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Umrah: Sleutel tot bewustwording 

وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ لِِلَِّ   ﴿  ﴾َوأَتِمُّ
ِ قال  اْلعُْمَرةُ إِلَى اْلعُْمَرِة َكفَّاَرةٌ ِلَما بَْينَُهَما َواْلَحجُّ   »  النَّبِي 

 « اْلَمْبُروُر لَْيَس لَهُ َجَزاٌء إاِل اْلَجنَّةُ 

Beste broeders, zusters! 
Het was het zesde jaar van de hidjrah. De 
Boodschapper van Allah (vzmh) miste de Kaba. De 
profeet ging in ihram met een gemeenschap van 
1400 personen die voornamelijk uit jongeren 
bestond richting Mekka. Zijn intentie was om de 
Kaba te ontmoeten en umrah te verrichten. Umrah 
betekent tenslotte bezoeken.  
Toen de boodschapper van Allah (vzmh) en zijn 
metgezellen Mekka naderden, stuitten ze op het 
obstakel van de Mekkaanse veelgodenaanbidders. 
Hoewel ze verklaarden dat het doel van hun komst 
het bezoeken van Kaba was en dat ze geen ander 
doel hadden, lieten deze mensen dit toch niet toe. 
Maar ze sloten wel de Hudaybiyya-overeenkomst, 
die Allah had aangekondigd als ‘duidelijke 
verovering’. Volgens de overeenkomst haalde onze 
profeet (vzmh) een jaar later, oftewel in het zevende 
jaar van de hidjrah de umrah in met tweeduizend 
pelgrims.  
 
Beste gelovigen! 
Umrah is een muakkad sunnah of een aanbidding 
waarvan wordt gezegd dat het een keer in het leven 
verplicht is. Onze profeet (vzmh) verrichtte de 
umrah, zijn metgezellen verrichtten de umrah en 
tot op de dag van vandaag verrichten moslims de 
umrah dat ook wel ‘de kleine hadj’ wordt genoemd. 
Zowel de hadj als de umrah openen nieuwe 
mogelijkheden in het leven van de moslim en men 
streeft naar een nieuw waardevol doel in het leven. 
Om deze reden begeleidt en bemoedigt onze 
organisatie onze gemeenschap sinds de oprichting 
om de hadj en umrah uit te voeren zodat men 
herenigd wordt met de Kaba en Rawza-i Mutahhara. 
Zoals jullie weten, wordt het uitvoeren van de 
pelgrimstocht door de veranderende 
wereldomstandigheden elke dag moeilijker 
gemaakt, dit komt zowel door financiële redenen als 
door de nieuw ingevoerde maatregelen. Het lijkt 
erop dat deze negatieve omstandigheden de 
aankomende jaren verder verzwaard gaan worden.  

Vanaf dit moment is er echter geen belemmering 
voor het uitvoeren van de umrah. Umrah is de kleine 
hadj, Allah benadrukt in de Koran “En voleindig de 
hadj en umrah om wille van Allah”1. Onze 
profeet(vzmh) zei: “Een umrah na een andere 
umrah is een boetedoening voor de zonden die 
daartussen zijn begaan en voor een aanvaarde 
hadj is er geen andere beloning dan het 
Paradijs.”2 We dienen aandacht te besteden aan het 
verrichten van de umrah.  
 
Beste broeders, zusters! 
Zoals te zien in de umrah die de profeet (vzmh) 
verrichtte, uiterst belangrijk voor jonge mensen. 
Met umrah worden de profeet (vzmh) en jongeren 
die verliefd zijn op de Kaba samengebracht. 
Jongeren zullen de Islam leven en laten leven, door 
de Kaba en Rawza te bezoeken zullen zij de Islam 
beter begrijpen en anderen hiervoor onderwijzen. 
Als we als ouder zijnde zelf niet kunnen gaan, 
dienen we onze jongeren aan te moedigen om de 
umrah uit te voeren. Zowel door IGMG-organisaties 
in Europa als Hennes organisatie in Turkije hebben 
wij veel ervaring met het verrichten van deze 
dienstverlening. Op deze manier wordt ervoor 
gezorgd dat men heilige plaatsen bezoekt, de 
geografie beter leren kennen waar de openbaring 
begon, gepraktiseerd en verspreid werden. Met deze 
reis zullen ze de profeet (vzmh) ook bezoeken. Het 
bezoeken en zien van de plaatsen waar de 
belangrijkste gebeurtenissen van de geschiedenis 
van de Islam plaatsvonden, is voor hen een 
spirituele lading. Met deze reis worden nieuwe 
broederschappen en vriendschappen ontstaan, 
islamitische solidariteit en bewustwording 
ontwikkelen zich, jongeren die terugkeren naar hun 
gemeenschappen in Europa, verrichten hun 
diensten met meer liefde en enthousiasme. Beste 
jongeren, meld je daarom aan om deel te nemen aan 
de umrah dat geaccepteerd wordt! 

 

 

 
1 Baqara 2:196 
2 Buhari, Sahih, 6/274, H. No: 1650: Muslim, Sahih, 7/71, H. No: 2403 


