
Samenvatting NL Vrijdagspreek 1 juli 2016 

H1: Er is zelfs meer dwang voor het Vrijdagsgebed dan voor Eidgebed. Respect 
voor Jumma begint met de komst van de Deen (het geloof). 

H2: Jumatul Widaa' is niet het moment om vroomheid de rug toe te keren, in 
tegenstelling het moet dienen om het te behouden tot de volgende Ramadan  

H3: Er is een moment op Vrijdag waarin eender welke gebed van een Momin 
(gelover) aanhoord wordt.  

H4: Samenvatting vrijdagspreek door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis op 1 juli 
2016 in Baitul Futuh, London.  

Hazrat Khalifatul Masih Al Khamis gaf de vrijdagpreek op 1 juli, 2015 in Baitul 
Futuh, London. Deze werd in verschillende talen live uitgezonden op MTA. Na de 
recitatie en vertaling van Ayat 10-12 van Surah Juma zei Huzur-e-anwar dat 
wanneer Allah  het vasten had vastgesteld, had Hij ook gezegd dat "Ayyam-e-
Madoodat" deze dagen gering zijn (Voor een zeker aantal dagen (zult gij vasten). 
Vandaag is het de 25ste vastendag en de laatste week van de Ramadan. In de 
resterende paar dagen van Ramadan moet iedereen proberen om extra inspanningen 
te doen. Bid dat God ons beschermt, heeft medelijden met ons en ons niet ontneemt 
van de zegeningen van Ramzan. Hij zei dat mensen deze jumma Jumatul Widaa' 
noemen en geloven dat alle gebeden op deze dag aanhoord worden. En dat alle 
rechten van het bidden en smeekbeden afgelost worden. De Beloofde Messias a.s. 
heeft ons de ware begleiding gegeven en het pad om nabijheid tot Allah te 
bekomen getoond. De Beloofde Messias werd gevraagd of het correct was om 4 
rakaat aan te bieden voor Jumut'ul Widaa' en te geloven dat het "Qizaai Umri" is.  
Hij antwoordde daarop dat als uw gebeden tijdens het jaar expres negeerd worden 
en dat er 4 rakaat voor " Qizaai Umri " aangeboden worden, is het niet correct en is 
de bidder een zondenaar. Maar als iemand met een zuivere hart "tauba" (om 
vergiffenis smeken) doet en voorneemt om in de toekomst zijn gebeden niet meer 
te negeren, wordt het toelaatbaar voor hem.  

Huzur-e-anwar zei dat  wij vandaag het Jumma gebed aanbieden en afscheid nemen 
van deze gezegende dagen met de intentie om alle zegeningen te behouden die we 
deze Ramadan hebben verkregen. En volgend jaar opnieuw onze goede 
voornemens/goedheid behouden die we deze maand gekregen hebben en dat we 



nooit achteruitgaan om nabijheid tot Allah te verkrijgen. Elke goede daad brengt 
ons tot God. De vijf gebeden van een vrijdag tot een volgende vrijdag, van de ene 
Ramadan tot de volgende, wordt een compensatie voor onze zonden. . Dus iedereen 
moet een gelofte doen dat deze vrijdag een middel wordt voor ons om aandacht te 
schenken en onze gebeden te waarborgen, Jumaa gebed aanbieden en de vroomheid 
die we verworven hebben, verlengen van deze Ramadan naar de volgende. 

Huzur-e-anwar zegt dat elke vrijdag belangrijk is, niet alleen de vrijdag van 
Ramadan. Allah leert ons om opvrijdag handel te stoppen en ons over de aarde te 
verspreiden na de vrijdagsgebeden om Allah’s zegeningen te zoeken. Allah heeft 
ons de faciliteit van MTA geschonken. De preken van de Kalief moeten gehoord 
worden. De Murrabi's (benoemd tot geestelijke personeel) lezen extracten uit de 
preek van de Kalief in hun Vrijdagsprekenvoor. Hij zei dat de tijdperk van de 
Beloofde Messias een speciale band had met vrijdag en Allah de vrijdagpreek daar 
een speciale deel van uitmaakt. Als je taken hebt moeten deze voor of na het 
Jumma gebed gedaan worden. Hij zei dat handel niet meer gelokaliseerd is en door 
het internationale aard ervan meer tijd consumeert. Op gelijke wijze is er in sport 
en andere activiteiten op basis van internationalisering geen  tijdsoverweging.  

Maar je moet niettemin rekening houden met het belang van Jumma gebed. Het is 
de prioriteit van een Momin (gelover) om belang te hechten aan Allah's genoegen 
en het is ondenkbaar dat hij het vrijdagsgebed zou negeren voor handel. Als je uw 
Jumma "beschermt" zal je ook met wereldlijke gratie gezegend worden. Huzur zei 
dat iemand die vroeg komt voor jumma een beloning ontvangt die gelijkstaat aan 
een kameel. En het vermindert naar het einde toe. Op de Dag des Oordeels zullen 
mensen gaan zitten op basis van hun aanwezigheid op Vrijdagsgebeden. Een 
Hadith stelt dat je op Jumma dichtbij de Imam moet zitten. Iemand die wegblijft 
van Jumma blijft weg van de Jan'na (de Hemel). De Heilige Profeet (vrede en 
zegeningen van Allah zij met hem) zei dat Allah de hart sluit van iemand die expres 
wegblijft van Jumma. Het is dus een zaak van grote vrees voor mensen die Jumma 
gebed onderschatten. Huzur zei dat er uitzonderingen zijn die niet aanwezig kunnen 
zijn zoals dienaren, vrouwen, kinderen of zieken.  

Huzur zei dat er zelfs meer dwang is voor het Vrijdaggebed is dan voor het 
Eidgebed. Huzur-e-anwar sprak over de inspanningen van de Beloofde Messias a.s. 
voor de dag van jumma als een verlof te laten verklarentijdens de Britse 



overheersing. Hij zei dat al onze woorden en daden de ware beeld van de Deen 
moeten reflecteren en hoe we ervoor beloond worden. Er zijn twee rechten.  Betaal 
de verschuldigde rechten van Allah en de mensheid. Dus laat ons vandaag een 
belofte doen dat wij ons Bai'at eden vervullen en de zegeningen van Ramdan een 
integrale deel van onze levenuitmaken. Moge Allah ons in staat stellen om dit te 
doen. Amin. 

 

 

 

 

 

 


