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Het geluid van de gebedsoproep (adhaan) klinkt 
voortdurend over de gehele wereld 

(Door: Zuhair Girach) 

Allahu akbar, Allahu  akbar 
Allah is de grootste, Allah is de grootste  

Allahu akbar, Allahu  akbar 
Allah is de grootste, Allah is de grootste 

Ashadu a(n) la ilaha ill’Allah 
Ik getuig dat er geen god is dan Allah  

Ashadu a(n) la ilaha ill’Allah 
Ik getuig dat er geen god is dan Allah 

Er is geen enkel moment 
waarop duizenden 
muezzins over de gehele 
wereld niet de Eenheid 
van Allah de Almachtige 
en het Profeetschap van 
de nobele Profeet 

Mohammed  
verkondigen op de 
oppervlakte van deze 
aardbol! 

Ashadu ana Muhammad ar-rasul Allah 
Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is 

Ashadu ana Muhammad ar-rasul Allah 
Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is 

Hayya 'ala as-salat 
Kom tot het gebed 

Hayya 'ala as-salat 
Kom tot het gebed 

Hayya 'ala’l-falah 
Kom naar het succes 

Hayya 'ala’l-falah 
Kom naar het succes 

Allahu akbar, Allahu  akbar 
Allah is de grootste, Allah is de grootste 

La ilaha ill’Allah 
Er is geen god dan Allah 

Laat ons beginnen met Indonesië aan de oostzijde van het centrale continent. Indonesië 
bestaat uit talloze kleine eilanden, waaronder de belangrijkste Java, Sumatra, Borneo en 
Saibil, die allemaal erg bekend zijn. Het is het grootste land ter wereld, met 180 miljoen 
inwoners. Het aantal niet-moslims hier is te verwaarlozen.    



Zodra de zon opkomt aan de oostzijde van Saibil, om ongeveer 05:30 lokale tijd, begint de 
fadjr-adhaan. Duizenden muezzins in oost-Indonesië beginnen de tawheed (eenheid) van de 
Almachtige, Allesomvattende en Alomtegenwoordige Allah te verkondigen en de risala 

(universele boodschap) van de Profeet Mohammed . 

Het proces gaat dan verder en breidt zich uit naar de westelijke eilanden van Indonesië. Het 
tijdsverschil tussen de oostelijke en westelijke eilanden van Indonesië is anderhalf uur.  Dus 
anderhalf uur later, wanneer de adhaan is geëindigd in Saibil, weerklinkt zijn echo in Jakarta 
op het eiland Java. Sumatra volgt daarna. 

Voordat dit voorspoedige proces van de gebedsoproep in Indonesië eindigt, is het al 
begonnen in Maleisië. Birma volgt en binnen een uur van haar begin in Jakarta, bereikt zij 
Dacca, de hoofdstad van Bangladesh. De oproep is nog niet gestopt in Bangladesh en zij is al 
te horen in west-India, van Calcutta tot Srinagar. Dan breidt zij zich uit naar Bombay en 
spoedig weerklinkt in geheel India deze verheven verkondiging.  

Srinagar en Salkiot (een stad in noord-Pakistan) hebben dezelfde tijd voor de adhaan. Het 
tijdsverschil tussen Sialkot, Kota, Karachi en Gowadar (een stad in Baluchistan, een provincie 
van Pakistan) is veertig minuten, en binnen deze tijd, wordt de fadjr-adhaan gehoord door 
heel Pakistan heen. Voordat zij hier eindigt, is zij echter al begonnen in Afghanistan en 
Muscat (Oman).  

Het tijdsverschil tussen Muscat en Baghdad is een uur. De adhaan weerklinkt gedurende dit 
uur in de gebieden van de Hijaaz-i-Muqaddas (de Heilige steden Mekka en Medina), Yemen, 
de Verenigde Arabische Emiraten, Kuweit en Irak.  

Het tijdsverschil tussen Baghdad en Alexandrië in Egypte is opnieuw een uur. De adhaan gaat 
door met te weerklinken in Syrië, Egypte, Somalië en Sudan gedurende dit uur. Alexandrië en 
Istanbul liggen op dezelfde geografische hoogtegraad. Het tijdsverschil tussen oostelijk en 
westelijk Turkije is anderhalf uur, en gedurende deze tijd hoort men de echo van de 
gebedsoproep.   

Alexandrië en Tripoli (de hoofdstad van Libië) liggen op een uur tijdsverschil van elkaar. Het 
proces van de gebedsoproep gaat aldus voort over geheel Afrika. Derhalve, de verkondiging 

van de Eenheid van Allah en het Profeetschap van Mohammed , die begon in de 
oostelijke eilanden van Indonesië, bereikt de oostelijke kust van de Atlantische Oceaan na 
negen en een half uur.  

Voorafgaande aan de adhaan die de kusten van de Atlantische Oceaan bereikt, is het proces 
van de dzohr-adhaan al weer begonnen in oostelijk Indonesië, en voordat zij Dacca bereikt, is 
de ‘Asr-adhaan begonnen. Deze heeft Jakarta nauwelijks bereikt in anderhalf uur later. Dan 
is het tijd voor maghrib, en nog voor het maghrib is in Sumatra, is de isha-adhaan begonnen 
in Saibil!   

Als de muezzins van Indonesië de fadjr-adhaan verkondigen, verkondigen de muezzins in 
Africa de isha-adhaan.  

Er is geen enkel moment waarop duizenden muezzins over de gehele wereld niet de Eenheid 

van Allah de Almachtige en het Profeetschap van de nobele Profeet Mohammed  
verkondigen op de oppervlakte van deze aardbol! 

 



Insha’Allah zal deze universele en voortdurende oproep van de adhaan niet stoppen tot aan 
de Dag des Oordeels.   

 

(Bron: http://www.albalagh.net/general/adhan_globe.shtml)  
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