dag van Adha en de dag van 
Fitr. Het heeft vijf kenmerken: daarop schiep Allah Adam; daarop zond Allah Adam naar 
deze aarde; er is een tijd dat iemand Allah niet om iets vraagt, maar Hij zal het hem 
geven, zolang hij niet om iets vraagt dat verboden is; daarop zal het uur beginnen. Er is 
geen engel die dicht bij Allah is, geen hemel, geen aarde, geen wind, geen berg en geen 
zee die vrijdag niet vreest” (Ibn Majah) 
 
Het uur waarin de Dua wordt verhoord oftwel het uur van verhoring is een uur waar vele 
geleerden een meningsverschil over hebben over het moment waarop deze plaats vindt. Maar 
een ding is zeker, het is zeker dat Allaah subhanahoewata3aala dit uur verborgen heeft 
gehouden opdat de mensen gedurende de gehele dag ijverig zoeken naar dit uur door Hem 
subhanahoewata3aala veelvuldig te aanbidden. Dit zodat de dienaar profijt kan hebben van 
het uur van verhoring. 
 
Allaah subhanahoewata3aala heeft het vrijdaggebed geschapen om verschillende 
onderwerpen aan bod te laten komen om ons voortdurend te vermanen en te verbeteren. 
Allaah subhanahoewata3aala heeft voor iedere dienaar verplicht gesteld om het vrijdaggebed 
bij te wonen of het nou gaat om de rijke of arme of de hoge of laag geplaatste personen in de 
maatschappij, hier is geen onderscheid in. 
Wanneer deze personen luisteren naar deze woorden(gedurende het vrijdaggebed) zal er 
standvastigheid optreden in hun Imaan omdat het een wekelijkse vermaning is. 
 
Het is niet toegestaan om niet of te laat te komen bij het vrijdaggebed tenzij er een geldige 
Islamitische reden is. Een islamitische reden kan bijvoorbeeld ziekte zijn of een 
levensbedreigende situatie zoals voor een arts etc. 
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Het is ook niet toegestaan om te handelen of een contract op te stellen ( huwelijks of handel 
etc.) als deze tijdens het vrijdaggebed  wordt opgesteld is deze ongeldig. 
 
De Profeet Salla Allahu 3alayhi wassalaam zei: “Er is geen gehoorzaamheid aan een 
wezen in ongehoorzaamheid van de Schepper”. 
 
Enkele daden die men kan verrichten voor het vrijdaggebed die aanbevolen zijn: 
- Ghusl verrichten (d.w.z. de grote wassing) 
- Vroeg naar de moskee komen 
- Met respect binnen komen, dit door andere geen kwaad te doen door het passeren etc. 
- Schone kleren 
- Geen rauwe uien, knoflook, lente ui, prei etc. eten (dit geldt ook voor de normale moskee 
bezoeken) Dit zodat anderen ook geen last ervan zullen hebben. 
 


