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           Vrijdag 29-01-2021 
 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

Het geloven in de Siraat 
(De Siraat is een brug die over de Hel loopt)  

 
Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatoe wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed. 
 
Een van de grootse gebeurtenissen op de Dag des Oordeels is een gebeurtenis waar de 
Profeten bang voor waren, terwijl zij de meeste vrees hebben jegens hun Heer en een van Zijn 
zuiveren zijn. Hoe zal dit dan met de rest van de mensheid gesteld zijn? 
 
Dit gaat allemaal over een weg en een brug die als het ware over de Hel loopt. Deze brug 
wordt de Siraat genoemd. De mensen moeten op die Dag over deze brug heen. De snelheid 
waarmee dit gebeurt, is afhankelijk van hun daden. 
 
Beste Moslims, 
De teksten uit de Qor’aan en de Soennah hebben erop gewezen dat de Siraat waarheid is. Zo 
is het ook voor de moslims vastgesteld er in te moeten geloven en overtuigd te zijn van de 
gebeurtenis ervan. 
Allaah subhanahu wata3aala zegt: “En er is niemand onder jullie of hij treedt daar binnen. 
Het is van jouw Heer een als onafwendbaar vastgesteld besluit. Dan zullen Wij hen 
redden die (Allaah) vreesden, en Wij laten de onrechtplegers erin achter, knielend” 

(Maryam: 71,72) 
 
Degene die over de Siraat lopen zijn de moslims, echter zullende ongelovigen en de 
veelgoden aanbidders hun groepen volgen en in het Hellevuur belanden met degene die zij 
aanbaden of volgden. 
 
De Siraat wordt in de Soennah van de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam uitbundig en tot 
in details besproken. Enkele eigenschappen/omschrijvingen van de Siraat: 
 
● Thawban radiya Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat er een Jood de Profeet salla Allaahu 
3alayhi wassalam vroeg: “Waar zullen de mensen zijn op de Dag dat de aarde wordt 
veranderd door een andere aarde , en zo ook de hemelen? De Boodschapper van Allaah 
salla Allaahu 3alayhi wassalam zei: Ze bevinden zich in de duisternis achter de brug 
(Siraat)” (Sahieh Moeslim) 

 
Zij zullen verlicht worden naar gelang hun staat, oftewel daden en naar gelang deze verlichting 
zullen de personen over de Siraat lopen. 
 
● In Sahieh al-Bukhaari (7439) en Sahieh Muslim (183) is het overgeleverd van Abu Sa3eed 
al-Khudri radiya Allaahoe 3anhoe in een lange hadith dat de Boodschapper van Allaah salla 
Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: “…… Dan zal de brug over de hel worden gelegd” 
We zeiden: “O Boodschapper van Allaah! Wat is de brug?” Hij zei: “Het is een gladde 
(brug) waarop klemmen en (hakenachtige) doornen zijn die breed zijn aan de ene kant 
en smal aan de andere en gebogen uiteinden. Een plant met zulke doornen wordt 
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gevonden in Najd en wordt asSa3daan genoemd. Sommige gelovigen zullen de brug zo 
snel als een oogwenk oversteken, andere zo snel als de bliksem, een sterke wind of 
snelle paarden of vrouwtjeskamelen. Dus sommigen zullen veilig zijn zonder enige 
schade, sommigen zullen veilig zijn na het ontvangen van wat krassen(schrammen), en 
sommigen zullen in de hel (vuur) vallen. De laatste persoon zal oversteken door te 
worden gesleept (over de brug)”. 
 
● De eerste die over de Siraat heen zal lopen is de Boodschapper van Allaah salla Allaahu 
3alayhi wassalam en zijn Oemmah. 
Aboe Hurayrah radiya Allaahu 3anhoe heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah 
salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: “En dan zal er een brug over de hel worden 
opgezet. En ik zal de eerste van de Boodschappers zijn wie het toegestaan wordt (om 
met zijn Oemmah te passeren over de Siraat), en op deze dag wordt het niemand 
mogelijk gemaakt om te praten behalve de Boodschappers, en het gezegde van de 
Boodschappers op die Dag zal zijn: 'O Allaah, schenk veiligheid, schenk veiligheid!” 
(Sahieh al-Bukhaari) 
De Boodschappers vragen Allaah subhanahu wata3aala de veiligheid en de redding want het 
moment is zwaar. 
 
● Er zijn twee grote zaken die zich bevinden aan de kanten van de Siraat waarover de Profeet 
salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft verteld met zijn gezegde die overgeleverd is door Aboe 
Hurayrah en Hudhaifah ibn alJaman radia Allaahoe 3anhoemaa: “vertrouwenswaardigheid 
(al-amaanah) en bloedverwantschap (ar-rahiem) zouden worden gezonden, en deze 
zouden rechts en links van het pad staan” (Sahieh Moeslim) 
 
Het feit dat vertrouwenswaardigheid en bloedverwantschap worden gedacht bij deze grootse 
gebeurtenis is een bevestiging van hun rechten en het prijst ook de grootsheid van de 
goedheid die erin bevindt. Wij dienen dus als moslims in goede vertrouwen met andermans 
spullen om te gaan en goedheid jegens onze ouders te trachten en de band met onze 
bloedverwanten te onderhouden.  
 
● De laatste die over de Siraat zal gaan: 
Abdoellaah ibn Mas3ood radiya Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Boodschapper van 
Allaah salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: “De laatste die het paradijs 
binnengaat, zal een man zijn die eenmaal zal lopen, eenmaal zal struikelen en eenmaal 
zal worden verbrand door het vuur. Als hij er voorbij is, zal hij er naar toe gaan en 
zeggen: 'Gezegend is Degene die mij van u heeft gered. Allaah heeft me iets gegeven 
dat Hij niet aan de eerste en de laatste heeft gegeven” (Sahieh Moeslim) 

 
Wat zal er verder zijn voor de moslims na de Siraat? 
Abu Sa3eed al-Khudri radiya Allaahoe 3anhoe heeft overgeleverd dat de Boodschapper van 
Allaah salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: “Wanneer de gelovigen veilig over (de 
brug) de hel gaan, zullen ze worden tegengehouden bij een brug tussen de hel en het 
paradijs, waar ze op elkaar zullen vergelden voor het onrecht dat onder hen in de wereld 
is gedaan, en gezuiverd worden van al hun zonden, zullen ze in het paradijs worden 
toegelaten. Bij Hem in Wiens handen het leven van Mohammed is, zal iedereen zijn 
woning in het paradijs beter herkennen dan hij zijn woning in deze wereld herkent” 
(Sahieh al-Bukhaari) 
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Beste Moslims, 
Door al hetgeen wat is overgeleverd over de Siraat is het duidelijk hoe groots de gebeurtenis 
is op die Dag. Moge Allaah ons allen laten behoren tot degenen die veilig zijn gesteld op die 
dag. Ameen! 
Al wie rechtlijnig is in het wereldse zowel in het uiterlijke als in het innerlijke op het pad van de 
tevredenheid van Allaah zal ook rechtlijnig zijn wanneer hij over de Siraat heen loopt, welke 
zich bevindt over de Hel. En al wie afwijkt van deze rechtlijnigheid oftewel de Siraat oftewel de 
Islaam zal dus ook afwijken op de Siraat op de Dag der Opstanding. Moge Allaah ons hiervoor 
behoeden.  
 
Abdoellaah Ibn Mas3ood radiya Allaahoe 3anhoe overleverde: De Boodschapper van Allaah 
salla Allaahu 3alayhi wassalam trok een lijn in het zand met zijn hand en hij zei: “Dit is het 
rechte pad van Allaah”. Toen trok de Profeet lijnen naar rechts en links, en hij zei: “Dit zijn 
andere paden die er niet toe behoren, en er is geen pad onder hen of er is een duivel die 
ernaar oproept”. Toen reciteerde de Profeet het vers: “En dat dit Mijn Pad is , een recht 
Pad, Volgt het dan, en volgt geen (andere) paden want die zullen jullie doen afsplitsen 
van Zijn Pad” (Al-An3aam: 153)    (Ahmad en An-Nasaa’ie - Sahieh) 
 
Moge Allaah ons standvastig houden en ons behoeden van het Hellevuur en voor ons de Dag 
der Opstanding vergemakkelijken. Ameen! 
 


