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            Gedragsregels en etiquette(s) in de moskee 

De moskee is niet alleen een plaats van aanbidding, maar het is ook een plaats om 
kennis te zoeken voor zowel mannen als vrouwen, het helpen van behoeftige 
moslims en voor vele andere toegestane zaken.  

Er zitten veel deugden in het bouwen van moskeeën, de Profeet (vrede zij met hem; 
hierna: v.z.m.h.) heeft gezegd: “Degene die voor Allah een moskee bouwt, waarmee 
hij Allah’s gunst zoekt, Allah zal voor hem een huis bouwen in het Paradijs.” 
Moskeeën staan bekend als de huizen van Allah (subhanu wa ta’ala; hierna: s.w.t.), 
de Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: “Wanneer een groep bijeenkomt in één van de 
huizen van Allah (s.w.t.) …”, en om die reden zijn zij de meest geliefde plaatsen voor 
Allah (s.w.t.), zoals duidelijk is gemaakt door de Profeet in de volgende hadith, “De 
meest geliefde plaatsen voor Allah zijn de moskeeën en de meest gehate zijn de 
markten.” (Malik)    

Veel ahadith hebben de beloning voor het lopen, zitten in de moskee en het wachten 
voor het gebed genoemd: “Degene die heen en weer gaat naar de moskee (om de 
gebeden bij te wonen), Allah zal zo vaak voor hem een feest in het Paradijs 
voorbereiden als hij heen en teruggaat.” “Wanneer iemand van jullie blijft zitten op de 
plaats waar hij zijn gebed heeft verricht, nadat het gebed is geëindigd, en rein blijft, 
verzoeken de engelen Allah om zijn zegeningen voor hem, en bidden ze “Allah! 
Schenk hem verlossing; Allah heb genade met hem.” (Bukhari). 

 

De begroeting van de moskee 

Abu Qataadah (radi Allahu anhu; hierna r.a.) heeft overgeleverd dat de 
Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: “Wanneer iemand van jullie naar de 
moskee gaat, moet hij twee raka’at bidden voordat hij zit.” Deze twee raka’at kunnen 
op ieder moment van de dag of de nacht worden uitgevoerd. Bovendien, als iemand 
de moskee binnenkomt op vrijdag terwijl de imam de khutbah geeft, moet hij twee 
lichte raka’at bidden voordat hij gaat zitten. Jabir (r.a.) levert over dat een man naar 
de moskee kwam op vrijdag terwijl de Profeet (v.z.m.h.) de khutbah gaf. De Profeet 
vroeg hem: “Heb je gebeden?” De man antwoordde: “Nee!” Hij vertelde hem: Bidt 
twee raka’at.” (Bukhari & Muslim) In een andere hadith heeft de Profeet gezegd: “Als 
iemand van jullie naar de moskee komt op vrijdag en de imam geeft zijn khutbah, 
moet hij twee snelle raka’at bidden.” (Muslim).   

 

 



Versiering van de moskee 

Het bouwen van moskeeën is slechts bedoeld om mensen te helpen Allah (s.w.t.) te 
aanbidden, het is voldoende dat ze hen beschermen tegen de hitte van de zon en de 
koude van de wind. Wedijveren in hun bouw is niet toegestaan omdat de 
Boodschapper van Allah (v.z.m.h.) heeft gezegd: “Ik ben niet opgedragen om hoge 
en verheven moskeeën te bouwen” (Abu Dawud). ‘Umar ibn al-Khattab (r.a.), toen hij 
de opdracht gaf om moskeeën te bouwen, zei gewoonlijk: “Bescherm mensen tegen 
de regen. Pas op voor rode en gele versieringen want deze leiden mensen af 
(Wanneer zij hun gebeden verrichten)” (Bukhari).    

 

Stilte in de moskee 

Het is verboden om je stem te verheffen terwijl je je binnen in een moskee bevindt op 
een manier dat het anderen stoort in hun gebeden, zelfs als het wordt gedaan terwijl 
de Koran door je wordt gereciteerd. ‘Abdullah ibn Umar heeft overgeleverd dat de 
Boodschapper van Allah (v.z.m.h.) hierop de mensen aansprak terwijl ze aan het 
bidden waren en ze hun stemmen verhieven in de recitatie van de Koran. De Profeet 
(v.z.m.h.) heft gezegd: “Iemand die aan het bidden is bevindt zich in een persoonlijk 
gesprek met zijn Heer om die reden dient hij zich bewust te zijn van met wie hij een 
gesprek voert. En je moet je stem niet verheffen tegen elkaar wanneer jullie de Koran 
reciteren” (Ahmed). Abu Sa’id Al-Khudri (r.a.) heeft overgeleverd dat de Profeet 
(v.z.m.h.) zich terugtrok in de moskee (it’ikaf) en dat de mensen hardop de Koran 
hoorde reciteren. Hij verwijderde de bedekking en zei: “Waarlijk, ieder van jullie is in 
een persoonlijk gesprek met zijn Heer en jullie horen elkaar niet te storen. En jullie 
mogen Julie stemmen niet verheffen tegen elkaar in de recitatie” (Abu Dawud & an-
Nasai).    

 

Het onderhoud van de moskee 

Er zitten grote deugden in het schoonmaken en het onderhouden van de moskeeën. 
Zoals iemand zou zorgen voor zijn eigen huis, heeft de islam zijn volgelingen 
grootsachtig aangespoord om te zorg te dragen voor de huizen van Allah (s.w.t.), en 
ze te reinigen van ieder soort vuiligheid of slechte geuren. Deze plicht rust niet alleen 
op de onderhouder of de commissie die de moskee bestuurt, maar is ook de plicht 
van iedere moslim. Het is het huis van Allah (s.w.t.) en we zouden al zijn huizen 
moeten onderhouden. De volgende hadith is een goed voorbeeld van hoe iemand 
succesvol kan zijn door het zorgen voor een moskee. Abu Hurairah (r.a.) heft 
overgeleverd dat: “Een vrouw met een zwarte huidskleur was gewoon om de  
moskee te onderhouden. Op een dag zag de Profeet (v.z.m.h.) haar niet in de 
moskee en hij vroeg naar haar. Hij werd geïnformeerd dat zij was overleden. Hierop 
zei hij: “Waarom heb je me niet hierover geïnformeerd?” De metgezellen hadden het 
niet van belang gevonden. Daarna vroeg hij hen of hem haar graf te tonen. Toen het 
graf hem getoond werd, verrichtte hij het janaza-gebed en zei hij:  



“Hun graven zijn vol met duisternis voor hun bewoners, en Allah verlicht hen voor 
hun bezitters als gevolg van mijn gebed (du’a) voor hen.” (Bukhari en Muslim)      

 

(Bron: http://www.iccuk.org/index.php?article=1&)    

 

 


