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ِِِِ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) 
 
Het woord ʿumra betekent in het Arabisch “een lang leven 
leiden”, “het huis tot wasdom brengen”, “ergens een verblijf 
houden”, “beschermen”, “veel rijkdom hebben” en “Allah 
dienen”. Als religieuze term staat ʿumra voor een 
aanbiddingsvorm die niet gebonden is aan een bepaalde tijd 
waarbij men 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 de gewijde staat 
(iḥrām) verlaat. Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: 
“Voorwaar, [de heuvels] al-Ṣafā en al-Marwa behoren 
tot de onderscheidingstekenen van Allah. Wie dan de 
grote bedevaart (al-ḥajj) naar het Huis [de Kaʿba] 
verricht, of de kleine bedevaart (al-ʿumra), op hem rust 
geen zonde als hij tussen die twee heen en weer loopt. 
En wie vrijwillig goede daden verricht [moet weten]; en 
voorwaar, Allah is Waarderend, Alwetend.”1 Volgens 
een ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het volgende: “De kleine 
bedevaart [en vervolgens nog een] kleine bedevaart 
betekent een boetedoening [voor de zonden] tussen die 
twee [bedevaarten] En de [door Allah] geaccepteerde 
bedevaart kent geen beloning anders dan het Paradijs.”2 

 
Beste broeders en zusters! 
Het verrichten van de ʿumra is altijd mogelijk. De ʿumra is 
een aanbiddingsdaad die zeer wordt geprezen door Allah هلالج لج 

en de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. Het is een van de meest winst opleverende 
daden van de moslim om zo’n aanbiddingsvorm te 
verrichten, die gevuld is met goede tijdingen. Allah هلالج لج zegt het 
volgende in de Qurʾān: “En [gedenk] toen Wij het Huis 
[de Kaʿba] tot een verzamelplaats voor de mensheid 

 
1 Al-Baqara, 2: 158. 
2 Al-Bukhārī, Al-ʿUmra, 1; Al-Muslim, Al-Ḥajj, 437. 
3 Al-Baqara, 2: 125. 

maakten en [een plaats van] veiligheid. En laat jullie de 
standplaats van Abraham (maqām Ibrāhīm) als 
gebedslocatie nemen. En Wij gaven een instructie aan 
Ibrāhīm en Ismāʿīl: ‘Houd Mijn Huis rein voor degenen 
die de rondgang (al-ṭawāf) verrichten, degenen die zich 
afzonderen [om vol deemoed Allah te gedenken] en 
voor degenen die de buiging en de knieling 
verrichten.”3 Hoe mooi is het om deze geboden van Allah هلالج لج 

op te volgen! Het volbrengen van de ʿumra brengt 
spiritualiteit tot leven en geeft een impuls om problemen te 
doorstaan. De ʿumra leert ons ook om het materiële op te 
offeren, een spirituele voorbereiding te treffen, boosheid in 
toom te houden, geduldig te zijn en broederschappen aan te 
gaan met mensen die wij niet kennen. Het schept een 
spirituele band tussen miljoenen harten. De ʿumra brengt 
mensen van verschillende komaf samen op het punt van 
broederschap en dienaarschap. De intentie (niyya) van de 
ʿumra telt als een aanbidding, net als de heen- en terugreis 
ervan. Wanneer we de ʿumra volbrengen, brengen we ook 
een bezoek aan het graf van onze Profeet ملسو هيلع هللا ىلص door naar Medina 
te gaan. Met het begroeten van onze Profeet ملسو هيلع هللا ىلص, tonen we 
onze liefde en toewijding aan hem. Door heilige plaatsen te 
bezoeken, doen we ons voordeel van het spirituele klimaat 
van het tijdperk van gelukzaligheid (ʿaṣr saʿādat).  
 

Beste gelovigen! 
Zoals bij alle aanbiddingsvormen, kan de ʿumra uitsluitend 
alleen omwille van Allah هلالج لج worden verricht. Hij zegt 
namelijk: “En laat jullie de grote bedevaart (al-ḥajj) en 
de kleine bedevaart (al-ʿumra) vervolledigen voor 
Allah.”4 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, de plek van 
aanbidding van onze Profeet ملسو هيلع هللا ىلص en van de profeten in het 
algemeen. Oneindig veel lof aan Allah هلالج لج, na een lange 
onderbreking is het weer mogelijk om de ʿumra te verrichten. 
Het is weer mogelijk om je aan te melden hiervoor en de ISN 
biedt de komende tijd vijf ʿumra-rondes aan. De vierde en 
vijfde rondes staan gepland voor de maand Ramaḍān. Meer 
informatie en de voorwaarden zijn te vinden op onze website. 
Ik beëindig mijn preek met een ḥadīth: “Een kleine 
bedevaart (ʿumra) in de Ramaḍān, is [qua beloning] 
gelijk aan een grote bedevaart (ḥajj).”5 
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4 Al-Baqara, 2: 196. 
5 Al-Tirmidhī, Al-Ḥajj, 95. 


