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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters, het onderwerp van vandaag is: de Qiblah.  
 
Allah swt zegt in surah al Baqarah, aya 144, het volgende:  

 

َمآءِّ  ۖ َفلَُنَول ِّيَنََّك قِّۡبلَة ً۬ تَۡرَضٮَٰها ۚ َفَول ِّ َوۡجَهَك شَ ۡطَر  َك فِّى ٱلسَّ َب َوۡجهِّ
ُّ
َقۡد نََرٰى تََقل

 ٱۡلَمۡسجِّدِّ ٱۡلَحَرامِّ  ۚ 
 

Voorzeker, wij hebben gezien hoe jouw gezicht zich tot de hemel wendde. Daarom wenden Wij jou 
naar een Qiblah die jou welgevallig is. 
 
Wij, moslims, streven ernaar om de qa’ba te zien op het moment dat wij op umrah of hajj gaan. We 
richten ons dagelijks tot de qa’ba tijdens onze gebeden. We beelden ons de qa’ba in tijdens het gebed. 
We zien de qa’ba op tv. Als wij een offer slachten, doen wij dit in de richting van de qa’ba. De qa’ba is 
een gunst van Allah swt. De qa’ba brengt mensen samen, ongeacht kleur, taal of afkomst. De qa’ba 
brengt harten samen. Het is een herkenningspunt en een verbindende plaats voor ons. Onze harten zijn 
verbonden met de qa’ba. 
 
Allah swt droeg onze profeet Mohammed saw tijdens de miraaj (de nachtreis) de vijf gebeden op. Allah 
swt vertelde onze profeet Mohammed saw in eerste instantie om zich tijdens zijn gebed te richten tot 
Bayt al Maqdis in Palestina, en dus niet tot de qa’ba in Mekka. Toen onze profeet Mohammed saw in 
Medina was, verrichte hij zijn gebeden richting Bayt al Maqdis gedurende 16 of 17 maanden, dus 
ongeveer 1,5 jaar. Onze profeet Mohammed wenste eigenlijk dat hij van Allah swt te horen zou krijgen 
dat hij zich mocht wenden tot de qa’ba. Allah swt zag hoe onze profeet Mohammed zich met zijn gezicht 
tot de hemel wendde en zijn dua deed om de qiblah te veranderen naar Bayt al Haram, waar de qa’ba 
zich bevindt. Allah swt verhoorde deze dua.  
 
Nadat onze profeet Mohammed saw de opdracht kreeg van Allah swt om zich te richten tot de qa’ba, 
verrichte Hij zijn éérste gebed richting de qa’ba samen met andere sahaba. Dit eerste gebed was salat al-
asr. Abdoellah ibnoe ‘Omar leverde over dat toen de mensen zich bevonden in moskee Qoebaa’ 
tijdens salat al-fajr, er ineens een man verscheen die tegen hen zei dat de Profeet (vrede zij met hem) 
vannacht een openbaring had ontvangen. Tijdens deze openbaring werden aan onze Profeet 
Mohammed saw een aantal verzen van de Koran geopenbaard. In deze verzen werd hem bevolen zich 
te richten naar de qa’ba bij het verrichten van het gebed. Deze man zei dit, terwijl de mensen in 
moskee Qoebaa’ reeds het ochtendgebed aan het verrichten waren. Na het horen van deze woorden, 
keerden zij zich de andere kant op (Bukhari). Deze verandering van de qiblah van Bayt al Maqdis in 
Palestina naar de qa’ba in Mekka vond plaats op de 15e dag in de maand Sha’ban, in het tweede jaar na 
de hijrah van onze profeet Mohammed saw.  
 
Na deze verandering van de qiblah, werd door de sahaba de vraag gesteld hoe het dan zit met de 
overledenen, die zich tijdens hun gebed altijd hadden gericht tot Bayt al Maqdis in Palestina. Allah swt 
zei daarop in surah al Baqarah, aya 143: 



َنُكمۡ  ـٰ يَع إِّيَم ُ لُِّيضِّ  َوَما َكانَ  ٱَّللَّ
 
En Allah zal jullie geloof nooit verloren laten gaan. 
 
Het woord ‘geloof’ in deze context betekent het gebed.  Allah swt geeft hier dus de bevestiging dat het 
gebed van diegenen die zich in die tijd richtten tot Bayt al Maqdis geaccepteerd is. 
 
Beste broeders en zusters, vandaag hebben we stilgestaan bij de reden waarom wij ons tijdens onze 
gebeden richten tot de qa’ba. Het is voor ons erg belangrijk om kennis te vergaren. Neem niets voor lief 
en ga op onderzoek uit. Leren over de islaam vergroot je liefde voor de islaam.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.   
 
Wa salamoe ‘alaikoum wa ra7matoe lahi wa barakatoeh!  


