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Doel: Inzien dat de doe’a een aanbidding is en alleen aan Allah gericht kan zijn. 
 
De aanbidding (In het Arabisch ‘ibâda' ) betekent letterlijk: het dienen, aanbidden, loven of 
gehoorzamen van God uit liefde en respect voor Hem. 
Volgens de Islam betekent de aanbidding het volbrengen van de opdracht tegenover Allah, 
liefde en respect tonen voor Hem, aangepast gedrag tonen volgens het geloof. 
Alles heeft een doel. We studeren om te leren en om een diploma te behalen voor een goed 
werk, we werken om geld te verdienen enz. Zo leven we ook volgens de regels van de islam 
om het welbevinden van Allah en paradijs te verdienen. De aanbidding is één van de 
middelen om het paradijs te kunnen verdienen. 
We zijn allen schepselen van Allah. We zijn geschapen om Hem te dienen. Dit zien we in het 
volgende Koranvers: 
"En Ik heb de djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen."(Djariyah, 51/56) 
Aan de andere kant is de aanbidding een geestelijk houvast voor de mensen. We voelen ons 
nader bij Allah tijdens onze aanbiddingen. We zijn dan op de hoogte van de waarde van het 
leven. Het samenleven wordt dan ook gemakkelijker, want wij helpen de anderen in sociale 
en materiële zin. 
Het uitvoeren van alles wat goed is op de weg van Allah, is een aanbidding. Voorbeelden van 
aanbiddingen zijn: Salât (dagelijks gebed), Sawm (vasten), Haddj (bedevaart naar Mekka), 
Zakât (aalmoes), Dzikr (Allah gedenken), Doe’a (smeekbede), Offeren, de Koran lezen, Sadaqa 
(vrijwillige aalmoes), gehoorzamen van ouders, respect vertonen aan anderen, beleefdheid, 
betrouwbaar zijn, glimlachen, enz… 
Alle aanbiddingen doen we voor het verkrijgen van welbevinding van Allah. Daarom is elk 
aanbidding een soort van doe’a (smeekbede)  om de tevredenheid van Allah te winnen. 
Hopelijk zal de Barmhartige en Genadevolle tevreden zijn over ons. 
Wat is dua? Komt een doe’a altijd uit? 
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Doe’ais geen droom die uit moet komen. Enkele verzen uit de Koran over doe’a: 
“Mijn Heer zou niets om u geven indien jullie geen doe’a zouden doen.” (Koran 25:77) 
Verricht doe’a aan Mij, Ik zal jullie verhoren (Koran 40:60) 
Ik verhoor de doe’a van de smekende wanneer hij tot mij smeekt. (Koran 2:186) 
Enkele overleveringen van onze geliefde Profeet, vrede en zegeningen zij met hem: 
Voor degenen die de deur van doe’a geopend is, zijn de deuren van de barmhartigheid 
geopend…..  Doe’a is beschermeling voor alle (onheil) die is neergedaald of zal neerdalen. De 
te komen onheil kan alleen door middel van doe’a worden afgekeerd. Dus jullie taak is om 
doe’a te verrichten. (Tirmizi Daawaat 112) 
Doe’a is een vorm van aanbidding (Tirmizi Tefsier 2973; Aboe Dawoed Salat 358)  
Onze Barmhartige Onderhouder en Gunstige Schenker vermeldt in de Koran dat het onze 
plicht is om doe’a te verrichten en Hij zal het  zeker verhoren. Maar dit betekent niet dat onze 
verdriet, ellende en lasten meteen als sneeuw onder de zon zullen verdwijnen.  Met Zijn 
Wijsheid weet Allah alles. Misschien is wat we vragen met onze doe’a helemaal niet in ons 
voordeel en zelfs nadelig voor ons. Misschien zullen we met een beetje lijden en verdriet hier 
op de wereld een oneindig genot en plezier beleven in het Paradijs. 
Onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, vermeldt dat doe’a een vorm van 
aanbidding is. Beloning van aanbidding zal in het hiernamaals gegeven worden. Het is onze 
taak om doe’a als aanbidding te verrichten en de rest over te laten aan de Wijsheid en 
Barmhartigheid van Allah. Hij kent ons als geen ander, zelfs wat zich in onze gedachten 
afspeelt en wat we allemaal in de toekomst zullen meemaken. We moeten vertrouwen in Zijn 
Wijsheid en Oordeel. 
Allah zegt dat Hij onze doe’a’s zal verhoren, maar wij hebben geen geduld en haasten om 
alles te krijgen wanneer- en zoals wij dat willen. Naast het verrichten van doe’a moeten we 
het geduld opbrengen om te geloven dat Allah onze doe’a’s zal accepteren. 
We nemen wel de tijd en geduld om maanden of zelfs jaren naar een psycholoog en/of 
psychiater te gaan omdat we denken dat hij/zij onze probleem kan oplossen. Maar in een 
onbegrijpelijke wijze vermijden of weigeren we een veel effectievere en gemakkelijkere 
manier: Bij Allah aankloppen met onze problemen. En met geduld blijven koppen totdat Zijn 
deur voor ons open zal gaan. En niet na één keer aankloppen ons geduld verliezen en ons 
afkeren van Zijn Barmhartigheid. 
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 Sjahâda

 Uit je hart geloven

 Uitspreken (soenna)

 Salât (dagelijks gebeden)

 Sawm (vasten tijdens de 

maand Ramadan)

 Zakât (aalmoes geven)

 Haddj (bedevaart naar 

Mekka)

Islam

Sjahâda

Salât

SawmZakât

Haddj

 

 

Doel: De 5 zuilen van de islam opsommen. 
 
In de woorden van Profeet Mohammed, vrede zij met hem, wordt de beoefening van de 
islam in ‘vijf zuilen’ samengevat: 
1. De geloofsbelijdenis (sjahadeh): de mondelinge belijdenis en getuigenis dat “er geen 
God is dan Allah en Mohammed de Boodschapper van Allah is,” wordt als de 
geloofsbelijdenis van de islam beschouwd. Iemand wordt moslim na het betuigen van deze 
belijdenis. 
2. Gebeden (salaat): het verrichten van de vijf korte dagelijkse gebeden is verplicht. 
3. Vasten (saum): vasten is zich ten tijde van de Ramadan gedurende een dag van 
zonsopgang tot zonsondergang volledig onthouden van eten, drinken en intieme 
gemeenschap (tussen echtelieden). 
4. Zuiverende aalmoes (zakaat): dit is een jaarlijkse betaling van een klein percentage 
(meestal 2,5 %) van het bezit, dat onder de armen en andere begunstigden verdeeld wordt. 
5. Bedevaart (hadj): indien men hier fysiek en financieel toe in staat is, is het één keer in 
het leven verplicht de bedevaart naar Mekka te volbrengen. De hadj wordt gedeeltelijk in 
herinnering aan de voetsporen en tegenslagen van profeet Abraham (vzmh), zijn vrouw 
Hagar en zijn oudste zoon profeet Ismael (vzmh) verricht. 
 
Laten we terugkeren naar de Sjahâda (geloofsbelijdenis) 
Geloof (Al-Îmân) betekent het oprecht aannemen en navolgen van alle geloofspunten en 
beschikkingen die profeet Mohammed (s.a.w.) aan ons heeft overgebracht zoals zij aan hem 
werden geopenbaard door Allah de Allerhoogste. Geloof (Al-Îmân) ontstaat dus door het 
aannemen en belijden van de door Allah geopenbaarde levenswaarheden. Toch is het aan te 
raden de openbare geloofsbelijdenis (Kalima -as-Sjahâda) hardop uit te spreken om voor 
Moslim te worden aangezien. 
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Deze openlijke geloofsbelijdenis luidt: 
Asjhadoe an lā ʾilāha ʾillā-llāh, wa asjhadoe anna moehammadan abdoehōe wa rasōeloehōe. 
Ik getuig dat er geen god is dan Allah en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en 
boodschapper is. 
 
Het geloof is iets wat uit het hart komt. Hierdoor is iemand al een gelovige indien die 
persoon gelooft in het bestaan en de eenheid van Allah en in de zuilen van het geloof, ook al 
heeft deze persoon nog niet de sjhahada gedaan. 
Omdat geloof een zaak is die uit het hart komt, hoeft een mens zijn geloof niet verplicht uit 
te spreken om een gelovige te zijn. Dus geloven met het hart zonder het uit te spreken 
betekent ook dat hij gelovig is. Om deze reden is het geen vereiste om het geloof uit te 
spreken of getuigen te hebben. 
Wanneer iemand zijn geloof heeft uitgesproken en alle bevelen van de islam naleeft, maar 
niet gelooft met zijn hart, zal geen gelovige zijn voor Allah. Een overleden persoon die 
bekend stond als ongelovige en begraven is op een begraafplaats voor ongelovigen, maar die 
gestorven is met geloof in zijn hart, zal een gelovige zijn voor Allah, ondanks hij volgens ons 
een ongelovige was. Dus waar het werkelijk om gaat is hetgeen dat in je hart zit… 
Doch is het van de soenna (gewoontes van de islam) om iets uit te spreken waarin je gelooft. 
Het is voor iemand beter om zijn geloof uit te spreken zodat anderen het weten, goed over 
hem denken en hij in zijn leven en dood wordt behandeld als een moslim. 
Aan de andere kant wordt iemand ook als moslim beschouwd wanneer hij dingen deed die 
worden gezien als gewoontes van de Islam. Bijvoorbeeld: iemand die vroeger geen moslim 
was maar die is gezien toen hij bezig was met de salât (het rituele gebed), wordt bij zijn 
overlijden behandeld als een moslim en wordt begraven bij een begraafplaats voor moslims. 
Omdat de salât een van de (islamitische) gewoontes is. 
Dus het is voor een mens het belangrijkst om te geloven met het hart. Het geloof uitspreken 
is van de soenna. Getuigen zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat de islamitische principes 
worden uitgevoerd. 
Een persoon die zijn geloof verbergt en de islam in het geheim belijdt om bepaalde redenen, 
telt dus ook. 
En Allah weet het beste. 
 
Alle gebeden worden uitgevoerd omdat Allah het gewild heeft. De moslims willen met het 
uitvoeren van de gebeden het welbevinden ofwel de tevredenheid van Allah krijgen. Hopelijk 
zal Allah daarmee de fouten vergeven en de mens in zijn paradijs plaatsen. Laten we naar 
een aantal andere spirituele, lichamelijke en sociale voordelen van de gebeden kijken. 
Voorbeelden van salât 
• We krijgen een kans om Allah te danken voor al zijn gunsten. 
• We voelen ons dichter bij Allah. 
• Degenen die bidden nemen afstand van slechte zaken. Een dronken persoon mag 

bijvoorbeeld niet bidden, dus de mensen die bidden gaan afstand nemen van alcohol. 
• Mensen die bidden krijgen 5 keer per dag de kans om vergeving te vragen van Allah. 
• Het gebed leert ons ordelijk en proper te zijn. 
• We voeren gezonde lichaamsbewegingen uit 
• Het leert ons geduldig te zijn. 
• Het gebed zorgt in moeilijke tijden voor rust en kalmering. 
Voorbeelden van vasten 
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• We leren hoe de gevoelens van de hongerige mensen zijn en begrijpen daarmee hen 
beter. 

• We leren geduldig en gedisciplineerd leven. 
• Het vasten geeft de moslims een gevoel van samenhorigheid. 
• Onze maag kan gedurende één maand rusten. Het vasten geeft rust aan ons hart en 

zenuwstelsel en bevordert de bloedsomloop. 
• We lezen in deze maand meer de Koran en begrijpen daarmee de boodschap van Allah 

beter en voelen ons dichter bij Allah. 
Voorbeelden van Zakât 
• Zakât verzacht het hart van de mensen 
• Zakât bevrijdt de mensen van gierigheid 
• Het herinnert de mens aan de echte eigenaar van al de bezittingen, namelijk Allah. 
• Zakât is een soort van reiniging van onze goederen. 
• Arme en behoeftige mensen worden verheugd, waardoor tussen armen en rijken een 

betere band ontstaat. 
Voorbeelden van Bedevaart 
• Haddj zorgt voor een betere band tussen alle moslims van verschillende landen. 
• Het bezoeken van de Ka’ba en de plaatsen waar de profeten en profeet Mohammed 

(s.a.w.) hebben geleefd, zorgt voor een onvergetelijke spirituele ervaring. 
• Tijdens de Haddj kunnen alle eerder begane zonden door Allah vergeven worden. 
De profeet (s.a.w.) zei hierover: ‘Wie de Haddj (bedevaart) verricht zonder zich zedeloos te 
gedragen en zonder zonden te begaan, keert terug als op de dag dat zijn moeder hem 
baarde (betreffende de zonden).’ (Boecharie & Moeslim) 
 
Wat is het belang van de vijf zuilen van de islam voor het ethische waardensysteem van 
moslims? 
Om de relatie tussen de vijf zuilen en het ethische waardensysteem van de islam te 
begrijpen, dienen we te kijken hoe het gedrag van mensen de samenleving beïnvloedt. De 
mens heeft bepaalde gevoelens en krachten, als woede, intelligentie en verlangens (seksuele 
verlangens, honger etc.) gekregen om zijn leven op aarde te kunnen leven. Deze emoties en 
krachten zijn echter losgelaten om mensen ertoe te bewegen daar een evenwicht in te 
vinden en hun potentieel en ontwikkeling op de juiste wijze op gang te brengen. 
Tussen ontelbare mogelijke afwijkingen, bevindt zich het gewenste evenwicht tussen deze 
emoties. Omdat we, om in onze behoeften te voorzien, samen moeten leven, bestaat het 
gevaar dat mensen die wat deze emoties betreft geen balans bereikt hebben, in meer of 
mindere mate de rechten van anderen zullen schenden. Om in een beschaafde samenleving 
gerechtigheid tot stand te brengen, dient er dus een wet en aanvullend ethisch 
waardesysteem te zijn. Het invoeren van wetten en ethische waardesystemen is echter niet 
genoeg om er zeker van te zijn dat mensen zich daar ook aan zullen houden, noch is het 
haalbaar om iedereen voortdurend in de gaten te houden. Om ervoor te zorgen dat het 
schenden van andermans rechten tot een minimum beperkt blijft en om orde, harmonie en 
gerechtigheid in de samenleving tot stand te brengen, hebben we een manier nodig om ons 
bewustzijn te ontwikkelen. 
Dit is waar de vijf zuilen van de islam in beeld komen. Met het afleggen van de islamitische 
geloofsbelijdenis wordt het teken van geloof gemarkeerd en verplicht iemand zich om op de 
Dag des Oordeels verantwoording af te leggen aan Allah. Door te vasten wordt de wilskracht 
versterkt, wat het makkelijker maakt om de verleiding om het recht van anderen te 
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schenden, te weerstaan. Meditatie en herdenking van Allah tijdens de vijf dagelijkse gebeden 
herinnert de mens eraan dat Allah Immer-Aanwezig en Alziend is, wat de kans om verkeerde 
dingen te doen flink doet afnemen. De zuiverende aalmoes slaat een brug tussen de rijken 
en de armen en neemt veel sociale onvrede en redenen tot schending van andermans 
rechten weg. Tenslotte, bereiken mensen door de bedevaart hogere niveaus van menselijke 
waardigheid. De niet te evenaren ervaring van universaliteit zorgt ervoor dat mensen meer 
dan wat dan ook, menselijkheid gaan waarderen. 
Ethisch gezien biedt de islam niet alleen verheven ethische waarden. Door individuen met 
mentale en spirituele vaardigheden uit te rusten en ze in staat te stellen negatieve neigingen 
te overwinnen, worden tevens de motieven van mensen, om de rechten van anderen te 
schenden geminimaliseerd. 
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 Oproep tot het gebed; 

Adhan (Adzân)

 Arabisch, klik hier om te 

beluisteren

 Vertaling

 Droom

 Eerste muezzin

 Minaret

 Verschillen in landen

 Voorbeeld 

 

 

Doel: Adzân en iqâma opzeggen. 
 
Wat is het belang van de adzân (de oproep tot gebed)? 
Eén van de eerste dingen die een niet-moslim opvalt wanneer hij naar een moslimland 
reist, is de echo van de oproep tot gebed die met regelmatige tussenpozen tijdens de dag te 
horen is. Moslims kondigen de gebedstijden van de dagelijkse gebeden aan door een 
speciale oproep te reciteren, die de adhan wordt genoemd. Deze bestaat uit het verkondigen 
van de grootheid van Allah, de geloofsbelijdenis van de islam en nodigt de mensen uit tot het 
gebed. Ongeacht het land waar de adhan verricht wordt, wordt deze altijd hardop in het 
Arabisch gereciteerd. Hieronder volgen de oorspronkelijke Arabische tekst en de vertaling 
ervan. 
Arabische transcriptie 
Allahu akbar, Allahu akbar 
Allahu akbar, Allahu akbar 
Ashadu an la ilaha ill Allah 
Ashadu an la ilaha ill Allah 
Ashadu anna Muhammadur Rasulullah 
Ashadu anna Muhammadur Rasulullah 
Haya alas salah, Haya alas salah 
Haya alal falah, Haya alal falah 
Allahu akbar, Allahu akbar 
La ilaha ill Allah 
Vertaling 
Allah is de grootste, Allah is de grootste 
Allah is de grootste, Allah is de grootste 
Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah 
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Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah 
Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is 
Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is 
Kom naar het gebed, kom naar het gebed 
Kom naar de verlossing, kom naar de verlossing 
Allah is de grootste, Allah is de grootste 
Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah 
Droom 
Toen Profeet Mohammed, vrede zij met hem, na de migratie vanuit de onderdrukkende stad 
Mekka, de eerste moskee in Medina bouwde, rees de vraag hoe hij mensen kon laten weten 
dat de tijd naderde om voor het gebed samen te komen. De Profeet, vrede zij met hem, 
beraadslaagde met zijn metgezellen, zoals gewoonlijk bij zaken van algemeen belang. 
Sommigen stelden voor een klok te luiden, zoals de christenen deden, anderen een hoorn te 
blazen zoals de joden deden, of op een trommel te slaan en zo verder. Niemand was echter 
tevreden met deze suggesties. Het moest iets zijn dat uniek zou zijn voor de islam. De 
Profeet, vrede zij met hem, bad om leiding in deze kwestie. Een paar dagen later, kwam een 
van de metgezellen naar de moskee gerend en vertelde de Profeet, vrede zij met hem, dat hij 
een man zag die met harde stem een aantal zinnen riep, waarmee hij mensen vroeg zich 
te verzamelen voor het gebed. Na deze woorden gehoord te hebben, zei Mohammed, vrede 
zij met hem, dat het een droom van Allah was en vroeg hij Bilal op de muur van de moskee te 
klimmen en de woorden te roepen. Na het horen van deze woorden kwamen er anderen die 
zeiden dat ze dezelfde woorden in hun droom hadden gehoord. Op deze bijzondere manier 
werd de adhan de oproep voor het gebed van de moslims. 
Degene die de adhan reciteert en vlak voor het gemeenschappelijke gebed een 
tweede oproep (iqama) doet, wordt muezzin genoemd. De muezzin assisteert de imam. Net 
als bij de functie van de imam, vervult meestal iemand uit de gemeenschap de rol van 
muezzin, hoewel de meeste moskeeën daar een vaste persoon voor hebben of iemand die 
door het bestuur voor deze functie is aangewezen. Meestal wordt degene met de mooiste 
stem als muezzin gekozen. 
 
De muezzin van Profeet Mohammed (s.a.w.), was Bilal, een vroegere zwarte Afrikaanse 
slaaf met een prachtige stem. Bilal bekeerde zich als slaaf tot de islam en werd door zijn niet-
moslim meester zwaar mishandeld. Om een einde aan zijn vervolging te maken, werd Bilal 
gekocht door Aboe Bakr en gaf hij hem zijn vrijheid. Tot aan de dood van de profeet (vzmh) 
vervulde Bilal meer dan tien jaar lang de rol van “Muezzin van de Boodschapper”. Uit 
verdriet voor het overlijden van de profeet, zwoor hij nooit meer de adhan ten gehore te 
brengen. 
De adhan wordt vanaf een toren, die minaret genoemd wordt, ten gehore gebracht. Hoewel 
de vorm van de minaret van cultuur tot cultuur en met de architectonische stijl die zich in 
moskeeën ontwikkelde, verschilt, werd de vorm van de “l” en “de pen” door de Ottomanen 
wijd verbreid toegepast. Deze vorm symboliseerde het belang dat de islam aan het vergaren 
van kennis en de eenheid van Allah hecht. Omdat vanaf de eerste openbaring aan 
Mohammed, vrede zij met hem, het gebod “lees” (Koran 96:1) van kracht was, zijn vooral 
kennis en wijsheid erg belangrijk in de islam. De Profeet heeft ook gezegd dat het vergaren 
van kennis een verplichting is voor alle moslims, zowel vrouwen als mannen. 
De adhan en de minaret worden beide tot de kerntekens gerekend die op de aanwezigheid 
van de islam en moslims in een land wijzen. In landen waar moslim een minderheid vormen, 
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is het niet toegestaan om de adhan op een dagelijkse basis publiekelijk te laten horen. Na 
wat eerste aarzelingen wordt het bouwen van minaretten in de meeste landen toegestaan. 
Om de niet-moslims die in de buurt van de moskee wonen niet te storen, dringen moslims 
ook niet aan op toestemming om de adhan publiekelijk ten gehore te brengen. In moskeeën 
in niet-moslimlanden is de rol van de muezzin dan ook minder uitgesproken. 
In Australië heeft het lokale bestuur van Wollongong de Illawarra Moskee toestemming 
gegeven om de adhan voor het Vrijdaggebed te laten horen. Terwijl erkend wordt dat het vijf 
keer per dag in het openbaar reciteren van de adhan storend zal zijn voor de meerderheid 
van niet-moslims, zou het een mooi gebaar van tolerantie zijn, wanneer lokale gemeenten of 
besturen de adhan op vrijdag zouden toestaan. 
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 Vergelijking van een reis

 Wereldse zaken en het 

gebed

 Ziel en verstand komt tot rust

 Fundament

 Behoedt van 

onfatsoenlijkheden 

 Vergeving

 Vertrouwen

 Moed
Zowel  geluk in deze wereld, als geluk in de andere 
wereld, is afhankelijk van onze overgave aan Allah.

 

 

Doel: De waarde van het gebed verwoorden. 
 
Het Gebed 
De verplichte gebeden (salâts) zijn de pijlers van de Islam. Lees, om het belang ervan volledig 
te begrijpen, de volgende vergelijking: 
Een meester geeft elk van zijn twee dienaren 24 goudstukken en stuurt ze naar een prachtige 
landgoed, die op twee maanden reizen afstand is gelegen. 
Hij zegt hen: 
“Gebruik dit geld om je kaartje, je benodigdheden en wat je nodig zult hebben als je bent 
aangekomen, te kopen. Na een dag gereisd te hebben, zul je bij een doorreis station komen. 
Kies daar een vervoersmiddel, dat je je kunt veroorloven.” 
De dienaren vertrekken. De een geeft slechts een klein beetje geld uit voor hij het doorreis 
station bereikt. 
Hij maakt zo wijs gebruik van zijn geld, dat zijn meester hem het duizendvoudige geeft. De 
andere dienaar vergokt 23 van de 24 goudstukken, voor het bereiken van het station. De 
eerste dienaar adviseert de tweede: 
“Gebruik dit goudstuk om je kaartje te kopen, anders zul je moeten lopen en honger lijden. 
Onze meester is gul. Misschien vergeeft hij je. Misschien kun je een vliegtuig nemen, zodat 
we het landgoed in een dag kunnen bereiken. Zo niet, dan zul je te voet moeten gaan en 
twee maanden honger lijden tijdens het doorkruisen van de woestijn.” 
Iedereen kan zien wat er zal gebeuren, als hij de raad van zijn vriend in de wind slaat. 
Luistert nu naar de volgende uitleg. Zowel jullie die niet bidden als jij, mijn ziel, die niet tot 
bidden geneigd bent. De meester is onze Schepper. De ene dienaar stelt de gelovige mensen 
voor, die vol overgave bidden; de andere vertegenwoordigt de mensen die niet van bidden 
houden. 
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De 24 goudstukken zijn de 24 uren in een dag. De boerderij is de hemel, het doorreis station 
het graf en de reis voltrekt zich van het graf naar het eeuwige leven. Afhankelijk van hun 
daden en gedrag, heeft deze reis voor iedereen een verschillend tijdsduur. Sommige van de 
waarlijk toegewijden leggen duizend jaar, als een bliksemschicht af in een dag, terwijl 
anderen 50 duizend jaar afleggen met de snelheid van verbeelding. De Qur’an verwijst naar 
deze waarheid in (22:47) en (70:4). 
Het kaartje zijn de verplichte gebeden, die bij elkaar opgeteld, in een uur verricht kunnen 
worden. Als je 23 uur per dag aan wereldse zaken besteedt en het uur dat overblijft niet voor 
de verplichte gebeden gebruikt, ben je een dwaze mislukkeling. Misschien dat je in de 
verleiding komt om de helft van je geld voor een loterij te gebruiken, waar duizend mensen 
aan meedoen. De kans om te winnen is 1 op duizend, terwijl degenen die bidden 99 procent 
kans hebben om te winnen. Als je niet tenminste één muntstuk gebruikt om een 
onuitputtelijke schat te bemachtigen, is er duidelijk iets mis met je. 
Bidden schenkt de ziel en het verstand rust en is makkelijk voor het lichaam. Bovendien 
transformeert de juiste intentie onze daden en ons gedrag in aanbidding. Zo wordt onze 
korte levensduur ten goede van het eeuwige leven in de andere wereld besteedt en krijgt 
ons voorbijgaande leven een soort duurzaamheid. 
Het verplichte gebed is de pijler van religie en de beste van goede daden. Degene die niet 
bidt, kan geen gebouw van religie bouwen op het fundament van geloof. Elk fundament 
waar een gebouw niet op gebouwd is, kan verwijderd worden. De Boodschapper (s.a.w.), 
heeft ons geleerd dat het is als een rivier die langs ons huis stroomt. Degene die er vijf keer 
per dag in baadt, wordt van al het vuil gereinigd (dat hem in de tijd tussen twee baden in, 
bevuild kan hebben). Daarnaast heeft hij geleerd dat de verplichte gebeden als boetedoening 
kunnen dienen voor de kleinere (niet zo zware) zonden die tussen de gebeden in begaan zijn 
(Muslim, “Tahara,” 16). 
De Qur’an verklaart dat het verplichte gebed ons behoedt voor het begaan van 
onfatsoenlijkheden en andere slechte daden (29:45). Daarnaast dient het om berouw te 
tonen en God om vergeving te vragen. Op dezelfde manier kan een goede daad die direct na 
het begaan van iets slechts, verricht wordt ervoor zorgen dat die slechte daad vergeven 
wordt. Het wordt dan ook ten zeerste aangeraden om direct na een slechte daad iets goeds 
te doen. Net als het verplichte gebed, kan een dergelijk manier van handelen ons van ander 
kwaad weerhouden. 
Bidden lijkt een inspannende opgave, maar geeft in werkelijkheid juist een onbeschrijfelijke 
rust en gemoedsrust. Degenen die bidden reciteren ashhadu an la ilaha illa Allah (ik getuig 
dat er geen godheid buiten God is). Alleen Hij kan leed of voordeel schenken. Hij is de 
Alwijze, Die niets zonder reden doet; de Albarmhartige, Wiens genade en beloning 
overvloedig zijn. Door te geloven, zien gelovigen in elke gebeurtenis een deur naar de 
rijkdom van God’s Genade en kloppen zij daarop door middel van hun smeekbedes. 
Aangezien zij weten dat hun Heer en Ondersteuner alles controleert, zoeken zij hun 
toevlucht tot Hem. Door volledig op Hem te vertrouwen en zich volledig aan God over te 
geven, kunnen zij het kwaad weerstaan. Hun geloof geeft hen volkomen (zelf)vertrouwen. 
Zoals alle goede daden, komt moed voort uit geloof in en trouwe toewijding aan God. Zoals 
alle slechte daden, komt lafheid voort uit misleiding. Als de Aarde zou ontploffen, zouden de 
dienaren van God met een waarlijk verlicht hart, niet bang zijn – zij zouden het zelfs als 
wonder van de Macht van de Eeuwig-Aanbedene kunnen opvatten. Een rationele maar niet-
gelovige filosoof beeft wellicht al van angst bij het zien van een komeet, laat staan als die de 
Aarde zou raken. 
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Ons vermogen om in onze eindeloze behoeften te voorzien, is nihil. We staan bloot aan 
bezoekingen waar we met onze eigen kracht geen weerstand aan kunnen bieden. Terwijl 
onze wensen en eisen, ons lijden en onze zorgen zo groot zijn als onze verbeelding, beperkt 
onze kracht zich tot wat we kunnen bereiken. 
Iedereen die niet geheel blind is voor de waarheid, begrijpt dat het beste dat we kunnen 
doen, is om ons over te geven aan God, Hem te aanbidden, in Hem te geloven en vertrouwen 
in Hem te hebben. Een veilige weg geniet de voorkeur boven een gevaarlijke, zelfs wanneer 
de kans om die veilig af te leggen, klein is. De weg van geloof leidt ons met een hoge mate 
van zekerheid tot het eeuwige geluk; tegelijkertijd levert de weg van ongeloof en zondigen 
geen voordeel op en leidt deze vrijwel zeker tot oneindig verlies. Net als ontelbare experts en 
mensen met inzicht en kennis, zijn zelfs de reizigers op deze wegen, het eens over deze 
waarheid. 
Samenvattend, is geluk in deze wereld, net als geluk in de andere wereld, afhankelijk van 
overgave aan God en Hem met toewijding dienen. Loof Hem dus altijd, door te zeggen: “Eer 
aan God voor gehoorzaamheid en succes op Zijn weg,” en dank Hem dat we Zijn gelovige en 
aanbiddende dienaren (mogen) zijn. 
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Dia 6 

 

Ik leer het gebed verrichten

CURSUSISLAM.BE

De voornaamste gebeden

6

Naam van het 

gebed
Eerste soenna

Fard

(verplicht)
Laatste soenna Witr

Ochtendgebed 

(fadjr)

Middaggebed 

(dzoehr)

Namiddaggebed 

(al-asr)

Avondgebed 

(maghrib)

Nachtgebed 

(isja’)

2 2

4 4 2

4 4

3 2

4 4 2 3

Het dagelijks gebed (salât)

 

 

Het dagelijks gebed is de allerbelangrijkste aanbidding en is voor alle geestelijk gezonde 
moslims vanaf hun puberteit verplicht. Eenherhaling van een hadith van onze profeet 
Mohammed (s.a.w.) hierover is hier gepast. 
‘Eens vroeg onze profeet aan wijn metgezellen: 
‘Zeg mij, als er een beek langs iemands deur stroomt, waarin hij vijf maal per dag baadt, zal 
er dan iets vuils aan hem achterblijven?’ 
Zij antwoordden: 
‘Er zal niets vuils achterblijven.’ 
Hij zei: 
‘Zo ook wist Allah alle fouten van moslims die vijf maal per dag bidden.’ 
(Boecharie) 
 
De gebedstijden van vijf maal per dag zijn (zie ook tabel): 
1. Het Ochtendgebed: vanaf het eerste zonlicht dat vanuit het oosten begint te schijnen, tot 
de zonsopgang. 
2. Het Middaggebed: vanaf het moment dat de zon zijn hoogste punt voorbijgegaan is tot    
 wanneer de schaduw van een bepaald voorwerp één of twee maal zo groot wordt. 
3. Het Namiddaggebed: vanaf het moment dat de schaduw van een voorwerp één of twee 
maal  zo groot is tot zonsondergang. 
4. Het Avondgebed: begint na zonsondergang en eindigt wanneer de rode kleur, waar de zon 
ondergegaan is, verdwenen is. 
5. Het Nachtgebed: vanaf de verdwijning van de rode kleur waar de zon is ondergegaan tot 
het  eerste zonlicht vanuit het oosten. 
 
De betekenis van de verschillende gebedstijden 
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Elke gebedstijd vormt (de opening van) een belangrijk keerpunt, een spiegel die de 
Goddelijke beschikking van macht en de universele Goddelijke zegeningen daarin, laat zien. 
Wij worden opgedragen om op deze specifieke tijdstippen te bidden, om de Almachtige 
Verheven Ene meer aanbidding en lof te geven en dankbaarder te zijn voor de zegeningen, 
die zich tussen elke twee perioden opeenstapelen. 
  
Ongepaste tijden voor het gebed 

Er zijn drie momenten  op een dag waarop het sterk afgeraden tot verboden is in het 
Islamitisch gebed te verrichten: 
• Vanaf zonsopgang tot veertig minuten erna. 
• Vanaf het hoogste punt van de zon tot twintig minuten erna. 
• Vlak voor en tijdens de zonsondergang, alleen als door onvoorziene omstandigheden het 

Asr of namiddaggebed tot dit moment is uitgesteld, kan het nog verricht worden. 
Wel kan men op deze tijden de Koran lezen of Allah op andere manieren gedenken. 
Eén van de redenen voor deze "afgeraden tijden" is dat moslims nooit de indruk willen 
wekken zon- of vuuraanbidders te zijn. 
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Dia 7 

 

De voorwaarden van het gebed (sjoerôet)

CURSUSISLAM.BE

De voornaamste gebeden

7

1) Reinheid van onzichtbare 

vuiligheid

2) Reinheid van zichtbare 

vuiligheid

3) Het lichaam bedekken

4) Zich richten naar de qibla

5) De tijd

6) De intentie

Woedoe met tekst

Woedoe zonder 

tekst

Ghoesl met tekst Tayammoem

 

 

Doel: De rituele wassingen woedoe en ghoesl beschrijven en ze toepassen. 
 
De Voorwaarden tot het Gebed 
Het is niet toegestaan het gebed te verrichten zonder de uitvoering van een aantal 
voorwaarden: 
1. Reinheid van onzichtbare vuiligheid: Iemand die onrein is moet de rituele wassing 
verrichten; diegene voor wie dat noodzakelijk is moet de grote wassing verrichten. Iemand 
die onrein is, menstrueert of in het kraambed verkeert, kan het gebed niet verrichten. 
2. Reinheid van zichtbare vuiligheid: Het proper zijn van het lichaam, de kleding en de plaats 
waar het gebed zal verricht worden. De stoffen die uit ons eigen lichaam komen zoals bloed, 
etter, lenf, urine, ontlasting, alcohol of uitwerpselen en speeksel van niet eetbare dieren bv. 
honden zijn vuil. Vloeibare vuil: grootte van handpalm, niet vloeibare (harde) vuil: 3,2 gr. 
3. Het lichaam bedekken: Het lichaam moet op gepaste wijze bedekt zijn. 
   a) Voor mannen: het gedeelte tussen navel en knie. 
   b) Voor vrouwen: het hele lichaam behalve het gezicht, de handen en de voeten. 
4. Zich richten naar de qibla: Het gebed moet verricht worden in de richting van de Kaabe. 
Als het gezicht tijdens het gebed van de richting van Mekka wordt afgewend, wordt het 
gebed ongeldig. 
5. De tijd: De vijfmaal gebeurende dagelijkse gebeden moeten op de juiste tijdstippen 
worden verricht. De gebeden eerder of te laat verrichten is niet toegestaan. 
6. De intentie: Men moet goed onthouden welk gebed het is dat men gaat verrichten en de 
intentie tot dit gebed formuleren. Het is aanbevelingswaardig deze intentie met de tong uit 
te spreken. 
 
 
 

16



Wij zullen nu het onderwerp reinheid verder uitdiepen. 
Het tweede neergezonden  Koranvers aan Mohammed (s.a.w.): ‘En reinig jouw kleding’ (AI 
Moeddasir, 74/4) 
Wat betekent de reinheid? 
Reinheid is het schoonhouden van je lichaam, je omgeving en je ziel. 
De reiniging is zeer belangrijk in de Islam. Onreine mensen mogen zelfs bepaalde 
aanbiddingen niet uitvoeren. Met de volgende hadith van onze profeet (s.a.w.) zien we het 
belang van de reinheid in de Islam duidelijker: "Allah is rein en houdt van reinheid ." 
(Tirmîdzie) 
Er zijn twee soorten van reiniging: 
• Innerlijke reiniging 
• Uiterlijke reiniging 
Innerlijke reiniging betekent in het algemeen een goed karakter hebben. Gelovig zijn en 
Allah gehoorzamen is volgens de Koran de bron van de innerlijke reinheid. De islam heeft alle 
innerlijke onreinheden verboden, zoals de haat, de vijandigheid, de jaloezie en het roddelen. 
Door deze onreinheden worden het geloof en de gevoelens van een mens zwakker. 
Innerlijke reiniging kan men bereiken door overgave aan Allah, liefde voor het goede, 
oprechtheid, bescheidenheid en vergevensgezindheid. Als men afstand kan nemen van alles 
wat slecht is, dan heeft men de innerlijke reinheid bereikt. Als het hart van de mens zuiver is, 
dan is hij klaar om voor Allah te komen voor een aanbidding. De mensen die innerlijk rein 
zijn, worden door Allah en door alle andere mensen graag gezien. Om innerlijk rein te zijn, 
moeten we ook afstand nemen van slechte mensen, van een slechte omgeving en natuurlijk 
van de Sjaytaan. 
Uiterlijke reiniging: Mensen die innerlijk rein zijn, zorgen ook voor de reiniging van hun 
lichaam, hun kleding, hun huis en hun omgeving. Wanneer men de uiterlijke reiniging niet 
doet, zal de innerlijke reiniging geen nut hebben. Andersom ook, als men innerlijk niet rein is, 
gaat de uiterlijke reiniging geen enkele betekenis hebben. We weten dat reinheid en hygiëne 
zeer belangrijk zijn en de meeste ziektes voorkomt. Daarom gaan wij ons lichaam reinigen en 
zeker letten op bepaalde zaken zoals: 
• Voor en na het eten onze handen wassen 
• Na een WC- bezoek de handen met zeep wassen 
• Minstens 2 keer per dag de tanden poetsen 
• 's Morgens bij het opstaan ons wassen 
• Vaak een douche nemen of baden 
• De nagels zuiver en kort houden 
• De schaamharen tijdig scheren 
• Lichtjes parfumeren voor een aangename geur 
Naast ons lichaam moeten we ook onze kleren proper houden om rein te zijn. Maar dit is 
weer niet voldoende, want ons huis en onze omgeving moeten ook proper zijn. Wij zijn 
verplicht om de plaatsen waar wij bidden en de omgeving van de moskeeën ook zuiver te 
houden. Onze godsdienst beschouwt het zuiver houden van de omgeving als een aanbidding, 
en verbiedt de vervuiling en het toebrengen van schade aan de omgeving. 
De uiterlijke reiniging bestaat uit twee soorten: 
Zichtbare reiniging (Nadjasa): het wassen of verwijderen van zichtbare vuiligheden. Bv: je 
kleren wassen omdat ze vuil zijn. 
Onzichtbare  reiniging  (Hâdas): zich klaar maken voor een aanbidding. Bv: woedoe, ghoesl 
of tayammoem is noodzakelijk om te kunnen bidden. 
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Woedoe (Kleine rituele wassing) 
‘O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden op de salât wast dan jullie gezichten 
en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de 
enkels.’ (Al-Ma’ida, 5/6) 
Uit het bovenstaand Koranvers kunnen we afleiden dat Allah ons verplicht om ons ritueel te 
reinigen. Hij leert ons ook de reiniging in grote lijnen aan. En onze geliefde profeet 
Mohammed (s.a.w.) leert ons de juiste uitvoering van de reinheid aan. 
Men gaat de woedoe (kleine wassing) als volgt uitvoeren: 
• Basmalla (besmele) 
• Niyya (intentie) 
• Men wast de handen driemaal 
• Daarna spoelt men de mond driemaal 
• Men reinigt de neus driemaal (snuiten met linkerhand) 
• Daarna wast men driemaal het gezicht 
• Vervolgens wast men driemaal de armen samen met de ellebogen. (beginnend met 

rechterarm) 
• Dan gaat men het hoofd bevochtigen 
• Daarna reinigt men het binnenste van de oren met de wijsvingers en het buitenste van de 

oren met de duimen. (Met de andere drie vingers de nek nat maken, volgens de 
Hanafietiche rechtsschool) 

• Tenslotte wast men driemaal de voeten tot en met de enkels. 
Het afmaken van de woedoe moet binnen afzienbare tijd gebeuren zonder al te grote 
onderbrekingen. Op het einde van de kleine wassing spreekt de moslim de sjahada uit: 
"Asjhadoe an lâ ilâha illallâh wa Asjhadoe anna Moehammadan abdoehôe wa rasôeloehôe" 
Betekenis: "Ik getuig dat er geen god is dan Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en 
boodschapper is. " 
Men mag het volgende niet doen zonder woedoe: 
• Het dagelijks gebed verrichten. Het is verboden voor degene die in rituele onreinheid 

verkeert om te bidden totdat hij de wassing verricht. De profeet (s.a.w.) heeft gezegd: 
"Allah accepteert geen gebed zonder reinheid". (Moeslim) 

• Tawaaf (rondlopen om de Ka’ba). 
• Volgens de meeste geleerden het aanraken van de Edele Koran, uit respect voor het 

Heilig Boek. 
De zaken die de kleine rituele wassing ongeldig maken: 
• WC bezoek 
• Overgeven (volgens sommige geleerden) 
• Windje laten 
• Slapen en flauwvallen 
• Bloed, etter of wit vocht verliezen (als het in grote hoeveelheden is, volgens sommige 

geleerden) 
• Hard lachen tijdens het gebed (een andere mening is dat het enkel het gebed ongeldig 

maakt) 
Ghoesl (Grote rituele wassing) 
Dit betekent het lichaam volledig reinigen met zuiver water om zich van alle zichtbare en 
onzichtbare vuiligheden te ontdoen. 
Na de volgende gevallen is het noodzakelijk dat men een ghoesl doet: 
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• Na een zaadlozing 
• Na geslachtsgemeenschap 
• Na natte dromen 
• Na de menstruatie. Tijdens de menstruatieperiode is een vrouw van gebed en vasten 

vrijgesteld 
• Na het stoppen van de bloedingen na een bevalling 
• Als iemand moslim wordt (dit is sterk aangeraden) 
• Voor degenen die het vrijdagsgebed gaan verrichten: "Het verrichten van de ghoesl 

(grote wassing) voor het vrijdaggebed is een soennah voor iedere volwassen moslim." 
(Boecharie, Moeslim) 

Men mag het volgende niet doen zonder ghoesl: 
• Bidden 
• De Koran aanraken 
• De Koran lezen 
• Een moskee binnen gaan 
• Tawaaf verrichten rond de Ka’ba 
Men gaat de ghoesl als volgt uitvoeren: 
• Basmalla 
• Niyya (intentie) 
• De schaamdelen grondig wassen met de linkerhand 
• Het vuil van het lichaam verwijderen als dit op enige plek aanwezig is 
• De mond en de neus grondig spoelen (3 x) 
• Verder de woedoe verrichten 
• Het hele lichaam wassen (waarbij van de huid geen enkel plekje droog mag blijven). 
Tayammoem 
'...en vinden jullie dan geen water: verricht dan tayammoem met schone aarde. En wrijft 
ermee over jullie gezichten en jullie handen. Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar 
Hij wil jullie reinigen, zodat Hij Zijn genieting voor jullie vervolmaakt. Hopelijk zullen jullie 
dankbaar zijn." (Ma‘ida, 5/6) 
Tayammoem is een symbolische reiniging met schone aarde of steen. Men doet dit wanneer 
er geen water te vinden is of bij een ziekte (wanneer de huid niet met water in aanraking 
mag komen). Deze reiniging kan zowel de grote als de kleine wassing vervangen. Hij is enkel 
geldig voor één gebedstijd en vervalt na één gebedstijd. Ook als er opnieuw water 
verkrijgbaar is, vervalt deze reiniging. 
De uitvoering van Tayammoem: 
• Basmalla 
• Niyya (intentie) 
• De handen eerst op de aarde wrijven en met de handen over het gezicht strijken 
• De handen terug op de aarde wrijven en met de linkerhand over de rechterarm en 

andersom strijken 
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Dia 8 

 

De onderdelen van het gebed (arkân)

CURSUSISLAM.BE

De voornaamste gebeden

8

De essentiële plichten van 

het gebed

1) Takbir

2) Kiyam

3) Kiraat (reciteren van Koran)

4) Roekoe

5) Sudjoed

6) Ka’de toel-ahirah

 

 

De essentiële plichten van het gebed 
1. Takbir: Het gebed met de takbïr-formule ("Allahoe Akbar = Allah is de grootste" zeggen) 
beginnen. De handen moet men opheffen tot aan de schouders of tot aan de oren. Nadat 
men dit gezegd heeft kan men niet meer spreken met mensen of vrienden die zich in 
hetzelfde vertrek bevinden en ook geen vragen of groeten beantwoorden. 
2. Kiyam: Het staan tijdens het gebed. Diegenen die geen vrijstelling hebben, moeten de 
verplichte en noodzakelijke gebeden staande uitvoeren. 
3. Kiraat: (recitatie) Staande een stuk uit de Kuran reciteren tijdens het gebed. 
4. Roekoe : (het buigen) Het vooroverbuigen voor God met de handen op de knieën.  
5. Sudjoed: (neerknielen) Het zich twee maal ter aarde werpen voor Gods aangezicht, op 
zo'n manier dat neus en voorhoofd, handen, knieën en voeten de grond raken.  
6. Ka’de toel-ahirah: (laatste zit) Aan het einde van het gebed blijven zitten en de 
geloofsbelijdenis uitspreken. Men zit op zijn linkervoet, de rechtervoet rechtop richting 
Mekka. De handen liggen op de knieën. 
Als één van deze genoemde geboden niet wordt opgevolgd, is het gebed onvolledig. 
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Dia 9 

 

Hoe een gebed verrichten?

CURSUSISLAM.BE

De voornaamste gebeden

9

A. Uitvoeren van het gebed

B. Noodzakelijk

C. Extra sudjoed

D. Soenna

E. Mekroeh

(afkeuringswaardig)

F. Ongeldigheid

G. Gemeenschappelijk 

gebed verrichten

 

 

Doel: Het gebed verrichten. 
 
A Manier waarop het gebed gedaan wordt 
  
Een gebed bestaat uit twee, drie of vier rak’ats. Eén rak’at wordt aldus verricht. Men zegt 
zachtjes of in zichzelf de intentie: Neweytoe en oesalliye liellahie te°ala farda hadzel fedjri -
hadzezzoehri,  hadzel °asr, hadzel meghrieb en hadzel °isja’- eda’en moestekbilel kibletie” 
(Voor Allah wens ik dit verplichte ochtend –middag, namiddag, avond, nacht- gebed te 
verrichten, waarbij ik me naar de kibleh (Ka’ba) richt). 
De mannen brengen de handen op tot aan de oren met de handpalmen naar voren –bij de 
sjafi’itische, malikitische en hanbelitische rechtscholen op gezichtshoogte- (vrouwen op 
schouderhoogte) en zeggen “Allahoe Akbar” (Allah is de grootste).  
Hierna legt men de rechterhand op de linkerhand –mannen op buikhoogte, vrouwen op 
borsthoogte- en lezen de smeekbede soebhaneke, e°oedzoe besmele, het hoofdstuk Al-
Fatiha en drie korte of een lange vers of een korte hoofdstuk uit de Koran.  
Daarna zegt men Allahoe Akbar en buigt men zich voorover en zet men de handen op de 
knieën. In deze houding zegt men driemaal “Soebhane rabbiyel °azim (Heilig is mijn Heer de 
grote”.  
Hierna richt men zich weer op en zegt “Semi°allahoe liemen hamideh” (Allah verhoort 
degene die Hem prijst).  
Wanneer men helemaal overeind staat zegt men “Rabbena lekel hamd” (Onze Heer voor U 
is alle lofprijzing).  
Vanuit de staande houding gaat men naar de sudjoed houding. Men laat eerst op de knieën 
vallen en gaat tegelijkertijd voorover en brengt de handen en het gezicht op de grond. Terwijl 
men dit doet zegt men weer “Allahoe Akbar”. In deze houding zegt men minstens drie maal 
“Soebhane rabbiyel ‘e°la” (Heilig is mijn Heer de allerhoogste). Terwijl men zich opricht en 
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op de hielen gaat zitten zegt men weer “Allahoe Akbar”, men zit even op de hielen en gaat 
weer voorover terwijl men “Allahoe Akbar” zegt. In dit tweede sudjoed zegt men weer 
minstens driemaal “Soebhane rabbiyel ‘e°la”. Daarna richt men zich volledig op tot de 
staande positie, terwijl men zich opricht zegt men weer “Allahoe Akbar”. Hiermee eindigt de 
eerste rak’at .  
Hierna leest men weer basmala en herhaalt alles wat in de eerste rak’at gedaan had. Na 
tweede sudjoed van de tweede rak’at blijft men op de hielen zitten.  
In deze houding leest men de smeekbeden At-tahiyyatoe, salli, barik, rabbena atiena en 
rabbeneghfier lie.  
Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts “Esselaamoe °aleykoem we 
rahmatoellaah”. (Vrede zij met U en de genade van Allah). Daarna zegt men naar links 
hetzelfde.  
Na het rechts en links begroeten zeggen wij “Allahoemme entesselaamoe we minkesselaam, 
tebarakte ya dzel djelalie wel ‘iekraam”.  
( O Allah, U bent de Vrede en van U komt de Vrede, gezegend bent U, O Bezitter van Glorie 
en Eer.) Daarna strijken wij onze handenpalm over ons gezicht.  
 
B De noodzakelijke (wadjib) elementen van het gebed 
1. Het gebed met de woorden "Allahoe ekber" beginnen. 
2. Bij de verplichte fard gebeden van vier rak’at in de eerste twee rak’at en bij de vrijwillige 
(nafila) gebeden in alle rak’at de Fatiha reciteren. 
3. Bij de verplichte gebeden van vier rak’at in de eerste twee rak’at en bij de vrijwillige 
gebeden in alle rak’at na de Fatiha één lange vers of drie korte verzen ofwel een korte soera 
reciteren. 
4. De twee sudjoeds direct na elkaar maken en bij de sudjoed met het voorhoofd en de neus 
de grond aanraken. 
5. Ieder verplicht gedeelte precies doen zoals hierboven omschreven is en bij de overgang 
van het ene naar het andere gedeelte voldoende tijd nemen voor het uitspreken van 
"Soebhanallah". 
6. Bij gebeden van drie of vier rak’at na de tweede rak’at gaan zitten; dit heet "Ka’datoel 
oela" het eerste zitten. 
7. De imam reciteert de Fatiha en de Koran hardop in iedere rak’at van de  
gemeenschappelijke gebeden in de ochtend, op vrijdag, op godsdienstige feestdagen, 's 
nachts bij de tarawïh gedurende de vastenmaand en witrgebed in de eerste twee rak’at van 
het avondgebed en het nachtgebed. In de andere rak’at worden Fatiha en Koran stil 
gereciteerd.  
8. Degenen die zich naar de imam voegen (djam’a: gemeente) zwijgen bij de 
gemeenschappelijke gebeden. 
9. Het reciteren van de Koenoet (gehoorzaamheidsgebed) in het witrgebed. Dit wordt zowel 
door de imam als door de gemeente in stilte gedaan. 
10. De zes extra "Allahoe ekber “ formules op godsdienstige feestdagen en de buiging die in 
de laatste rak’at na deze formules komt. 
11. Aan het einde van het gebed de heilswensen (salaam) uitspreken.  
12. Een boete sudjoed maken, als men zich tijdens het gebed vergist. 
Als tijdens het gebed een van de noodzakelijke elementen bewust achterwege wordt 
gelaten, is het noodzakelijk het gebed te herhalen. Als iets uit vergeetachtigheid wordt 
weggelaten, kan het gebed met een boete sudjoed worden gecompleteerd. 
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C De extra sudjoed 
Men moet een extra sudjoed verrichten 
1. als tijdens het gebed een van de verplichte onderdelen uit vergeetachtigheid niet op tijd 
wordt gedaan of wordt vertraagd; 
2. als tijdens het gebed een van de noodzakelijke elementen uit vergeetachtigheid niet op 
tijd of helemaal niet wordt gedaan. 
Hoe wordt de extra sudjoed verricht?  
Zodra de heilwensen (salaams) zijn uitgesproken, verricht men nog eens twee maal de 
sudjoed en gaat zitten. Men reciteert de "Ettehiyyatoe" en de "Salawat" en de smeekbede. 
Daarna spreekt men opnieuw de heilwensen uit en beëindigt het gebed. Met deze boete 
sudjoed zijn de ontbrekende gedeelten van het gebed aangevuld. 
 
D De aanbevelenswaardige (soenna) elementen van het gebed 
1. Bij het begin van het gebed, bij het begin van de koenoet tijdens het nachtelijke gebed en 
bij het uitspreken van de "Allahoe ekber“ formules op godsdienstige feestdagen de handen 
ter hoogte van de oren brengen en daarna op elkaar leggen. 
2. Tijdens de eerste rak’at van het gebed zachtjes de "Soebhaneke"-bede reciteren en de 
“E°oedzoe besmele”-formule uitspreken. 
3. Bij alle gebeden, individueel of gemeenschappelijk verricht, na de Fatiha stil "Amien" 
(amen) zeggen.  
4. Alle "Allahoe ekber"-formules in het gebed, behalve die aan het begin. 
5. Bij het overeind komen, uit de buiging "Semie°allahoe limen hamiedeh" (Allah verhoort 
degene die Hem prijst) en "Rabbena lekel-hamd" (Onze Heer, aan U alle lof) zeggen. 
6. Bij de buiging drie maal "Soebhane Rabbiyel-°Aziim" (Verheven zij mijn machtige Heer) en 
bij beide sudjoeds telkens driemaal "Soebhana Rabbiya'l-Ala" (Verheven zij mijn allerhoogste 
Heer) zeggen. 
7. Bij de buiging de vingers gespreid op de knieën leggen, de knieën en ellebogen recht en 
rug en hoofd horizontaal houden. 
8. Bij het neerknielen eerst de knieën, dan de handen en dan het gezicht naar de grond 
brengen en bij het overeind komen eerst het gezicht, dan de handen en tenslotte de knieën 
optillen. Voor hen die geen vrijstelling hebben: bij de knieling het gezicht tussen de handen 
leggen. 
9. Bij het zitten de handen op de knieën leggen en zachtjes de "Ettehiyyatoe" reciteren. 
Daarna zittend de "Salewaat" en de smeekbede uitspreken. 
10. Bij het uitspreken van de heilwensen het hoofd eerst naar rechts en daarna naar links 
draaien en "Es-selamoe °aleykum wa rahmetoellaah" (Moge Allah's vrede en mededogen 
over U komen) zeggen. 
Het is mandoeb (verdienstelijk) om tijdens het gebed onder het staan te kijken naar de plaats 
waar men neerknielt, onder het buigen te kijken naar de voeten, onder het zitten te kijken 
naar de schoot en wanneer men de heilwensen uitspreekt te kijken naar de schoudertoppen. 
 
E Dingen die tijdens het gebed afkeurenswaardig (mekroeh) zijn 
1.  Met enig lichaamsdeel spelen, zich uitrekken, geeuwen. 
2. Kleding dragen, waarmee men een ander niet onder" ogen kan komen of met opgerolde 
mouwen gaan bidden; op ongepaste wijze zitten tijdens het gebed. 
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3. Tijdens het gebed de ogen sluiten of naar boven kijken; de ogen afwenden van de 
gebedsplek. 
4. In je eentje gaan staan bij gemeenschappelijke gebeden terwijl er plaats is voor je in de 
rij. De gebedshouding aannemen tegenover brandend vuur, de afbeelding van een levend 
wezen, een graf of het gezicht van een mens. 
5. De aanbevelenswaardige elementen die hierboven zijn opgesomd achterwege laten. Deze 
dingen tijdens het gebed doen en op andere manieren gebrek aan respect tonen, is 
afkeurenswaardig. 
 
F Zaken die het gebed ongeldig maken 
1. Tijdens het gebed praten, eten, drinken, lachen zodat je het zelf hoort, groeten 
uitwisselen, zonder excuus hoesten, zuchten, ergens tegen aangeleund slapen, ah, oh of oef 
zeggen. 
2. Als iemand die de reiniging met aarde heeft verricht tijdens het gebed water ziet, als 
iemands periode van mash (wrijven) verlopen is en als iemand tijdens het gebed de Koran 
zodanig verkeerd reciteert dat de betekenis erdoor verloren gaat. 
3. Het achterwege laten van een van de verplichte elementen. 
4. Zich afwenden van de gebedsrichting qibla. 
5. Als de zon opkomt tijdens het verrichten van het ochtendgebed. 
6. Als mannen en vrouwen tegelijk het gebed verrichten zonder dat zij door een afscherming 
van elkaar gescheiden zijn. 
7. Dat tijdens het gebed een deel van de schaamdelen ontbloot wordt en tenminste 
gedurende één roekn (essentiële plicht) van het gebed ontbloot blijft. 
8. Willens en wetens de heilwensen uitspreken na de tweede van de verplichte rak’at , 
wanneer het aantal verplichte rak’at groter dan twee is. 
 
G Het gemeenschappelijk verrichten van het gebed 
Het gemeenschappelijk verrichten van het gebed behoort tot de karakteristieke trekken van 
de Islam. Een gebed dat gemeenschappelijk verricht wordt is 25 a 27 keer zo verdienstelijk 
als een individueel verricht gebed. Als er geen bezwaarlijke omstandigheden zijn als hevige 
regen, modder sneeuw, koude, hitte, duisternis of omstandigheden als verlamming, 
ouderdom, vrees voor diefstal, levensgevaar, of reizen, is het niet juist af te zien van het 
gemeenschappelijke gebed. Dat is immers verzuim van een belangrijk onderdeel van de 
karakteristieke trekken van de Islam. Degene die voorgaat in het gebed wordt de imam 
genoemd, degenen die in navolging van hem het gebed verrichten heten samen de djem’a 
(gemeente). Iemand die als imam optreedt, dient in alle opzichten uit te steken boven de 
gemeente. 
Als de gemeente de imam wil volgen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 
Aan het begin van het gebed wordt de intentie tot het volgen van de imam uitgesproken. Het 
gebed van de gemeente en het gebed van de imam moeten tot dezelfde categorie behoren. 
Het kan nooit zo zijn dat het gebed dat de imam verricht verplicht is en dat van de 
gemeente aanbevelenswaardig. Het is niet toegestaan dat een man zich laat leiden door een 
vrouw of een kind, dat een mens met een gezond verstand zich laat leiden door een 
dronkaard of waanzinnige en dat iemand zonder vrijstelling zich laat leiden door iemand 
met vrijstelling. Als de imam tijdens het gebed bij vergissing een extra sudjoed maakt of na 
de laatste keer zitten opstaat of een andere handeling verricht, volgt de gemeente hem niet, 
maar wacht op hem. Als de imam zich hierdoor herinnert en weer gaat zitten zonder de 
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sudjud van de extra rak’at waarvoor hij was gaan staan te verrichten, wisselt de gemeente 
samen met de imam de heilwensen uit. Als hij er echter wel een sudjoed aan toevoegt, 
spreekt de gemeente alleen de heilwensen uit het gebed van de gemeente is ongeldig (fasid) 
als de imam opstaat zonder het laatste zitten van het gebed verricht te hebben en de 
gemeente dan zonder er een sudjoed aan toe te voegen de heilwensen uitspreekt. Als de 
imam er echter wel een sudjoed aan toevoegt, is het gebed van allemaal ongeldig (fasid). 
 
 

  

25



Dia 10 

 

Bijzondere richtlijnen tijdens het gebed?

CURSUSISLAM.BE

De voornaamste gebeden

10

 Concentratie

 Raafi (r.a.) verhaalt 

 Betekenis bewegingen

 Handen opheffen

 Staande positie

 Vooroverbuigen

 Knielen

 Dichter tot Allah

 Concentratie en kinderen
Bekijk de video’s

 

 

Concentratie tijdens de uitvoering van het gebed is belangrijk. 
Als wij het gebed uitvoeren, moeten wij het met een zuiver hart doen. De concentratie 
tijdens de uitvoering van het gebed is erg belangrijk. Soms merken wij tijdens onze gebeden 
dat ons hoofd met andere zaken bezig is. Mag dit wel? Kunnen wij eigenlijk onze concentratie 
verbeteren en hoe kunnen wij het dan doen? Hieronder hebben wij een mooi voorbeeld over 
het mooie verrichten van het gebed: Raafi (r.a.) verhaalt het volgende: 
In de tijd van de profeet liep er eens een man de moskee binnen. Hij verrichtte twee ra’kat 
gebed en ging hierna de profeet (s.a.w.) groeten. Mohammed (s.0a.w.) zei tegen hem: 'Ga 
terug, en bid opnieuw, want je hebt niet echt gebeden.' De man ging terug, deed zijn gebed 
opnieuw en ging weer naar de profeet. Mohammed (s.a.w.) zei opnieuw: 'Ga terug en bid 
opnieuw, want je hebt niet gebeden.' De man deed hetzelfde en kwam terug naar de Profeet 
Mohammed (s.a.w.). Voor de derde keer zei de profeet (s.a.w.) nogmaals : 'Ga terug en bid 
opnieuw, want je hebt niet gebeden.' De man antwoordde vol verbazing: 'Bij degene die jou 
de waarheid heeft gezonden, ik kan niet beter dan wat u net heeft gezien!' De profeet (s.a.w.) 
antwoordde: 'Zeg "Allahoe Akbar", lees de Koran, en buig, tot dat je stabiel bent, sta weer op, 
tot dat je stabiel bent. Kniel (sadjda) tot dat j e stabiel bent. Zit, tot dat je stabiel bent, en 
kniel tot dat je stabiel bent.' 
Dus als wij ons gebed uitvoeren, mogen wij het niet met een grote haast uitvoeren, maar wel 
heel duidelijk, traag en geconcentreerd. 
 
Als we weten welk betekenis de fysieke bewegingen hebben tijdens het gebed, zullen we 
ons beter kunnen concentreren. 
In de islam is het verplichte gebed (salât) dusdanig (vormgegeven) dat mensen er zowel 
mentaal, sociaal, spiritueel als lichamelijk mee bezig zijn. Als onderdeel van het gebed 
reciteert een moslim delen van de heilige Koran, uit hij of zij woorden van verheerlijking, 
verheffing en dank, en verricht hij of zij een aantal bewegingen zoals de handen tot 
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schouderhoogte opheffen, met de handen voor het lichaam gevouwen staan, buigen, op de 
grond neerknielen en vooroverbuigen en zitten. De bewegingen in een gebed hebben 
specifieke doeleinden en betekenissen. 
Door middel van de lichamelijke bewegingen tijdens het gebed wordt Allah verheerlijkt, 
aanbeden en geprezen. Zo begint een moslim zijn of haar gebed bijvoorbeeld met het (in 
zichzelf) uitspreken van de intentie om in naam van Allah te bidden en zegt hij of zij “Allah is 
de grootste”, terwijl tegelijkertijd de handen opgeheven worden, waarmee men de wereld 
en wereldse zaken letterlijk achter zich laat en alleen voor Allah staat. Wanneer men zich 
vooroverbuigt, buigt men het ‘zelf’ voor Allah, waarmee Allah verheerlijkt wordt. Met het 
knielen en vooroverbuigen plaatst men het zelf op het absoluut laagste punt in het 
aangezicht van Allah en wordt de ultieme mate van fysieke verheerlijking van Allah vertoond. 
De lichaamsbewegingen in het gebed van een moslim laten ook in toenemende mate 
oplopende niveaus van onderwerping aan Allah zien. Terwijl men in staande positie de 
handen voor zich gevouwen houdt, zegt men als het ware: 
‘Mijn handen zijn gebonden, ik geef mij over aan U en Uw wil.’ 
Het vooroverbuigen is een hogere graad van onderwerping. Hiermee wordt 
het verdedigingsmechanisme van het zelf doorbroken en lijkt het alsof men zegt: 
‘Ik buig alleen voor U, ik kan niet zien wat zich voor mij bevindt. Mijn God, ik ben hulpeloos 
ten opzichte van U.’ 
Het knielen en op de grond vooroverbuigen, de prosternatie, vormt de ultieme gradatie 
van onderwerping. Men zegt er als het ware mee: 
‘Mijn God, ik breng mijn hoofd naar hetzelfde niveau als mijn voeten. Uit respect voor U 
verlaag ik mijzelf tot niets. Ik ben volledig weerloos ten opzichte van Uw wil. Zelfs mijn ‘ego’ 
staat niet tussen U en mij in.’ 
Het uitdrukken van de eigen beperkingen en zwakheden, en het erkennen van de grootsheid 
en glorie van Allah vormt de essentie van het (aan)bidden en het voertuig om spiritueel 
dichter tot Allah te komen. Wie zichzelf boven alles en iedereen plaatst, kan zich niet 
spiritueel ontwikkelen. De bewegingen tijdens de gebeden doorbreken de illusie van 
zelfverheerlijking en openen de deur tot spirituele ontwikkeling. 
 
 

  

27



Dia 11 

 

CURSUSISLAM.BE

De voornaamste gebeden

11

 Betekenis van Ka’ba

 Haddj (bedevaart)

 Solidariteit

De moslims verzamelen zich bij de Ka’ba

 

 

Doel: De betekenis van Ka’ba uitleggen. Inzien dat het verzamelen rond de Ka’ba in de 
bedevaartperiode een solidariteitsbijdrage levert. 
 
Betekenis van Ka’ba 
De Kaaba is een eenvoudig kubusvormig gebouw met een afmeting van 10 bij 11 meter. Het 
is gevestigd in Mekka, de geboorteplaats van Profeet Mohammed, vrede zij met hem. 
De Kaaba wordt beschouwd als het eerste gebouw, dat in de geschiedenis van de mens voor 
het aanbidden van Allah werd opgericht. Moslims geloven dat de eerste mens, profeet 
Adam, vrede zij met hem, de Ka’ba gebouwd heeft. Door de eeuwen heen raakte het in 
verval en verdween het. Profeet Abraham, vrede zij met hem, en zijn zoon Ismaël, vrede zij 
met hem, hebben het huis opnieuw gebouwd op de originele fundamenten. 
De Ka’ba bevindt zich in het midden van de heiligste moskee (Mesjid-al Haram) van het 
islamitische geloof. Moslims richten zich – wanneer zij bidden – tot de Ka’ba, waardoor zij op 
de gehele wereld lagen van cirkelvormige rijen vormen, als cirkels in water. 
 
Haddj (bedevaart naar Mekka) 
Eén van de vijf basiszuilen van de islam is, om tenminste eenmaal in het leven de bedevaart 
(haddj) te volbrengen. De hadj is de bedevaart die bestaat uit het bezoeken van een aantal 
heilige plaatsen zoals de Ka’ba, de vlakten van de Arafat etc. en het verrichten van specifieke 
rituelen, door moslims die over genoeg geld beschikken om de reis te maken. De hadj wordt 
volbracht volgens nauwgezette richtlijnen en vindt plaats tussen de 8e en 13e dag van Dhu’l 
Hijjah, de twaalfde maand van de islamitische kalender. 
Zoals in het volgende vers wordt aangegeven: 
Al wat zich in de hemelen en op aarde bevindt, verheerlijkt en prijst God, omdat Hij de 
Geweldige, de Wijze is. (75:1) 
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Aanbidden en prijzen alle wezens Allah op hun eigen manier. Wanneer wezens de wonderen 
van hun Schepper tentoonspreiden en in overeenstemming met het doel van hun schepping 
leven, doen zij dit individueel. Door massaal gehoor te geven aan Zijn oproep, aanbidden zij 
Allah echter ook gezamenlijk. De grote migraties van miljoenen dieren en het bloeien van alle 
planten in de lente zijn een goed voorbeeld van zo’n massale vorm van aanbidding. Door ten 
tijde van de hadj met miljoenen samen te komen, geven moslims ook gehoor aan de oproep 
van Allah. 
De centrale doeleinden van aanbidding, verheerlijking en lofprijzing van Allah worden zowel 
individueel als collectief verwezenlijkt. Door massaal te verschijnen verheerlijken moslims 
Allah, waarmee ze als het ware zeggen: ‘U bent groter dan ikzelf en boven de hele mensheid 
verheven; hier zijn wij, klaar om u gezamenlijk te aanbidden.’ 
Zij verheerlijken Allah door rond de Ka’ba te lopen, waarmee zij als het ware zeggen: ‘net 
zoals wij allen rond de enige echte Ka’ba, de oudste plaats op aarde lopen, gehoorzamen wij 
alleen U, de Absoluut Enige die het waard is om aanbeden te worden. Uw Goddelijkheid en 
Uw roep zijn genoeg voor ons om tot U te komen.’ 
Zij danken Allah door middel van het intense herinneringsritueel op de vlakten van de Arafat. 
Een algemene vorm van aanbidding die in het universum waar te nemen is, is dat elk object 
rond een centraal punt draait. Elektronen draaien om de kern van een atoom; de aarde en 
planeten draaien om de zon en het zonnestelsel draait om de Melkweg. Als symbool van het 
aanbidden van de Ene Ware God, cirkelen moslims rond de Ka’ba. Daarmee nemen ze deel 
aan deze vorm van aanbidding en worden zij één met het universum en het hele bestaan. 
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