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Manieren tijdens de vrijdagpreek 

ََلِة ِمن يَْوِم اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا إلى ِذْكِر  ﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدَي ِللصَّ
ِ َوذَُروا اْلبَْيَع ذلكم َخْيٌر لَّكُْم إِن كُنتُْم تَْعلَُمونَ   ﴾  َّللاَّ

 : ملسو هيلع هللا ىلص  ّللَاه قَاَل َرُسوُل 

 «  َصلُّوا َكَما َرأَْيتُُمونِي أَُصل ِي » 

Beste moslims! 
Het vrijdaggebed heeft twee voorwaarden. Dit 
zijn de twee gebedseenheden van het 
vrijdaggebed en de preek die daarvoor 
plaatsvindt. Deze zijn onmisbare voorwaarden 
van het vrijdaggebed en de geleerden zijn 
hierover eensgezind. In vers 9 van hoofdstuk 
Djuma staat: “O jullie die geloven! Wanneer 
wordt opgeroepen tot de salat op vrijdag, 
haast jullie je dan naar het gedenken van 
Allah en laat de handel achterwege. Dat is 
beter voor jullie, indien jullie het beseffen.” 
In het vers staat “haast jullie je dan naar het 
gedenken” hiermee doelt men het vrijdaggebed 
en de preek. De profeet (vzmh) heeft niet één 
vrijdaggebed geleid zonder een preek te houden 
en zei: “Bid zoals jullie mij zien bidden.”1 Als 
preken niet tot de voorwaarden van het 
vrijdaggebed zou behoren dan had de profeet 
soms de preek overgeslagen maar er is geen 
overlevering die dit aangeeft. Zonder de preek is 
het vrijdaggebed dus niet geldig.  
 
Beste broeders, zusters! 
Aangezien de preek een onderdeel is van het 
vrijdaggebed, is het noodzakelijk om tijdens de 
preek ernaar te luisteren en jezelf respectvol op 
te stellen zoals je dat tijdens het gebed doet. 
Tijdens het preken dient men aandachtig te 
luisteren naar de preek en dient men niet te 
praten. In de Koran staat: “En wanneer de 
Koran wordt voorgedragen, luister er dan 
naar en wees stil, opdat jullie barmhartigheid 
wordt getoond.”2 Veel geleerden hebben 
verklaard dat hier het luisteren naar de preek 
wordt bedoeld. 
Eén van de manieren terwijl de preek wordt 
gehouden is dat er niet wordt gepraat. In feite is 
het makruh om tijdens de preek te praten. In een 
hadith staat: “Als je tegen een andere persoon 
tijdens de vrijdagpreek ‘luister’ zegt, dan heb 
jij je schuldig gemaakt aan ijdel gepraat.”3 

 
1 Buhârî, Ezân, 18 
2 A’raf 7:204 
3 Buhârî, Cuma, 36 

De staat van stil zijn tijdens het luisteren naar de 
preek begint nadat de imam de preekstoel 
opgaat. Als iemand niest dan reageert men ook 
niet (door yarhamukallah te zeggen). Alles wat 
haram is tijdens het gebed is ook haram tijdens 
de preek. Daarom is het tijdens de preek 
verboden om te eten, te drinken en te spreken. 
Het is wajib om in stilte de preek te luisteren. 
 
Beste moslims! 
Vaak zien we dat er ongeschikte gevallen 
plaatsvinden tijdens het preken. Zo zien we dat 
mensen met elkaar praten, berichten op hun 
telefoon luisteren of bericht versturen en elkaar 
gebaren. Ze nemen niets op van de preek, terwijl 
de vrijdagpreek een wekelijks lesprogramma is 
voor iedere moslim. De onderwerpen van de 
preken worden met veel zorgvuldigheid 
geselecteerd om de agenda van de moslims te 
bepalen. Een aanwezige die tijdens de preek 
praat, op zijn telefoon bezig is of contact 
probeert te leggen met anderen leidt niet alleen 
zichzelf af maar ook anderen. Beiden zullen 
hierdoor geen beloning krijgen voor de beloning 
van de preek.  
 
Beste broeders, zusters! 
Laten we daarom de preek serieus nemen en er 
naar luisteren. Laten we het huiswerk van de 
voorgelezen preken toepassen. Mochten we 
fouten of zonden hebben begaan, laten we dit 
dan herstellen.  

 


