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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

ٰلوةِِ ِلِلّصَّ اِنُّوِديَّ َٓواِاِذَّ نُّ ِٰامَّ اِاّلَّذينَّ َٓاِاَّّيُّهَّ ْواِِِيَّ ِةِفَّاْسعَّ عَّ مُّ ِمْنِيَّْوِمِاْلجُّ
ونَِّ ْمِتَّْعلَّمُّ ْنتُّ ْمِاِْنِكُّ ْيٌرِلَّكُّ ِٰذلِكُّْمِخَّ ْيعَّ واِاْلبَّ ذَّرُّ ِِوَّ  .اِٰلىِِذْكِرِالّلٰ

هُِّبِِأَِِِّنِْعَِّ مَِّّنَِّكُِِِّ:ةَِّرَِّيِْرَِّيِ رَِّاِ ِ ِِسُِّعَّ ِ الّلَّ ِبِقَِّفَِِِّملسو هيلع هللا ىلصوِلِ ِ يُّنَِّلَِّامَّ فَِّادٌِِلِ اِِّمَِّلَِّيِ
،ِقَِّ كَّتَّ ِرَِّسَّ ِِِسُِّالَّ ِالّلَّ نِْملسو هيلع هللا ىلصولُّ ِمِِقَِِِّ:ِمَّ ِهِٰثِْالَّ ِالِْخَِّيًناِدَِّقِِاِيَِّذَِّلَّ ِِ.ّنَّةَِّجَِّلَّ

 
DE ADHĀN EN HET BELANG ERVAN 
 
Geachte moslims! In het vers dat ik net reciteerde, zegt 
Allah; “O jullie die geloven, wanneer jullie naar het 
vrijdaggebed worden geroepen, haast jullie dan 
naar het gedenken van Allah en laat de handel 
achter. Dat is beter voor jullie als jullie het 
wisten!”1 Volgens een ḥadīth zei Abū Hurayra het 
volgende: wij waren samen met de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص toen de tijd 
voor het gebed aanbrak. Bilāl stond op en gaf de 
gebedsoproep (adhān). Nadat hij klaar was met de 
gebedsoproep zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het volgende: “Wie met 
volle overtuiging hetzelfde herhaalt zal het 
Paradijs betreden.”2 
 
Beste broeders en zusters! Taalkundig betekent 
adhān "aankondigen, oproepen, bekendmaken, 
mededelen". In de Islām betekent het het aankondigen 
aan de moslims dat de tijd van de verplichte gebeden is 
aangebroken, op een specifieke manier en met specifieke 
woorden. De adhān werd voor het eerst omgeroepen in 
het eerste jaar van de Hijra. De adhān is een symbool 
van de islam en een getuigenis van de steden. De adhān 
is een essentieel aspect die de moslims verbindt. Het is 
een teken van de aanwezigheid van moslims op de plaats 
waar de adhān wordt geroepen, een uitnodiging om een 
gemeenschap te zijn en samen te komen. De adhān, die 
in elk land waar moslims wonen wordt omgeroepen, 
verspreidt op elk moment van de dag de goddelijke 
boodschap over de hele wereld. 
 

 
1 Al-Jumuʿah, 62: 9. 
2 Al-Nasāʾī, Al-Adhān, 34. 

Gerespecteerde Gelovigen! Met zijn betekenis en 
inhoud is de adhān een oproep tot tawḥīd, Islam en het 
gebed. In de adhān worden de basisprincipes van het 
geloof en de praktijk van de islam samengevat met zeer 
beknopte uitdrukkingen. In dit opzicht is de adhān een 
uitdrukking van de fundamenten van de islam. Om deze 
reden dient de adhān precies te worden herhaald zoals 
de muʾadhdhin het zegt. Deze herhaling is als het ware 
een vernieuwing van ons geloof, met een diep 
bewustzijn en contemplatie. Degenen die de adhān 
reciteren en ernaar luisteren, verkrijgen grote 
beloningen. Zo zegt ‘Amr ibn ʿĀs in een overlevering: 
“Een man vroeg: ‘O Boodschapper van Allah! De 
gebedsomroepers ontvangen meer beloning dan wij, 
wat kunnen wij doen om het in te halen?’ De 
Boodschapper van Allah antwoordde ‘Herhaal wat zij 
zeggen. Wanneer de gebedsomroep klaar is, vraag 
dan wat je wilt van Allah, zo zal je dezelfde 
beloning ontvangen.’”3 
 
Beste Moslims! Sinds de dag dat de adhān voor het 
eerst werd gereciteerd door Bilāl in opdracht van onze 
Profeet, stijgt de adhān naar de hemel met de gebeden 
van de gelovigen op elke plaats waar de zon opkomt, 
beginnend in het verre oosten tot het verste punt van 
het westen. Dit is een onderscheiding die Allah aan de 
adhān heeft gegeven. Ik eindig mijn khuṭbah met een 
ḥadīth van de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص: “Wie de 
adhān hoort en het volgende zegt: ‘O Allah, Heer 
van deze perfecte oproep en van het te verrichten 
gebed, schenk Mohammed al-wasīlah (de hoogste 
rang in het Paradijs) en al-faḍīlah (verheven rang 
boven alle andere wezens) en schenk hem de 
geprezen positie die U hem heeft beloofd.’ Deze 
persoon zal het recht hebben op mijn shafāʿah 
(voorspraak).”4 
 
 
 
 

Redactie & vertaling: Ismail Mercimek 
Islamitische Stichting Nederland (ISN) 

3 Abū Dāwūd, Al-Ṣalāt, 36. 
4 Al-Bukhārī, Al-Adhān, 8. 


