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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: de Hadj.  
 
Allah swt zegt in surah al-Imraan, aya 97 het volgende: 
 

َ َغنِىٌّ َعِن  ِ َعلَى ٱلنَّاسِ ِحجُّ ٱۡلبَۡيتِ َمِن ٱۡسَتطَاَع إِلَۡيِه َسبِيل ا  ۚ َوَمن َكَفَر َفإِنَّ ٱَّللَّ َوَّلِلَّ
لَِمينَ  ـٰ  ٱۡلَع

 

En het is de mensen verplicht gesteld om voor Allah de hadj naar het Huis te verrichten, voor wie in staat is 
om daarnaartoe te gaan. Wat betreft degene die niet gelooft, voorwaar, Allah heeft geen behoefte aan de 
werelden.  
 

Allah swt maakt ons hier duidelijk in dit vers dat het een plicht is voor iedere moslim en moslims om de 
Hadj te verrichten. De Hadj is het reizen naar het heilige Huis van Allah, de Ka’bah. Daar voer je 
vervolgens de rituelen uit. Deze rituelen zijn handelingen en uitspraken van de Profeet (vrede zij met 
hem) die hij verrichtte toen hij de Hadj deed. Bijvoorbeeld de Tawaaf (het zevenmaal rondgaan om het 
Huis), de Sa’yie (het zevenmaal heen en weer lopen tussen Safaa en Marwah), het staan op de 
berg Arafah, het werpen van de stenen richting de Djamaraat in Mina en de resterende rituelen. Er zijn 
een tweetal voorwaarden voor de verplichting, men moet fysiek en financieel in staat zijn. Als dat het 
geval is, dan heeft men geen excuses om de hadj niet te verrichten. Tevens zien we dat het verrichten 
van de Hadj één van de pilaren is van de islam. Dus het is een handeling die een zeer grote waarde heeft 
in de islam en wat we niet lichtelijk moeten nemen. De profeet Mohammed vzmh zei het volgende 
hierover: “Wie de Hadj verricht en geen enkele obsceniteit of slechtheid begaat, zal terugkeren in een 
staat zoals de dag waarop zijn moeder hem baarde (d.w.z. zonder zonden).” 
 
In een andere hadith zegt de profeet Mohammed vzmh het volgende: “De umrah die door een andere 
umrah opgevolgd wordt, doet de zonden tussen de twee vergeven en er is geen andere beloning voor 
de hadj die (door Allah) aanvaard is, dan het paradijs.” 
 
We leren op basis van deze twee overleveringen dat de beloning enorm is. De Hadj kunnen we zien als 
een reis die we maken naar het huis van Allah swt. Het is een uitnodiging die Allah swt heeft gestuurd 
naar alle gelovigen. Men moet 1 keer in zijn leven ingaan op deze uitnodiging. Op het moment dat je 
besluit om in te gaan op deze zeer bijzondere uitnodiging, dan ben je als het ware een gast van Allah 
swt. De dood is ook een reis naar Allah swt. Om die reden maakt men ook de vergelijking dat de Hadj 
een soort generale repetitie is van de dood. Als je dood gaat, dan laat je ook je bezettingen en je 
familieleden achter. Dit geldt ook met de Hadj, het moment dat je het vliegtuig instapt, laat je letterlijk 
alles achter je. Het enige wat je bij je hebt tijdens het verrichten van de Hadj zijn je witte gewaden, net 
als de echte reis die je maakt naar Allah swt, de dood.  
 
Wij moeten deze bijzondere daad en verplichting zo snel mogelijk vervullen zodra we fysiek en financieel 
in staat zijn. Wij moeten het niet te lang uitstellen. Vaak hoor je broeders en zusters zeggen dat ze er 
niet klaar voor zijn, terwijl ze fysiek en financieel krachtig zijn om de Hadj te verrichten. Wie heeft je een 



morgen belooft? Om die reden moeten we het niet te lang uitstellen. Allah swt zegt aansluitend 
hierover in surah al-Moe’minoen in aya 99 het volgende: 
 

ِ ٱۡرِجُعونِ   َحتَّٰىٰٓ إَِذا َجآَٰء أََحَدُهُم ٱۡلَمۡوُت َقاَل َرب 

 
Totdat de dood tot één van hen komt, hij zal zeggen: “Mijn heer, laat mij terugkeren”.  
 
Allah swt verklapt hier dat er vele onder ons een spijt zullen krijgen waarom ze niet de verplichtingen 
zijn gekomen, onder andere het verrichten van de Hadj. We zullen nu stilstaan bij een aantal 
voorwaarden voor het verrichten van de Hadj: 
 
1. Men moet afstand nemen van het plegen van zondes en men moet berouw tonen voor zijn gepleegde 
zondes. Voordat je met Hadj gaat, moet je jezelf een spiegel voorhouden en zal je kritisch naar jezelf 
moeten kijken. Welke gewoontes moet je afstand van nemen? Wellicht moet je ook afscheid nemen van 
mensen die een negatieve invloed op je hebben? Met andere woorden, er vindt een herstel plaats 
alvorens je de Hadj gaat verrichten. Als je voornemend bent om na je Hadj je oude slechte gewoontes 
weer op te pakken, dan zult je Hadj niet geaccepteerd worden door Allah swt.  
2. Het terugbetalen van je schulden. Heb je een schuld openstaan bij mensen? Betaal deze terug 
alvorens je de Hadj gaat verrichten. Hebben de mensen waar je een schuld hebt openstaan je de 
toestemming gegeven om de Hadj te verrichten en dat de schuld die je bij hun open hebt staan later 
terugbetaald, dan is het toegestaan om de Hadj te gaan verrichten.  
3. Het teruggeven van bezittingen van mensen die het bij jou in bewaring hebben gelaten. Hebben 
mensen een bepaalde Amaanah aan je gegeven, dan zal je deze terug moeten geven aan de rechtmatige 
eigenaar.  
4. Het rechtzetten van onrechtmatige handelingen tegenover anderen. Heb je bijvoorbeeld een 
onrechtmatige handeling verricht tegenover een ander, denk bijvoorbeeld het stelen van iemand 
anders, dan zal je het eerst recht moeten zetten alvorens je de Hadj gaat verrichten. Om die reden is het 
essentieel om zeer kritisch naar jezelf te kijken in de voorbereidingen.  
5. Zuivere intentie. Je verricht de Hadj enkel en alleen om de tevredenheid van Allah swt te bereiken. Je 
doet het niet om een goede reputatie op te bouwen voor de mensen. Om die reden moet je een zuivere 
intentie hebben.  
 
Beste broeders en zusters, stel jezelf de vraag, ben jij fysiek en financieel krachtig om de Hadj te 
verrichten? Is het antwoord ja, begin dan voor jezelf een plan te maken wanneer je concreet de Hadj 
gaat verrichten insh’Allah. Stel niet uit, niemand heeft je een morgen belooft. Tevens voor de mensen 
die dit jaar de Hadj gaan verrichten, neem deze praktische punten mee die we vandaag hebben 
besproken. En Moge Allah swt jullie bijstaan bij jullie Hadj en jullie bijstaan bij de voorbereidingen.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


