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Vrijdagpreek van vrijdag 13 juli 2018
Bismillahi arahmani araheem,
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: ethiek van het reizen.
Zoals jullie weten is de zomervakantie aangebroken. De koffers worden ingepakt, de laatste aankopen
worden gedaan, de tickets en de paspoorten worden verzameld om zo goed voorbereidt te zijn voor de reis
naar de vakantiebestemming. Vandaag zullen we stilstaan wat de islam ons leert als het gaat om het reizen.
We zullen bij een aantal punten stilstaan.
1. Het nemen van afscheid van je familie en naasten: het is aanbevolen vanuit de islam om afscheid te nemen
van je familie en naasten als je op reis gaat. Tevens leert de islam ons om een dua te vragen van deze
personen. Het was een gewoonte van de profeet Mohammed vzmh om een dua te verrichten voor zijn
naasten die op reis gingen.
2. Het niet reizen in je eentje: het is aanbevolen vanuit de islam om niet alleen te reizen. De islam raadt ons
aan om met iemand samen te reizen of in een groep te reizen. De achterliggende gedachte hiervan is dat het
vrij risicovol als je alleen reist, denk hierbij aan een situatie dat je ziek wordt onderweg of als er wat gebeurt.
3. Aanwijzen van een leider: de profeet Mohammed vzmh heeft hierover het volgende gezegd: Wanneer drie
mensen op reis gaan moeten zij er één van hen als leider aanwijzen. Als een groep mensen wil gaan reizen,
dan dienen ze een leider te kiezen. De reden hiervoor is dat tijdens een reis er soms problemen voorkomen,
zoals het kwijtraken van de weg, het ruziën tussen mensen, het hebben van een ongeluk etc. De leider is dan
degene die deze problemen gaat oplossen o.a. met behulp van de meningen van de medereizigers. Daarom is
het van groot belang dat de gekozen leider een eerlijke en wijze persoon is.
4. Het reizen op een donderdag: het is aanbevolen vanuit de islam om de donderdagvroeg te vertrekken op
reis. Het was een gewoonte van de profeet Mohammed vzmh om vroeg in de ochtend te vertrekken op reis.
Dit is aanbevolen en geen plicht. Dus als het niet anders kan, dan is het geen probleem om op een andere dag
te gaan reizen of op een ander tijdstip.
5. Het verrichten van de dua voor het reizen: De profeet Mohammed vzmh had de gewoonte om vlak voor
het reizen een dua te verrichten. Hij had ook de gewoonte om de volgende twee verzen te reciteren (surah
az-Zoekhroef, vers 13 en 14):

ْ هُ َوتَقول
ْ مُتَ ۡذكر
َّ ور ِهۦُث
َ م
ۡ ةُ َربِك ۡمُإِ َذ
ۡ لِت
َ اُٱس َتو َۡيت ۡم
َ َستَوُُ ْۥا
َ ۡواُسب
َ واُنِ ۡع
ُحـٰ نَ ُٱلَّ ِذى
ِ ُعلَ ۡي
ِ ىُظه
ٰ َُعل
َّ س
َ ُخ َرُلَنَا
َ
َُ ىُ َربِنَاُلَمن َقلِب
ون
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Zodat jullie plaats kunnen nemen op hun ruggen en vervolgens de gunst van jullie heer (zullen) gedenken
wanneer jullie daarop plaats hebben genomen. En (zodat jullie) zullen zeggen: “Verheven is Degene die dit

aan ons dienstbaar heeft gemaakt, en wij zouden dit (zelf) nooit aankunnen. En waarlijk, tot onze Heer
keren wij zeker terug.”

سفَ َرنا
ْ َ  َو ِمنَ ْال َع َمـ ِل ما ت،ـر َوالتَّـ ْقوى
َّ س َف ِـرنا هذا ال ِب
َ ـرضى اللّ ُهـ َّم ه ّ َِو ْن
َ علَـينا
َ اللّ ُهـ َّم ِإنّا نَسْـأَلُ َك في
ْ هذا َو
سـفَر َو ْالخَلـيفَةُ في األهـ ِل اللّ ُهـ َّم ِإنّـي أَعـوذُ ِب َك
َّ ب في ال
َ اط ِو َعنّا بُ ْعـ َده اللّ ُهـ َّم أ َ ْن
ُ ـاح
ِ ص
ّ ـت ال
َ سـفَر َو َكآبَ ِة ْال َم ْنـ
ب في المـا ِل َواأل َ ْهـل
َّ ْـثاء ال
ِ ظر َو
ِ ِم ْن َوع
ِ َسوء ْال ُم ْنـقَل
Vertaling van deze dua: O Allah, wij vragen U om goedheid en vroomheid tijdens deze reis en om werken die
U behagen. O Allah, vergemakkelijk deze reis voor ons en maak de afstand makkelijk (te overbruggen) voor
ons. O Allah, U bent tijdens deze reis onze gezelschap en U bent Degene aan Wie we de zorg over onze
familie hebben overgelaten. O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen de slechte gebeurtenissen en nare
uitzichten van deze reis. Bescherm mijn familie en bezittingen tegen een slechte toestand bij terugkeer.
6. Het inkorten van het gebed: Het is aanbevolen voor een moslim om het gebed in te korten tijdens het
reizen. In de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) komen verschillende overleveringen tegen waaruit
blijkt dat het inkorten van het gebed tijdens het reizen toegestaan is. De reden hiervoor is het gemakkelijker
maken van het verrichten van het gebed voor een reiziger, het verlichten van de lasten en het stimuleren en
aanmoedigen tot goede daden. Zo bidt je twee rak’aat in plaats van vier rak’aat, onder andere bij salaat dohr,
al asr en salaat al isha. Tevens is het aanbevolen om de gebeden samen te voegen. Zo is het mogelijk om
salaat dohr en salaat asr samen te voegen, magrab kan je samenvoegen met salaat al isha.
Beste broeders en zusters, neem deze tips mee en ik zou zeggen geniet van jullie vakantie en moge Allah swt
ons gezond en wel terug laten keren. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

