
10 dagen van de maand ‘Dhul-Hijjah’ 

Vrijdagpreek van 2 september 2016 

 
 
Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

Onderwerp van vandaag is:  10 dagen van de maand ‘Dhul-Hijjah’.  
 
Allah swt zegt in soerah Al-Haddj vers 28 het volgende: 
 
[…] En (zodat) zij de Naam van Allah op de bekende dagen zullen uitspreken (als dank) voor de veedieren 
waarmee Hij hen heeft voorzien. Dus eet daarvan en voed daarmee de behoeftige arme.  
 
Morgen, zaterdag 3 september is de eerste dag van de maand ‘Dhul-Hijjah’. De eerste 10 dagen van de 
maand ‘Dhul-Hijjah’ – de 10e dag is de dag van Eid-ul-Adha - hebben een bijzondere status binnen de religie 
en daar zal in deze vrijdagpreek bij worden stilgestaan. 
 
Geleerden geven in de uitleg van het genoemde vers aan dat ‘de bekende dagen’ slaan op de eerste 10 dagen 
van de maand ‘Dhul-Hijjah’. Allah swt heeft vanuit zijn Barmhartigheid voor de mensheid gedurende het jaar 
een aantal ‘bekende dagen’ aangewezen en deze dagen een bijzondere status gegeven. De moslim wordt 
aanbevolen om deze bijzondere dagen goed te benutten.  
 
De bijzondere status van deze dagen blijkt eveneens uit het volgende vers waar Allah swt bij de nachten van 
de eerste 10 dagen van ‘Dhul-Hijjah’ zweert. Allah swt zegt in soerah Al-Fadjr vers 2 het volgende:  
En (bij) de tien nachten. Dit benadrukt het belang van deze dagen, Allah swt zweert niet zomaar op iets.  

Het is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah vzmh ook heeft gezegd: "De beste dagen in deze Dunya 
(wereldse leven) zijn de tien dagen." 

Zoals gezegd dient een moslim deze dagen extra goed te benutten. Het is daarom aangeraden om Allah swt 
veelvoudig om vergeving te vragen en om verrichten van goede daden te vermeerderen. Ook wordt het 
aanbevolen om in deze dagen extra daden van aanbidding te verrichten zoals extra gebeden, liefdadigheid en 
vasten met als doel hiermee dichter bij Allah’s tevredenheid te komen.  
 
Op de 9e dag van de maand ‘Dhul-Hijjah’ is de dag van ‘Arafa’. Dit is een grote en bijzondere dag voor 
degenen die de hadj verrichten, maar ook voor degenen die niet op hadj zijn, is deze dag bijzonder. Het is 
onder andere een dag waarop je – indien je alle oprechtheid toont en bewijst door middel van je daden - 
aanspraak kunt maken op de vergeving van zonden van het afgelopen jaar en het komende jaar.  

Het is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah vzmh hierover heeft gezegd: "Met het vasten op de dag 
van Arafa hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar en het komende jaar […]." 

Zoals gezegd wordt op de 10e dag van de maand ‘Dhul-Hijjah’ het Islamitische offerfeest ‘Eid-ul-Adha’ 
gevierd. Hierbij is het van belang dat wij dit feest vieren met onze familieleden, onze vrienden en onze 
medemensen die behoeftig zijn.  



Tot slot, wij als moslims zouden elke dag onszelf de spiegel moeten voorhouden en onszelf moeten afvragen 
waar wij staan in onze relatie met Allah swt. Al-hamdolilah heeft Allah swt in het leven van de moslims ook 
een paar bijzondere momenten in het jaar – zoals de 10 dagen van ‘Dhul-Hijjah’ aangewezen waarin het 
aspect van zelfreflectie en zelfbewustzijn van je eigen imaan (geloof) en tawbah (berouw) nog meer 
onderstreept wordt.  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht! 
 
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 


