
Het gebed – De betekenis van Surah Fatihah 

 
“Geprezen zij Allah, de Heer der werelden, 
De Weldadige, de Barmhartige, 
Meester van de dag der Vergelding. 
U dienen wij en U smeken wij om hulp. 
Leid ons op het rechte pad, 
Het pad van degenen aan wie U gunsten heeft geschonken, 
Niet degenen op wie toorn is neergedaald, noch degenen die dwalen.” (1:1-7) 

 

 Het openingshoofdstuk van de Heilige Koran, de Fātiḥah, is het meest onmisbare 
onderdeel van het islamitische gebed, omdat het de enige tekst van de koran is die in elke 
rak'ah van een gebed moet worden gezegd. Het vormt op tien manieren een leidraad van 
het leven van een moslim, zoals hieronder opgenoemd. 
 
1. We verlangen ernaar om God onder alle omstandigheden te prijzen. Wat de 
omstandigheden ook mogen zijn wanneer een moslim vijf keer per dag tot gebed komt, 
goed of slecht, gelukkig of ongelukkig, blij of verdrietig, hij moet God prijzen Die al deze 
omstandigheden tot stand heeft gebracht. Deze mentaliteit houdt een persoon kalm en 
standvastig, zodat hij geen extreme kanten opgaat, overdreven uitbundig of juist 
neerslachtig. 

 
2. en 3. Wij worden ons bewust dat God de ‘Heer’ (Rabb) is, niet alleen van deze, maar 
van alle werelden. Het woord Rabb betekent degene die de groei van alle dingen bevordert 
vanuit de meest elementaire beginstaat tot die van de hoogste perfectie. Dit herinnert ons 
eraan dat wat er ook met ons gebeurt, of we nu ergens mee gezegend zijn of als we een 
ramp meemaken, we mogen er nog steeds zeker van zijn dat God ons via deze 
verschillende levensfasen naar perfectie leidt. De toevoeging van de woorden ‘werelden’, 
wat alle werelden of alle volkeren  betekent, opent onze geest en verruimt de reikwijdte 
van onze liefde en sympathie voor alle mensen, tot welk volk of welke religie ze ook 
mogen behoren, en verder voor alle van Gods schepselen. Een persoon die erkent dat God 
degene is die de groei van alle mensen bevordert naar volmaaktheid, kan geen haat jegens 
wie ook van hen koesteren. 

 
4. We worden ons bewust dat God ‘Weldadig’ en ‘Barmhartig’ - Liefdevol is. Hij heeft 
ons voorzien van alles wat nodig is voor onze groei en ontwikkeling, zowel fysiek als 
moreel en spiritueel. De keuze is aan ons of we die middelen gebruiken en ons doel 
bereiken, of dat we ze afwijzen of negeren en onszelf niet ontwikkelen. 
 
5. en 6. We houden in gedachten dat God de Meester is van de dag van beloning of van 
het oordeel. Het woord ‘Meester’ geeft aan dat God niet als een rechter is, die gebonden is 
om elke zonde te straffen. God is een Meester die kan vergeven als Hij wil, hoe groot de 
overtreding ook is. De toevoeging van de woorden ‘dag van vergelding’ herinnert ons 



eraan dat de mens de gevolgen van zijn eigen daden onder ogen moet zien. Er is geen 
goede of slechte daad dat heeft geen gevolgen. En als wij deze gevolgen in dit leven niet 
zien, dan is er nog steeds een dag van vergelding, zelfs na de dood. 
 
7. We zeggen ‘U dienen wij’. We beloven om Gods geboden uit te voeren en deze 
woorden geven ons de kracht om dat te doen. 
 
8. Wij zeggen ‘U smeken wij om hulp’. Hiermee nemen we een houding aan van 
volledige afhankelijkheid van God en wanhopen wij nooit aan succes, want zelfs als onze 
inspanningen mislukken, is God er om ons te helpen. 
 
9. Nu komen we bij het gebed ‘leid ons op het rechte pad’. Dit is het innerlijke verlangen 
van de ziel dat wij steeds verder naar ons doel geleid worden. De islam wenst van een 
moslim dat hij tevreden is met wat hij heeft en tevreden is met zijn levensomstandigheden, 
maar dat hij daarnaast ook de wens koestert om vooruit te gaan. Hij prijst God bij elke 
stap die hij zet, en toch bevindt hij zich niet in een stationaire toestand; hij is niet de slaaf 
van zijn omgeving, maar worstelt en streeft er altijd naar om die te beheersen. 
 
10. We sluiten af met de woorden ‘het pad van degenen aan wie U gunsten heeft 
geschonken, niet degenen op wie toorn is neergedaald, noch degenen die dwalen’. Dit 
drukt het verlangen uit om: 

 
- In de voetsporen te treden van degenen die Gods zegeningen van welke aard dan ook 

ontvingen, werelds of spiritueel, en 
 

- De fouten te kunnen vermijden van degenen die het onderwerp waren van Gods 
ongenoegen of van degenen die afdwaalden. Deze twee groepen zijn zij die twee 
tegenovergestelde uitersten volgden, terwijl zij die Gods gunsten ontvingen, degenen 
zijn die de middenweg bleven aanhouden - dat is het rechte pad. Eén extreem aspect 
van religie is om alleen te focussen op de uiterlijke handelingen van aanbidding, 
zonder aandacht te besteden aan hun geest of doel. Het andere uiterste is te denken dat 
uiterlijke handelingen niet nodig zijn en ze helemaal naast je neer te leggen. 
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