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Allah () zegt: En vermaan: want voorwaar, de vermaning baat de gelovigen (S51:A55) 

Allah () zegt ook: Vermaan daarom, als de Vermaning (hun) baat. Wie (Allah) vreest zal zich 

laten vermanen. Maar de ellendige zal het vermijden (S87:A9-11) 

 

Degene die niet vermaand wil worden en dus degene die niet herinnerd wil worden, hij zal het niet 

accepteren en het zal hem ook niet baten. Zoals de aarde waar regen geen invloed op heeft, maar ook 

niet van het regenwater profiteert.  

 

Beste broeders en zusters, 

Hetgeen waar vandaag over vermaand wordt zijn de huizen van Allah, oftewel de moskeeën. Allah 

() zegt: En voorwaar, de moskeeën behoren aan Allah toe…. (S72:A18) 

Allah () zegt ook:  (Zo'n licht brandt) 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 (S24:A36) 

Vanuit deze geweldige moskeeën treedt ook het licht van geloof naar buiten, komen de harten tot 

leven, de zielen tot rust, en knielen de voorhoofden neer, en worden de rijen één en vindt er verzoening 

van de zielen plaats. 

De moskeeën zijn plaatsen waar Allah wordt ontmoet, waar de barmhartigheid neerdaalt, waar de 

uitschieters worden vergeven en waar de zonden worden gewist. De moskeeën zijn de Huizen van 

Allah op Zijn Aarde. Daarnaast zijn het ook plekken waar Hij wordt aanbeden, gedankt en waar Hij 

wordt veréénvoudigd. Het zijn ook de meest geliefde plekken voor Allah met de beste positie bij Hem 

().  

Aboe Hoeraira () heeft verhaald dat de Boodschapper van Allah () heeft gezegd: 

“De meest geliefde plekken bij Allah zijn de moskeeën en de meest gehate plekken bij Allah zijn 

de markten” (Moslim) 

Degene die van Allah houdt, hij houdt ook van Zijn huizen en laat zijn hart hier ook aan verbonden 

zijn. En al wie zijn hart hieraan verbonden is, hij zal De Schaduw van Allah krijgen op De Dag dat er 

geen schaduw is behalve Zijn Schaduw. 

Aboe Hoeraira () verhaalt dat de Profeet () heeft gezegd: “Er zijn zeven die Allah zal 

beschaduwen met Zijn Schaduw op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve Zijn Schaduw: 

‘’…….., een man wiens hart is verbonden aan de moskeeën,…’’ 
(Bukhari & Moslim) 

 

Al wie van de moskeeën houdt omwille van Allah, dan is de liefde van hem voor de moskeeën een 

aanbidding en een overwinning. En al wie ervan houdt, kent ook de daadwerkelijke waarde van de 

moskeeën. Diegene zal ook helpen met het onderhouden ervan en het reinigen van de moskeeën. Zoals 

Aicha (r.a.) heeft overgeleverd dat de Profeet () heeft bevolen om moskeeën te bouwen tussen de 

huizen en om ze te reinigen en te parfumeren. (at-Thirmidhi) 

 

Helaas wordt geconstateerd dat de positie van de moskeeën in de harten is gedaald, en dat de 

moskeeën worden verlaten en niet hun rechten krijgen. Zo zie je dat er ook geen barmhartigheid meer 

te vinden is in de moskeeën en dat er vele ruzies en discussies plaats vinden en dat er geroddeld wordt 

en dat het roddelen ook niet afgekeurd wordt.  

Daarnaast zie je dat de innovaties ook verspreid zijn en dat er veelvuldig wordt gesproken over 

wereldse zaken. Het binnentreden van de moskeeën is een gewoonte geworden net zoals alle andere 

gewoontes. En het erin zitten en het wachten op het gebed wordt gezien als tijdverdrijf voor 

sommigen. En als de Imaam wat langer reciteert dan is het zwaar en moeilijk voor degene die bidden 

achter de Imaam.  

 

Beste gelovigen, 

De harten hebben geen gevoel meer voor de positie van Degene aan Wie deze plekken worden 

toegeschreven en dat is Allah de Verhevene. 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 220617 

Manieren in de moskee 

Moskee 
Anour 

Nijmegen 
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Allah () zegt: En zij achten Hem niet met de achting die Hem toekomt,..  (S39:A67) 

Oftewel we verheerlijken Allah de Almachtige niet zoals we zouden moeten, en we eren  zijn rituelen 

niet zoals zou moeten. 

Allah () zegt: Zo is het, en wie de gewijde Tekenen van Allah eer bewijst: voorwaar, dat is 

door het vrezen (van Allah) in de harten (S22:A32) 

Allah () zegt ook: Dat is het, en wie de gewijde zaken (verboden zaken) van Allah eert: dat is 

beter voor hem bij zijn Heer (S22:A30) 

Dit betekent dat er in de moskee bepaalde verbodenheden zijn die men niet mag overtreden. Zoals het 

zinloos praten, roddelen en het drijven van handel. Als je dus in de moskee zit, wees dan bewust van 

het feit dat je bij Allah zit en je je dus ook zo moet opstellen en moet gedragen. Dit kun je doen door 

de Quraan te lezen en Allah () te gedenken.  

 

Helaas zijn er vele mensen die dit allemaal laten en zich bezig houden met zaken waar ze zich niet mee 

bezig moeten houden. Zoals het veelvuldig bezig zijn met de telefoon.  

De moskee horen we te eren en ons bezig te houden met aanbidding en niet met een telefoon, zelfs 

voor sommige tijdens het gebed. Maar we horen ons bezig te houden met het reinigen ervan en het 

parfumeren ervan. Dit zoals we bij onze eigen huizen doen, sterker nog, veel beter dan in onze eigen 

huizen.  Dit is immers het huis van Allah.  

 

Allah () zegt: In huizen waarvan Allah heeft bevolen dat zij werden opgericht om Hem daarin 

te eren en waarin Zijn naam wordt genoemd, zij loven Hem daarin in de ochtenden en avonden. 

(Dat zijn) mannen die niet door handel en niet door koopwaar afgeleid worden van het gedenken 

van Allah en het onderhouden van het gebed  
(S24:A36-37) 

Aboe Dharr () heeft overgeleverd dat de Profeet () heeft gezegd: “De daden van mijn volk, goed 

en kwaad, werden aan mij gepresenteerd, en ik vond de verwijdering van iets verwerpelijks van 

de weg tussen hun goede daden,….” (Moslim) 

En het heeft vanzelfsprekend voorrang dat het verwijderen van verwerpelijkheden in de moskee vóór 

andere zaken gaat.  

Aboe Hoeraira () verhaalde dat een vrouw die de moskee veegde overleden was. De Profeet () 

merkte na een aantal dagen op dat dat deze vrouw er niet meer was. Hij () vroeg naar haar. Hij 

kreeg te horen dat ze was overleden. Hij () zei toen: “Hadden jullie dat maar eerder aan mij 

verteld. Kunnen jullie mij haar graf aanwijzen?’’ Hij kwam bij haar graf en verrichte het 

dodengebed”. (Bukhari & Moslim) 

 

Kijk hoe hoog de positie is van een vrouw die de moskee veegde, laat staan iemand die meer dan dit 

zou doen. 

Daarom horen we het juiste gedrag te hebben in de moskeeën door de juiste dingen te doen waar deze 

voor bedoeld zijn. We horen elkaar ook aan te roepen tot het verrichten van deze nobele daden. 

 

Moge Allah ons leiden naar de beste gedragingen in Zijn Moskee en buiten Zijn Moskee. 
 

mailto:info@anourmadrasati.nl
http://www.anourmadrasati.nl/

