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Datum: 04-02-2022 (vereenvoudigde samenvatting) 
ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيِمِِالّرَّ  الّرَّ

ِِ ِفََّلَّ رَّ ِاَِّوِاْعتَّمَّ ِاْلبَّْيتَّ ّجَّ ْنِحَّ فَّمَّ ِِۚ ِ َٓائِِرِالّلٰ عَّ ةَِِّمْنِشَّ ْروَّ اْلمَّ اِوَّ فَّ ِالّصَّ اِّنَّ

اِ  ِِبِهمَّ لَّْيِهِاَّْنِيَّّطَّّوَّفَّ ِعَّ ۪ليمٌُِِجنَّاحَّ اِكٌرِعَّ َِّشَّ ِالّلٰ ْيًرۙاِفَِّاّنَّ عَِّخَّ ْنِتَّطَّّوَّ مَّ  ِ.وَّ

ُسولُِِقَّالَِّ ِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّْيهِِِِالّلٰ ّلَّمَِِّعَّ سَّ ِ:وَّ
ِلَُّهِاَِّ ْبُروُرِلَّْيسَّ ِاْلمَّ ّجُ اْلحَّ ا،ِوَّ ُهمَّ اِبَّْينَّ ٌةِلِمَّ ارَّ ّفَّ ِةِكَّ ُةِإِلَّىِاْلُعْمرَّ ْلُعْمرَّ

ّنَّةُِ اْلجَّ اٌءِإِّلَِّ زَّ  ِ.جَّ
DE CONSTRUCTIE VAN JOUW SPIRITUELE 
LEVEN MET DE KLEINE BEDEVAART (ʿUMRA) 
 
Beste broeders en zusters, de ʿumra is een aanbidding die niet 
gebonden is aan een bepaalde tijd, waarbij je de gewijde staat 
(iḥrām) aanneemt, de Kaʿba rondgaat, de rituele gang tussen 
de heuvels van Al-Ṣafā en Al-Marwa (saʿy) volbrengt, het 
hoofd scheert en uiteindelijk de gewijde staat (iḥrām) verlaat. 
Het verrichten van de ʿumra is altijd mogelijk. De ʿumra is 
een aanbiddingsdaad die erg wordt geprezen door Allah هلالج لج en 
de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. Hoe prachtig is het om deze aanbidding te 
volbrengen! Beste moslims, de ʿumra brengt spiritualiteit tot 
leven en geeft jouw uithoudingsvermogen een impuls. De 
ʿumra schept een spirituele band tussen miljoenen pelgrims 
die gebroederlijk Allah هلالج لج aanbidden. Wanneer we de ʿumra 
volbrengen, brengen we ook een bezoek aan het graf van onze 
geliefde Profeet ملسو هيلع هللا ىلص in Medina. Daarmee tonen we onze liefde 
en toewijding aan hem. Beste gemeenschap, Allah هلالج لج zegt in 
de Qurʾān: “En laat jullie de grote bedevaart (al-ḥajj) en 
de kleine bedevaart (al-ʿumra) vervolledigen voor 
Allah.”1 Wat is een mooiere plek dan de Kaʿba om onze 
vernauwde harten tot rust te laten komen? Er is geen mooiere 
reis denkbaar dan een bezoek aan de Kaʿba. Al-ḥamdulillāh, 
na een lange onderbreking is het weer mogelijk om de ʿumra 
te verrichten. Geïnteresseerden kunnen terecht op onze 
website voor meer informatie en de voorwaarden. 
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1 Al-Baqara, 2: 196. 

 


