
Speciale Gebeden — Vrijdag (Jumu‘ah), Tahajjud, Tarawiḥ 
 

 
“O jullie die geloven, wanneer de oproep klinkt voor het gebed op vrijdag, haast jullie 
dan om Allah in gedachten te houden en verlaat de handel. Dat is beter voor jullie, als 
jullie dit weten.” (62:9) 
 

 Er is geen sabbat in de islam, en het aantal gebeden op vrijdag is hetzelfde als op elke 
andere dag, met dit verschil dat de speciaal bevolen vrijdagdienst de plaats inneemt van 
het gebed in de vroege namiddag (Ẓuhr). Het vormt een grotere bijeenkomst van de 
moslims waar de mensen van een plaats allemaal moeten samenkomen, zoals de naam van 
de dag, yaum al-jumu‘ah (de dag van samenkomst), aangeeft. Hoewel alle gebeden even 
verplicht zijn, beveelt de Heilige Koran de vrijdagdienst in het bijzonder, en het verlangt 
van alle moslims dat ze ervoor bijeenkomen, zoals in het bovenstaande vers staat. 

 

 Vanwege het belang van deze gelegenheid en van het grotere aantal personen dat 
bijeenkomt, waren er verdere instructies nodig met betrekking tot reinheid ter 
voorbereiding op de vrijdagdienst. Er wordt bijvoorbeeld aanbevolen om voor het 
bijwonen een bad te nemen, parfum te gebruiken en de beste kleding te dragen die je hebt. 
Ook moet de mond goed gereinigd worden met een tandenborstel. 

 

 Een speciaal kenmerk van de vrijdagdienst is de preek (khuṭbah) door de imam voordat de 
gebedsdienst wordt gehouden. Nadat de mensen zich in de moskee hebben verzameld, 
wordt de oproep tot gebed voor de tweede keer gedaan terwijl de imam zit. Als de adhān 
klaar is, staat de imam op en kijkt naar het publiek en houdt de preek. Hij begint met de 
kalimah shahādah en gaat vervolgens door met het reciteren van een tekst van de koran 
die hij aan de gemeenschap uitlegt. Deze is speciaal opgedragen om tijdens de preek te 
blijven zitten en stil te blijven. De preek wordt in twee delen uitgevoerd, waarbij de imam 
een korte rust neemt door in het midden van de preek een zithouding aan te nemen en 
vervolgens door te gaan. 

 

 Elk onderwerp met betrekking tot het welzijn van de gemeenschap kan in de preek 
worden behandeld. De praktijk van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) toont aan dat de 
preek dient voor: 

 

- het onderrichten van de massa, 
- hen bewust te maken van algemeen plichtsbesef, 
- hen te leiden naar de wegen die zorgen voor hun welzijn en welvaart, en 
- hen te waarschuwen voor die zaken die verlies of neerval voor hen kan veroorzaken. 
 
Daarom moet de preek worden gehouden in een taal die de mensen begrijpen, en het heeft 
geen zin om het in het Arabisch te houden aan een publiek dat de taal niet kent. De 



gebedsdienst is heel anders, omdat het bestaat uit een aantal vastgestelde zinnen, waarvan 
de betekenis in korte tijd door iedereen volledig kan worden geleerd. Het is van het 
grootste belang dat de massa weet wat de prediker zegt in de vrijdagpreek, die het beste 
onderwijsmiddel is voor de massa en die de vitaliteit van de moslimgemeenschap als 
geheel in stand houdt. 
 

 Tahajjud-gebed: Het woord tahajjud betekent letterlijk ‘het opgeven van de slaap’. Het 
tahajjud-gebed wordt zo genoemd, omdat het wordt gezegd nadat iemand wat heeft 
geslapen en hij zijn slaap dan opgeeft omwille van het gebed. Het wordt speciaal genoemd 
en sterk aanbevolen in de Heilige Koran zelf in de allereerste openbaringen, maar er wordt 
uitdrukkelijk gezegd dat het vrijwillig is. De Profeet Mohammed (v.z.m.h.) werd als volgt 
bevolen: 

 
“En blijf gedurende een deel van de nacht wakker ermee, langer dan wat u is 
opgedragen; misschien zal uw Heer u verheffen tot een positie van grootse glorie.” 
(17:79) 

 
Zijn gewoonte was om onmiddellijk na de ‘ishā-gebeden te gaan slapen, en werd hij 
vervolgens meestal na middernacht wakker en bracht zowat de laatste helft van de nacht 
door in tahajjud-gebeden. Soms nam hij net vóór het ochtendgebed (fajr) een kort dutje, 
wat hem een beetje rust gaf. Deze gebeden bestonden uit acht rak‘ahs, verdeeld in een 
dienst van twee tegelijk, gevolgd door drie rak‘ahs van het witr-gebed. Om het de gewone 
mensen gemakkelijker te maken, is het witr-gebed, dat in werkelijkheid deel uitmaakt van 
de tahajjud, onderdeel geworden van het vrijwillige deel van het ‘ishā-gebed. 
 
Elk jaar in de maand van Ramadan spoorde Maulana Muhammad Ali in zijn khutba’s en 
artikelen de leden van de Jama‘at aan om voor God in het gebed van tahajjud te gaan en 
Hem met tranen te smeken om ons in staat te stellen onszelf te zuiveren, vooruitgang te 
boeken in Zijn zaak en het werk van de verspreiding van de islam uit te voeren. Hij zei: 
“U moet toch vroeg opstaan om het vasten te beginnen. Sta zelfs eerder op, met een half 
uur of een uur, en zeg  de tahajjud-gebeden.” Hij adviseerde verschillende soorten 
gebeden die men tot God kan richten. 

 

 Tarāwīḥ-gebed: Tahajjud was een individueel gebed, maar hazrat Umar voerde toen hij 
khalifa was een verandering door waardoor dit gebed in de Ramadan een 
gemeenschappelijk gebed werd dat na het ‘ishā-gebed werd verricht. Dit is het tarāwīḥ-
gebed. Voor de gemiddelde persoon is de door Umar aangebrachte verandering welkom. 
Niettemin verdient in de maand Ramadan de tahajjud in het laatste deel van de nacht en 
als individueel gebed de voorkeur. 
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