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Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.
“Jaa ajjoehalladziena amanoe iedzaa noedieja lie salatoe mien jawmoel Djoemoe’atie fas’aw
ielaa dziekriellahie wa dzaroel baie’e; dzalikoem gairoellakoem ien koentoem ta’elamoem.
Fa iedzaa qoedhie ja tiesh shalatoe fantasjieroe fiel ardhie wabetaghoe mien fadh liellahie
wadzkoeroellaha katsieralla-‘allakoem toefliehoen. Wa iedzaa ra-aw tiedjaaratan aw lahwa
nien fadh-dhoe ielaihaa wa tasrakoeka qaa-iemaa. Qoel maa íendallahie gairoem-mienallah-wie
wa mienat-tiedjarah; wallahoe gairoer-razieqien”. (Soerah 62, vers 9,10,11)
“ O gij die gelooft, wanneer de Azaan van Djoemoe’a Namaaz opgeroepen wordt, haast u dan
tot de aanbidding van Allah en verlaat de handel. Dit is beter voor u als u het weet.
Wanneer dan de Namaaz beëindigd is, verspreidt u dan op de aarde en zoekt naar genade van
Allah, en gedenkt Allah veelvuldig in de hoop dat u succes mag krijgen.
En toen zij handel of vermaak zagen, liepen zij weg daarheen en lieten zij u staan in uw Preek.
Zeg: Hetgeen bij Allah is, is beter dan handel en vermaak, en Riezq (het onderhoud) van Allah
is het beste”. (Soerah 62, vers 9,10,11)
1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah, de Genadevolle. Wij prijzen Hem en smeken
Hem om hulp en vergeving. Op deze gezegende Ied-dag van de week, de Djoemoe’a-dag zijn wij
weer bij elkaar om Namaaz te lezen en Doe’a te vragen. U wordt gefeliciteerd, dat u hier
aanwezig kunt zijn en u samen met ons deze feestdag in Djame Masdjied TAIBAH Namaaz leest.
Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem hebben ons deze feestdag
van de week geschonken om bij elkaar te komen om Djoemoe’a Namaaz, Heilige Qoeran,
Doeroed Sjarief en Naat Sjarief te lezen. Tegelijkertijd kunnen wij aandachtig luisteren naar de
lezingen van Islam deskundigen, die steeds vele belangrijke onderdelen van ons geloof Diene
Islam uitleggen. Hierdoor kan het voorkomen, dat wij met de Wil van Allah, de Barmhartige
inzichten krijgen van bepaalde hoofdstukken en onderdelen van ons geloof en deze in onze
routine Iebadat opnemen en daarmee ons gedrag en karakter verder verbeteren.
2* Vandaag zullen wij over Djoemoe’a en zijn zegeningen en gunsten spreken en uitleggen.
Allah, de Barmhartige heeft een speciale “ayat”- hoofdstuk over Djoemoe’a aan ons geschonken en
ons opdracht gegeven om onze vermaak, handel en bedrijvigheid te laten varen voor de
Djoemoe’a Salaat.
Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft verteld, dat deze Ied-dag op Vrijdag vroeger
“Aroebah” werd genoemd. Ongeveer 600 jaren vóór de Islamitische jaartelling riep een oud
geleerde zijn vrienden, kennissen en familieleden bij elkaar en vertelde hun over belangrijke
religueuze rituelen en legde hun uit, dat uit de nakomelingen van Heilige Profeet Ismaiel
Alaihiessalam de allerlaatste Heilige Profeet Vrede zij met Hem zal komen en jullie moeten Hem dan
gehoorzamen en Zijn Leiding volgen.
3* Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft over Djoemoe’a-Vrijdag-Gebed
het volgende gezegd:
A* Vrijdag is in de Ogen van Allah, de Barmhartige de meest uitnemende en uitzonderlijke dag
onder de dagen van de week. Het is zelfs beter dan “Ied-oel-Fitr” en “Ied-oel-Adhaa”.
B* Allah, de Barmhartige heeft Hazrat Adam Alaihiessalam op Vrijdag geschapen.
C* Op Vrijdag heeft Hazrat Adam Alaihiessalam het Paradijs betreden.
D* Hazrat Adam Alaihiessalam werd door Allah, de Barmhartige op Djoemoe’a-Vrijdag naar de
wereld gestuurd als Zijn Stedenhouder.
E* Op Djoemoe’a dag heeft onze Oer-grootvader Hazrat Adam Alaihiessalam afscheid
genomen van het wereldse leven.
F* De “Qajamat”-de Dag der Opstanding zal op Vrijdag plaatsvinden.
G* Er is een gezegende periode op Vrijdag en Allah, de Barmhartige zal de Doe’a-het Gebed van
een Moesliem op dat moment zeer zeker verhoren (Boogarie Sjarie).
Het moment van Doe’a verhoor is niet precies vastgelegd, maar geleerden zeggen dat er vele
momenten op Vrijdag zijn, waarvan 2 momenten zeer bekend zijn, nl.
a* De tijd vanaf het moment dat de Imaam de “Member”- Preekstoel opgaat om de “Goetbah”Preek te houden tot en met het Djoemoe’a Gebed.
b* De tijd tussen Asr en Maghrieb Namaaz op Vrijdag.
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Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem hebben ook niet het
juiste moment van zegeningen en Doe’a verhoor in Lailatoel Qadr aan ons verteld. Wel heeft
onze Leider Vrede zij met Hem gezegd, dat wij het moment moeten zoeken in de laatste 5 oneven
nachten van de maand Ramadaan.
Ook weten wij niet precies wanneer “Qajamat”- de Dag des Oordeels aanbreekt.
Allah,de Barmhartige heeft met een speciale bedoeling de tijdstip van bovenvermelde religueuze
momenten niet aan ons doorgegeven en ons gevraagd om te blijven zoeken en bidden.Hoe meer
wij zoeken, bidden en Doe’a vragen, deste meer zegeningen en gunsten zullen wij ontvangen.
4* Profeet Mohammad Vrede zij met Hem had ook de gewoonte om zich vanaf Donderdag-avond
voor te bereiden voor de Vrijdag en Hij heeft gezegd, dat wanneer een Momien met verlangens
en begerigheid uitkijkt naar de Djoemoe’a Vrijdag Gebed, dan zal hij begunstigd worden met
de zegeningen en voordelen van deze belangrijke Ied-dag.
Allah, de Barmhartige heeft dit Djoemoe’a Vrijdag Gebed verplicht gesteld en dit Gebed treedt
in de plaats van het Zohar Gebed en het bestaat uit: 4 Rak’ats Soennat, 2 Rak’ats
gemeenschappelijke Farz (verplicht), 4 Rak’ats Soennat, 2 Rak’ats Soennat en 2 Rak’ats Nafl.
Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft ook gezegd, dat op de Djoemoe’a dag de
Engelen met hun Notitie Boek bij de deur van Masdjied staan en noteren de namen van de
personen in chronologische volgorde vanaf de eerste tot en met de laatste persoon en de eerste
moesliem,die de Moskee betreedt, zal de zegeningen ontvangen van “Qoerbani” van een kameel.
De tweede moesliem zal de zegeningen en gunsten ontvangen van “Qoerbani” van een stier.
De derde persoon zal de zegeningen en gunsten ontvangen van “Qoerbani” van een ram.
De vierde persoon zal de zegeningen en gunsten ontvangen van “Qoerbani” van een geit.
De vijfde persoon zal de zegeningen en gunsten ontvangen van “Sadaqa” van een kip.
De zesde persoon zal de zegeningen en gunsten ontvangen van “Sadaqa” van een ei, enz.enz.
De momiens moeten zich daarom haasten om optijd de rijen vóór de Preekstoel bezet te houden
voordat de Imaam met de Preek begint. Deze Preek (Goetbah) is erg belangrijk en vormt een
deel van het Gebed. Men moet met aandacht en stil zijn en zonder afleiding naar de Preek
luisteren,
omdat het vier Rak’ats Farz Gebed van Zohar Namaaz op Vrijdag omgezet is in twee Rak’ats
Gemeenschappelijk Farz Gebed en de Preek (Goetbah). Precies zoals wij in Namaaz gebed niet
mogen lopen, praten en andere bewegingen maken, moeten wij ook in de Goetbah Preek stil,
zijn en met eerbied en respect aandachtig luisteren naar de Preek.
Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft tevens gezegd, dat wij op de Djoemoe’a dag veel
Doeroed Sjarief moeten lezen.
5* In de beginjaren werd op de Djoemoe’a slechts een Azaan oproep gedaan en deze werd vóór
de Goetbah buiten de Masdjied opgeroepen. Maar tijdens de “Gielafat”- het Koningschap van
Hazrat Oesman Ghanie Radijallahoe Anhoe is een tweede Azaan oproep bijgelast. Deze Azaan
wordt in het begin vóór het Soennat Gebed opgeroepen om de moesliems, die nog druk bezig
zijn met andere zaken wakker te schudden en zich te laten haasten om optijd in de Masdjied
aanwezig te zijn. Deze toevoeging in het geloof is een geweldige verbetering en zegenrijk.
Wij moeten blij zijn met dit soort “Bied’at”- aanpassingen, want deze is niet tegen de Heilige
Qoer’an, Soennat en andere Overleveringen van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem.
Ook moeten wij weten, dat de Goetbah-Preken van de drie feestdagen Ied-ul-Fitr, Ied-ul-Adha
en Djoemoe’a na het gemeenschappelijke gebed uitgevoerd werden. Enkele van de bezoekers
van de Djoemoe’a Namaaz renden snel weg na het gemeenschappelijke Namaaz om goedkope
handelswaren te kunnen kopen en daardoor werd de Goetbah-Preek van Djoemoe’a ontlopen.
De Sahaba-e-Kiram Radijallahoe Anhoem werden aangesproken en zij hebben Taubah gedaan en
vergiffenis gevraagd voor hun nonchalante vergissing.
Allah, de Barmhartige en Zijn Profeet Mohammad Vrede zij met Hem hebben daarom de Djoemoe’a
Preek verplaatst en deze wordt sindsdien vóór het gemeenschappelijke Farz gebed gehouden.
Moge Allah, de Barmhartige en Zijn Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ons zegenen met
Djoemoe’a Gebeden en het gedrag en karakter van momiens en ons een gelukzalig leven
schenken en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!
Namens het Bestuur
Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
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