
Bedevaart (Ḥadj) – Zijn verschillende rituelen 

 

 Iḥrām: Dit is de naam van de staat waarin de pelgrims zich moeten begeven ter 
gelegenheid van de ḥadj (en ook de kleinere bedevaart die bekend staat als ‘umrah). 
Mannelijke pelgrims dragen twee naadloze doeken die het onder- en bovenlichaam 
bedekken. Vrouwen kunnen hun gewone kleding dragen, maar deze moet wel eenvoudig 
zijn. Het gezicht bedekken en een gezichtssluier dragen is niet toegestaan. Het doel is om 
alle onderscheid tussen rijk en arm en sociale klasse op te heffen. 
 
In de staat van iḥrām is aandacht voor het lichaam niet toegestaan, zoals scheren en nagels 
knippen. Seksuele activiteiten en amoureuze gesprekken tussen man en vrouw mogen niet. 
Kibbelen en ruzie maken met anderen is niet toegestaan. De aandacht voor het lichaam 
wordt een paar dagen opgeofferd om meer aandacht te besteden aan de verzorging van de 
ziel. 
 

 De meest prominente handeling van de pelgrimstocht is de ṭawāf, of de rondgang om  de 
Ka‘bah. Het gebod om het uit te voeren staat in de Heilige Koran in een Mekkaanse 
openbaring: 

 
“En laten zij om het Oude Huis rondgaan.” (22:29) 

 

 Tijdens deze handeling voelt een moslim zich in de aanwezigheid van de Ene God en 
roept: labbaika Allāhumma labbaika, lā sharīka laka, labbaika – ‘Hier ben ik, o Allah! 
hier ben ik in Uw aanwezigheid, er is geen deelgenoot met U, hier ben ik’. De Ka‘bah is 
het symbool van geloof in één God. Het is de plaats van waaruit de gedachte van de 
eenheid van God voortkwam, de plaats die altijd het centrum zou zijn voor alle gelovigen 
in de ene God. Op dat moment concentreren alle gedachten van de pelgrim zich op dit 
thema. De pelgrim vergeet alles en denkt alleen aan de Ene God. Dat is de ṭawāf. Men kan 
gedurende de ṭawāf gebeden tot God richten. 

 

 In een hoek van de Ka‘bah bevindt zich een steen die bekend staat als de Zwarte Steen. 
Deze steen wordt tijdens de ṭawāf gekust, hoewel het voldoende is om een gebaar er 
naartoe te maken. Het is er waarschijnlijk al geweest vanaf de tijd van Abraham, zo niet 
eerder. Het staat daar alleen als een symbool, een teken dat dat deel van het nageslacht 
van Abraham dat door de Israëlieten was verworpen, de hoeksteen van het koninkrijk van 
God zou worden. De Psalmen in de Bijbel bevatten een duidelijke verwijzing ernaar: 

 
“De steen die de bouwers verwierpen, is een hoeksteen geworden.” (Psalmen, 118:22) 

 
De Israëlieten, afstammelingen van Abrahams zoon Isaak, geloofden dat zijn oudste zoon, 
Ismaël, door God was verworpen, en hij zich daarom in de woestijn van Arabië had 
gevestigd. Maar in de bijbel wordt aan hun geprofeteerd dat de Laatste Profeet, de 



‘hoeksteen’ van het bouwwerk van het profeetschap, zou voortkomen uit de nakomelingen 
van Ismaël. Deze profetie wordt gesymboliseerd door een steen die door bouwers was 
verworpen en die uiteindelijk de belangrijkste steen van het gebouw zou worden. De 
Zwarte Steen herinnert aan deze profetie. Jezus herhaalde deze profetie heel duidelijk tot 
de Israëlieten toen hij zei: 

 
“Hebt u nooit gelezen in de Schriften: de steen die de bouwers verworpen hadden, die 
is tot een hoeksteen geworden … Daarom zeg ik u dat het Koninkrijk van God van u 
weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt.” 
(Mattheüs, 21:42, 43) 

 
Hij bedoelde dat er na hem geen profeten meer onder de Israëlieten zouden verschijnen, 
onder wie tal van profeten eerder waren verschenen, maar dat het profeetschap 
overgeheveld zou worden naar de ‘verworpen steen’. 

 

 Critici van de islam beweren dat de handelingen van de ṭawāf en het kussen van de zwarte 
steen een overblijfsel is van de afgodische praktijken van de pre-islamitische Arabieren 
die de islam in haar religieuze rituelen heeft opgenomen. Het feit is dat, hoewel de Ka‘bah 
vóór de komst van de islam 360 afgodsbeelden binnen zijn muren had, de pre-islamitische 
Arabieren de zwarte steen nooit als een afgod hebben beschouwd, en die ook nooit hebben 
aanbeden zoals de afgoden van de Ka‘bah. Onder de ontelbare objecten die de pre-
islamitische Arabieren als afgoden namen, zijn de Ka‘bah en de Zwarte Steen de enige 
twee die opvallen door hun afwezigheid, ondanks de eerbied die de Arabische geest 
daarvoor had vóór de islam. 

 

 Een bekend ritueel aan het einde van de bedevaart is het gooien van stenen of kiezelstenen 
door de pelgrims naar drie pilaren (nu muren) die de verleidingen van de duivel 
symboliseren. Tijdens de bedevaart mag men de verleidingen van het echte leven niet 
vergeten, en het gooien van stenen vestigt de aandacht op de verleidingen van de duivel. 
Het leert de les dat de mens moet leren het kwaad te haten en dat de duivel op een 
steenworp afstand moet worden gehouden. Hoe dichter iemand in de buurt van 
verleidingen komt, hoe groter de kans dat hij toegeeft daaraan, en de beste manier om ze 
te vermijden is door ze op afstand te houden. Het gooien van stenen herinnert bovendien 
aan de geestelijke strijd die de mens moet voeren tegen kwaad. 
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