
Het gebed – De wassing voor het gebed 

 

 Wuḍū betekent in de terminologie van de islamitische wet het wassen van bepaalde 
lichaamsdelen vóór het gebed. De noodzakelijke details van de wuḍū worden gegeven in 
de Heilige Koran: 

 
“O jullie die geloven, wanneer jullie opstaan voor het gebed, was dan jullie gezichten 
en jullie handen tot aan de ellebogen, en veeg jullie hoofden af en was jullie voeten tot 
aan de enkels.” 
 

 Wuḍū kan voor elk gebed worden uitgevoerd, maar de plicht ervan ontstaat alleen als er 
urine, ontlasting of een wind is afgescheiden, of als iemand diep heeft geslapen. 

 

 Het nemen van een bad is in bepaalde gevallen verplicht voordat men kan bidden; 
bijvoorbeeld na geslachtsgemeenschap. Een bad is ook nodig voor de vrijdag- en de Ied-
gebeden, wanneer ook schone kleding moet worden aangetrokken en parfum moet worden 
gebruikt, indien beschikbaar. 

 

 Dit dient als voorbereiding om voor een hogere Aanwezigheid te gaan staan, en helpt om 
iemands aandacht van het aardse weg te leiden in de richting van het hogere. Het maakt 
ook de sfeer waarin mensen bijeenkomen zuiverder en gezonder. 
 

“De Profeet Mohammed heeft gezegd: “Die persoon heeft geen wuḍū uitgevoerd die 
Allah daarbij niet in gedachten heeft.” 

 
De  wuḍū verrichten is daarom niet louter een lichamelijk ritueel. Een persoon moet rein 
zijn en hij moet het gevoel hebben dat hij de zuivering van zijn ziel nodig heeft zoals hij 
de reiniging van zijn lichaam nodig heeft. Om je aandacht daarop te richten is het nodig 
om Allah daarbij in gedachten te houden. 
 

 Hazrat Mirza Ghulam Ahmad heeft deze richtlijn voor zijn volgelingen geschreven: 
 
“Als je opstaat voor het gebed (salat), mag het niet zijn alsof je een ritueel uitvoert. Maar 
verricht vóór het gebed, net zoals je een uiterlijke wuḍū verricht, ook een innerlijke wuḍū, 
en was immorele gedachten van je ledematen. Sta dan met beide wassingen op en verricht 
veel smeekbeden in je gebed.” 
 

 Als er geen water beschikbaar is, is het toch nodig een handeling te verrichten die de 
aandacht wegleidt van lichamelijke reiniging naar de zuiverheid van de ziel, wat het doel 
van gebed is. Dit heet tayammum en in de Heilige Koran staat het voorschrift hierover: 
 

“…en jullie kunnen geen water vinden, behelp jezelf dan (tayammamu) met pure aarde 
en veeg jullie gezichten en handen daarmee af. Allah wenst jullie niet te belasten, maar 



Hij wenst jullie te zuiveren en Zijn gunst aan jullie te voltooien, opdat jullie dank 
kunnen zeggen.” (5:6) 

 
Wanneer een persoon geen water kan vinden, of wanneer het gebruik van water of het 
nemen van een bad schadelijk is, wordt hem of haar verteld om gebruik te maken van 
zuivere aarde, waarvan wordt gezegd dat het een reinigingsmiddel is. Afvegen van het 
gezicht en de handen met aarde heeft niet ten doel het lichaam te reinigen; daarom is het 
de zuivering van de ziel die hier bedoeld wordt. 
 

 Tayammum bestaat uit het kloppen van beide handen op zuivere aarde of op iets wat 
zuivere stof bevat. Vervolgens wordt het overtollige stof van de handen afgeblazen en 
worden de handen over het gezicht en over de rug van de twee handen gelaten, de linker 
over de rechter en de rechter over de linker. 
 
Gebed verenigt de gemeenschap 
 

 De gebedsdienst is in de islam verdeeld in twee delen; het ene wordt individueel gezegd 
(bekend als sunnah) en het andere wordt verricht met een gemeenschap (bekend als farḍ). 
Het farḍ gedeelte is verplicht en moet individueel worden gezegd als men zich niet bij een 
gemeenschap kan aansluiten. Het individuele, persoonlijke gebed is alleen bedoeld voor 
de ontwikkeling van het innerlijk van de mens. Het gemeenschappelijke heeft daarnaast 
andere doelen voor ogen, die het islamitische gebed tot een enorme kracht maken in de 
eenwording van de mensheid. Het brengt mensen bij elkaar en brengt hen op gelijke voet.  
 

 Zij staan allemaal schouder aan schouder voor hun Schepper; de heerser samen met zijn 
armste onderdaan, de rijke met de bedelaar, de blanke man met de donkere. Verschillen in 
rang, rijkdom en kleur verdwijnen binnen de moskee, en er heerst binnen haar heilige 
muren een sfeer van broederschap, gelijkheid en liefde, wat totaal anders is dan de situatie 
in de buitenwereld. 
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