Vrijdagpreek (khuṭba) / ُخطبُةُُالجُمعُة
ُ
Datum: 02-04-2021

اّٰللس الرَّ ْح ٰم سن الرَّ ۪حي سم
ِبــــــــــــــــــــــ سم ه
ْس

س س
ي َٓا اَُّيا ال َّ ۪ذين ٰامنَٓوا اسذَا نودس س
س
اسعَ ْوا اس ٰٰل
َُ َ
َ ُ
َّ ي ل
ََ ه
ْ َلصلٰوة م ْن ي َ ْو سم ا ْل ُج ُمعَة ف

س
ذس ْكرس ه س
ون ﴿﴾ فَاسذَا
َ ْي لَكُ ْم اس ْن كُ ْن ُت ْم ت َ ْعل َ ُم
ٌ ْ اّٰلل َوذ َ ُروا ا ْلبَ ْيعَ َۜ ٰذلكُ ْم َخ

اّٰللس
س س
اْل َْر س
ْ انتَ سش ُروا سِف
ابتَ ُغوا سم ْن فَ ْض سل ه
ْ َالصلٰوةُ ف
ْ ض َو
َّ ُقضيَت
.ون
َوا ْذك ُُروا ه
َ اّٰللَ كَ ۪ثْيًا ل َعَلَّكُ ْم تُ ْفلس ُح

ول ه س
:اّٰللُ َعل َ ْيهس َو َسل ََّم
ُ قَا َل َر ُس
ص ََّّل ه
َ اّٰلل

َّ ََم ْن تَو
َ استَ َمعَ َوأ َ ْن َص
ُ غُ سفرَ ل َه،ت
ُ ضأ َ فَأ َ ْح َس َن ا ْل ُو
ْ َ ثُمَّ أ َ ََت ا ْل ُج ُمعَة َ ف،َضوء
س
س
.َص فَقَ ْد ل َغَا
َّ  َو َم ْن َم، َوزسيَادَةُ ث َ ََلثَة أَيَّام،َما ب َ ْينَ ُه َوب َ ْْيَ ا ْل ُج ُمعَة
َ س ا ْل َح

HET BELANG VAN HET VRIJDAGGEBED
Allah  ﷻzegt het volgende in de Qurʾān: ‘O jullie die
geloven! Wanneer jullie [middels de gebedsoproep]
worden geroepen voor het gebed op de vrijdag, haast
jullie dan naar het gedenken van Allah en laat de
handel achterwege. Dat is beter voor jullie, als jullie
dat wisten. En wanneer het gebed is beëindigd,
verspreid jullie dan op de aarde en zoek de gunst van
Allah. En gedenk Allah veelvuldig, wellicht zullen
jullie welslagen.’1 Volgens een ḥadīth zei de Profeet ﷺ
eens het volgende: ‘Wie de wassing (wuḍūʾ) op een
zorgvuldige manier verricht, vervolgens bij de
vrijdag[dienst] komt en [de preek aandachtig]
beluistert en zwijgt, hem zullen zijn zonden tussen die
[vrijdag] en de vrijdag [erop], aangevuld met nog drie
dagen, worden vergeven. En wie [de preek niet
beluistert en bijvoorbeeld] kiezelstenen aanraakt,
heeft daarmee iets ongeldigs gedaan.’2
Beste broeders en zusters!
Het deelnemen aan het vrijdaggebed is een verplichte
vorm van aanbidding op de vrijdagmiddag voor mannen
die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze plicht is
vastgelegd in de Qurʾān. De Profeet  ﷺleidde het eerste
vrijdaggebed tijdens zijn emigratie (hijra) naar Medina,
in een vallei genaamd Al-Rānūnāʾ, op het grondgebied
van de Banū Sālim-stam. In zijn allereerste vrijdagpreek
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riep de Profeet  ﷺop om vóór de dood berouw te tonen,
goede daden te verrichten, Allah  ﷻveelvuldig te
gedenken, liefdadigheid te geven om zo het band met de
Heer te versterken. Ook zei hij dat de verplichting van het
vrijdaggebed is ingegaan en dat het bagatelliseren of
ontkennen ervan, om maar niet deel te nemen aan dat
gebed, grote gevolgen kan hebben voor die persoon. Alles
wat zo’n persoon dan nog doet aan aanbidding en goede
daden is tevergeefs, totdat hij berouw toont. Hij sprak zijn
hoop uit dat wie dan berouw toont, Allah  ﷻdat hopelijk
aanvaardt.3
Beste moslims!
De preek (al-khuṭba) behoort tot de belangrijkste pilaren
(al-arkān) van het vrijdaggebed. De preek is een speciaal
moment waarop Allah ﷻ
ُ wordt gedacht. Zelfs de engelen
luisteren naar de preek om hun voordeel te doen met de
zegeningen ervan.4 Wat de aanwezigen siert, is
aandachtig te luisteren naar de duʿāʾ en de dhikr die
worden uitgesproken. Laat je dus niet afleiden tijdens de
preek.
Beste gelovigen!
Het
vrijdaggebed
(ṣalāt
al-jumuʿa)
is
een
aanbiddingsvorm waarnaar afzonderlijk wordt verwezen
in de Qurʾān. Dit heeft te maken met de nuttigheid en
zegeningen ervan. Het vrijdaggebed is een exclusief
moment waarop de leden van de umma elkaar ontmoeten.
Daarmee staat het vrijdaggebed symbool voor onze
eenheid, solidariteit en vrijheid. Samen met de vermaning
voorafgaand aan het vrijdaggebed (al-waʿaẓ) en de
eigenlijke preek (al-khuṭba) is het vrijdaggebed een
belangrijk geheel waarin wij als moslims de geboden en
aanbevelingen van onze religie tot ons nemen. Laten we
het vrijdaggebed dus op een zorgvuldige en toegewijde
manier doorbrengen. Laten we aandachtig luisteren naar
de khuṭba en laten we ons vooral niet afleiden door onze
telefoons of andere dingen. Beschouw het vrijdaggebed
niet als een reguliere aanbiddingsvorm, maar als het
meest bijzondere moment in ons leven waarop we
gezamenlijk en eendrachtig onze Heer ontmoeten. Moge
Allah ﷻ
ُ ons standvastig houden in het aanbidden van
Hem. En moge Allah ﷻ
ُ ons beschermen tegen alle
bezigheden die ons doen afleiden van de khuṭba en van
het vrijdaggebed. Āmīn.
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