
Het gebed – De taal in het gebed 

 
“En een van Zijn tekenen is de schepping van de hemelen en de aarde en de 
verscheidenheid van jullie talen en kleuren. Waarlijk schuilen hierin tekenen voor de 
geleerden.” (30:22) 
 
“Dus hebben Wij het eenvoudig gemaakt in uw taal, opdat zij het in acht kunnen 
nemen.” (44:58) 
 
“En zeker hebben Wij de Koran zo gemaakt dat hij makkelijk te onthouden is, maar 
is er iemand die er acht op wil slaan?” (54:17) 

 

 Het is vanzelfsprekend dat iemand zijn hart voor zijn Schepper zou willen openen door te 
bidden in de taal waarin hij zijn gevoelens het gemakkelijkst kan uiten, en de islam erkent 
dit volledig. Niet alleen in het individuele gebed maar ook op momenten in de 
gezamenlijke gebedsdienst staat het de biddende vrij om in zijn eigen taal tot God te 
bidden, na of tijdens het reciteren van delen van de Heilige Koran in de staande houding, 
of na het uitspreken van woorden van Goddelijke glorie tijdens het buigen of 
teraardewerpen. Tijdens de gezamenlijke dienst zullen zulke gebeden ongetwijfeld 
beperkt zijn, omdat de biddende de imam moet volgen, maar in het individuele gedeelte 
kunnen ze elke lengte aannemen. 
 

 Maar de gezamenlijke dienst moet worden uitgevoerd in een taal die alle moslims gemeen 
hebben, anders zou het gebed een van de grote doelen waarvoor het is ingesteld niet 
kunnen vervullen, namelijk de eenwording van moslims door middel van gebed. 

 

 Moslims van dezelfde plaats komen samen voor de dagelijkse gebeden. Dan is er de 
uitgebreidere bijeenkomst voor de vrijdaggebeden, en dan weer de nog grotere 
samenkomsten bij de Ied-gebeden, met als hoogtepunt die machtige samenkomst in 
Mekka van alle volkeren en alle rassen in de meest perfecte toestand van gelijkheid. 
Zonder een gemeenschappelijke taal te gebruiken voor de woorden die tijdens deze 
religieuze plechtigheden hardop worden uitgesproken, zou het doel van het verenigen van 
de mensheid door middel van het gebed helemaal niet lukken. 

 

 Het is duidelijk dat deze taal niets anders zou kunnen zijn dan het Arabisch, de taal van de 
Koran. 

 

 Bezwaar: Een dienst die in een andere taal dan die van de gemeenschap wordt gehouden, 
beantwoordt niet aan het doel van een gebedsdienst. 

 

 Antwoord: Het islamitisch gebed bestaat niet alleen uit lofprijzingen van God of het 
uitdrukken van gevoelens in woorden, maar er is ook een geesteshouding, het innerlijke 
gevoel zelf, waarvan de woorden bedoeld zijn als uitdrukking daarvan. Nu wordt deze 



houding in de eerste plaats veroorzaakt door de atmosfeer rond de biddende en door de 
specifieke lichaamshoudingen van eerbied die hij aanneemt. Die atmosfeer wekt, meer 
dan woorden dat kunnen, een ware geest van nederigheid op, en de eerste voorwaarde van 
een gebedsvolle geest is nederigheid, zoals de koran zelf stelt: ‘Succesvol zijn de 
gelovigen, die nederig zijn in hun gebeden’ (23:1 –2). 

 

 Als iemand deelneemt aan een gezamenlijke dienst zonder een woord Arabisch te 
begrijpen, dan zou het nog steeds helemaal verkeerd zijn om te zeggen dat hij niets heeft 
aan het gebed, want er zijn lichaamsbewegingen, het opheffen van de handen naar de 
oren, het staan met gevouwen handen, het buigen, het plaatsen van het voorhoofd op de 
grond, het gaan zitten in een eerbiedige houding, die allemaal een optimaal resultaat 
hebben om in hem nederigheid en Godsbewustzijn teweeg te brengen. In feite drukt zijn 
hele persoon uit wat de woorden overbrengen. Het zal inderdaad veel gunstiger zijn als hij 
de gesproken taal ook begrijpt. Maar het is absurd om te zeggen dat de lichaamstaal voor 
hem geen betekenis heeft. 

 

 De woorden die vaak worden herhaald en de zeven korte zinnen van het 
openingshoofdstuk van de Koran, genaamd Al-Fātiḥah, kunnen in korte tijd en met zeer 
weinig moeite geleerd worden, samen met hun betekenissen. Zelfs als de dienst in de 
eigen taal zou worden gehouden, dan zouden mensen er nog wat tijd aan moeten besteden 
om het te leren. En men zou slechts iets meer tijd nodig hebben om de betekenis van de 
Arabische woorden te leren. In het licht van het grote doel van de eenmaking van het 
menselijk ras door middel van gebed, zou de zo doorgebrachte tijd zeer de moeite waard 
zijn. 
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