Israe wal Miraaj, de Nachtelijke
hemelreis
Vrijdagpreek van vrijdag 5 april 2019
Bismillahi arahmani araheem,
Beste broeders en beste zusters, het onderwerp van vandaag is: Israe wal Miraaj, de nachtelijke hemelreis.
Allah swt zegt in Surah al-Israe in vers 1 het volgende:
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Verheven is Degene (Allah swt) Die Zijn dienaar (Mohammed saw) ’s nachts vanuit al-Masjid al Haraam (de
gewijde moskee in Mekka) naar Masjid al Aqsa (de Aqsa moskee in Jeruzalem) deed reizen, waarvan Wij
alles daaromheen hebben gezegend, opdat Wij hem (Mohammed) Onze Tekenen laten zien. Waarlijk, Hij is
de Alhorende, de Alziende.
Onze profeet Mohammed vzmh heeft in deze nacht een reis gemaakt van Masjid al Haraam in Mekka naar
Masjid al Aqsa in Bayt al Maqdis, Jeruzalem, waar hij alle voorgaande profeten heeft geleid in het gebed. Dit
noemen we Israe. Al Miraaj staat voor de nachtreis die onze profeet saw heeft gemaakt naar boven de
zevende hemel.
Onze profeet Mohammed vzmh is door de engelen meegenomen van Mekka naar Bayt al Maqdis, Jeruzalem.
Vervolgens haalden de engelen het hart van onze profeet uit zijn lichaam, waarna zij zijn het hart wasten,
vervulden het met imaan en plaatste het terug. Daarna hebben de engelen Buraq naar onze profeet
gebracht. Buraq is een hemels paard uit het paradijs. Allah swt gaf Buraq de opdracht om onze profeet
Mohammed vzmh naar de hemel te brengen. Hij is ontzettend snel: daar waar zijn ogen reiken, daar is hij.
Wat bedoelen we daarmee? Hij kon een onmenselijke afstand afleggen in die nacht. Buraq bracht onze
profeet Mohammed vzmh naar Bayt al Maqdis. Dit gebeurde ’s nachts.
Eenmaal aangekomen in Bayt al Maqdis, kreeg onze profeet vzmh een keuze voorgelegd. Hij kreeg twee
kommetjes van de engel Jibriel: eentje gevuld met alcohol en eentje gevuld met melk. De alcohol die daarin
zat, was toentertijd niet haraam. Onze profeet vzmh koos voor het kommetje melk. De engel Jibriel
antwoordde hierop: ‘Je hebt al-fitra gekozen’. Oftwel: ‘Je hebt het geloof gekozen, je hebt de islaam gekozen.’
Vervolgens bracht Allah swt alle voorgaande profeten samen in Baqt al Maqdis, in de moskee die vandaag de
dag bekend staat als Masjid al Quds. Daar heeft onze profeet Mohammed vzmh twee raka’at gebeden. Onze
profeet vzmh leidde het gebed: hij stond dus vooraan in het gebed met alle andere voorgaande profeten. Dit
was een symbool en een aangelegenheid als gunst van Allah swt om aan te geven dat hij, onze profeet vzmh,
de laatste profeet is en de profeet met de laatste, waarachtige boodschap. Hij leidde dus symbolisch het
gebed. Deze reis naar Jeruzalem noemen we dus al-Israe. Het tweede gedeelte van de nachtreis van onze
profeet saw noemen we al-Miraaj. Dit is de reis van Bayt al Maqdis naar de hemel.

Onze profeet ging samen met sidna Jibreel naar de hemel. Ze kwamen aan bij de eerste hemel. Daar werd
aan sidna Jibreel gevraagd: ‘Wie heb je bij je?’. Hij antwoordde: ‘de profeet Mohammed vzmh’. De poort werd
geopend en hij trof daar de profeet Adam alayhi asalaam aan. Sidna Adam was verheugd en verwelkomde
hem. Toen vervolgden zij hun reis naar de tweede hemel, waar de neven Yahya en Isaa zich bevonden. Zij
vervolgden vervolgens hun reis naar de derde hemel, waar de profeet Yousef zich bevond. Zij gingen weer
verder naar de vierde hemel, waar de profeet Idriss verblijft. Ook daar werden zij warm verwelkomd. In de
vijfde hemel trof onze profeet saw de profeet Haroen aan. In de zesde hemel verwelkomde sidna Moussa
hem en in de zevende hemel zag hij sidna Ibrahim. De profeet Ibrahim alayhi asalaam begroette hem en zei
tegen hem: ‘Je bent welkom, o vrome zoon en vrome profeet’.
Vervolgens zag onze profeet saw Bayt-al-Ma’moor. Dit lijkt precies op de Ka’ba. Het bevindt zich boven de 7e
hemel, hemelsbreed precies boven de Ka’ba. Stel dat Bayt-al-Ma’moer naar beneden op aarde zou vallen,
dan zou deze precies op de plek van de Ka’ba vallen. De profeet saw heeft gezegd dat er elke dag 70.000
engelen binnentreden om Allah swt te gedenken. Bayt-al-Ma’moer is het hoogste wat zich bevindt in de
hemelen. De schepping eindigt daar. Daarboven bevindt Allah swt zich.
In de hemelen bevindt zich ook Sidratoel-Moentaha, de lotusboom van het verste limiet. De wortels van deze
boom liggen in de zesde hemel en reikt tot de 7e hemel. Onze profeet Mohammed vzmh vertelde ons dat de
bladeren van deze boom zijn zo groot als de oren van een olifant.
De profeet kwam dus stapje voor stapje, hemel voor hemel, dichter bij Allah swt. Daar legde Allah swt het
gebed op. Wel te kennen 50 per dag. De volgende hadith leert ons over de moeite die onze profeet
Mohammed vzmh voor ons heeft gedaan om het aantal gebeden te reduceren tot 5 per dag:
Toen ik terugkeerde passeerde ik Moesaa die (mij) vroeg, ‘Wat is jou bevolen te doen?’ Ik antwoordde, ‘Ik
ben bevolen vijftig gebeden per dag uit te voeren.’ Moesaa zei, ‘Jouw volgelingen kunnen vijftig gebeden
per dag niet verdragen, en bij Allaah, ik heb mensen voor jou getest, en ik heb mijn uiterste best gedaan bij
Bani Israil, tevergeefs. Ga terug naar jouw Heer en vraag om vermindering van de last voor jouw
volgelingen.’ Dus ging ik terug, en bracht Allaah tien gebeden voor mij in vermindering. Toen kwam ik weer
bij Moesaa, maar hij herhaalde hetzelfde als wat hij voorheen zei. Ik ging toen terug naar Allaah en Hij
bracht tien gebeden in vermindering. Toen ik terugkwam bij Moesaa zei hij hetzelfde, ik ging terug naar
Allaah en hij beval mij tien gebeden per dag uit te voeren. Toen ik terugkwam bij Moesaa herhaalde hij
hetzelfde advies, dus ik ging terug naar Allaah en werd bevolen vijf gebeden per dag uit te voeren. Toen ik
terugkwam bij Moesaa, zei hij, ‘Wat is jou bevolen?’ Ik antwoordde, ‘Ik ben bevolen vijf gebeden per dag
uit te voeren.’ Hij zei, ‘Jouw volgelingen kunnen vijf gebeden per dag niet verdragen, en zonder twijfel, ik
heb een ervaring met de mensen vóór jou, en ik heb mijn uiterste best gedaan bij Bani Israil, dus ga terug
naar jouw Heer en vraag om vermindering van de last van jouw volgelingen.’ Ik zei: Ik heb zoveel van mijn
Heer gevraagd dat ik mij schaam, maar ik ben nu tevreden en geef mij over aan het Bevel van Allaah.’ Toen
ik wegging, hoorde ik een stem zeggen, ‘Ik heb Mijn Bevel doorgegeven en heb de last voor mijn Dienaren
verminderd’.
Door deze onderhandeling is het aantal gebeden gereduceerd tot 5 per dag, maar we ontvangen de beloning
alsof we 50 keer per dag bidden! Diezelfde nacht keerde onze profeet vzmh terug naar Mekka. De volgende
dag vertelde hij aan zijn familie dat hij naar Bayt al Maqdis was geweest. Hij vertelde alleen over het eerste
deel van de nachtreis: hij vertelde ze dus niet over zijn hemelreis. Toen de ongelovigen van al-Qurash dit
hoorden, begonnen zij leugens over onze profeet vzmh te verspreiden. Aboe Jahl kwam naar Abu Bakr asSidiq en zei: ‘Heb jij gehoord wat jouw vriend vertelt? Hij zegt dat hij naar Bayt al Midqis is geweest in één
nacht.’ Aboe Baqr antwoordde hierop: ‘Ik geloof wat de profeet vzmh zegt, ik geloof in de koran die
gezonden is vanuit de hemel, dus ik geloof ook in de reis die hij heeft gemaakt.’ Aboe Jahl vroeg toen aan de
profeet vzmh om Bayt al Miqdis te beschrijven. Hij wist namelijk dat de profeet vzmh er nog nooit was

geweest en hij probeerde op die manier de profeet vzmh onderuit te halen. Aboe Jahl was er wel eerder
geweest en wist dus dat dit een hele lange afstand was, welke normaliter niet in één nacht afgelegd kan
worden. Hij vroeg hem te beschrijven hoeveel pilaren er zich bevonden in Bayt al Miqdis. Maar, toen de
profeet vzmh daar was, had hij natuurlijk geen aandacht voor het aantal pilaren dat zich daar bevond. Hij
heeft in die nacht het gebed geleid met alle voorgaande profeten, zoals we net hebben besproken. De
profeet vzmh werd angstig dat zij hem niet zouden geloven. Maar op dat moment begunstigde Allah swt hem
door Bayt al Maqdis voor zijn ogen te plaatsen, waardoor hij wel een beschrijving kon geven van deze plek.
Hij kon alles in geuren en kleuren beschrijven. Aboe Jahl bevestigde de woorden van de profeet vzmh over
Bayt al Maqdis, maar toch zei hij dat de profeet vzmh loog. Hij wilde niet erkennen dat de profeet vzmh de
waarheid verkondigde en bleef op het verkeerde pad.
Hierbij hebben we kort stilgestaan bij dit prachtige verhaal, waarin we onder andere hebben geleerd op
welke wijze onze vijf dagelijkse gebeden tot stand zijn gekomen.
Beste broeders en zusters, dank jullie wel voor jullie aandacht!
Wa salamoe ‘alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh!

