
Gebed en actie – Zij die het meest baden, werkten het hardst 

 

“Leid ons op het rechte pad.” (1:5).” 
 

 Gebed tot God betekent niet dat we simpelweg God verzoeken om ons een of andere 
gunst te verlenen en dat wij zelf niets hoeven te doen om het te verkrijgen. Gebed is in 
feite een zoektocht naar middelen en dus een aansporing tot actie. De kerngedachte 
van de Fātiḥah is, zoals ik al heb uitgelegd, actie of geleid worden tot actie.  Want de 
biddende persoon vraagt in dit vers niet om bepaalde gunsten, maar alleen om op het 
juiste pad geleid te worden. 
 

 Gebed is dus slechts een middel om een moslim verder te leiden en het pad te 
ontdekken waardoor hij, door het te bewandelen, zijn doel kan bereiken. Bidden voor 
welk doel dan ook betekent niet dat we geen menselijke middelen hoeven te gebruiken 
om het te verkrijgen. Elders in de koran wordt gesproken over de aanvaarding van 
gebed als beloning voor mannen en vrouwen voor het harde werk dat ze hebben 
verricht: 
 

 “Dus aanvaardde hun Heer hun smeekbede, (zeggend): Ik zal niet toestaan dat het 
werk van een van de werkers uit jullie midden verloren gaat, of ze nu mannelijk of 
vrouwelijk zijn, de een van jullie is als de ander.” (3:195) 
 
De Koran heeft op verschillende plaatsen de regel bepaald, dat men geen enkel doel 
kan bereiken zonder zich er hard voor in te spannen; bijvoorbeeld: 
 
“En dat de mens niets anders kan hebben dan hetgeen waarnaar hij streeft. En dat zijn 
streven spoedig gezien zal worden. Dan zal hij ervoor worden beloond met de 
volledige beloning.” (53:39-41) 
 

 Vraag: Waarom is het nodig te bidden als de mens toch voor een bepaald doel moet 
werken en de middelen moet gebruiken om dat doel te bereiken? 
 
Antwoord: Het komt vaak voor dat een persoon, ondanks zijn meest zware 
inspanningen, niet bereiken kan wat hij wil en hij zich totaal machteloos voelt. In zo'n 
geval is gebed een hulp en een bron van kracht voor de werker. Hij verliest de moed 
niet en wanhoopt niet, omdat hij gelooft dat, hoewel de middelen waarover hij 
beschikt gefaald hebben, en hoewel er overal moeilijkheden en duisternis zijn, en 
hoewel zijn eigen kracht tekortschiet, is er toch een Hogere Macht voor Wie niets 
onmogelijk is, en Die nog steeds een lichtstraal kan voortbrengen om de duisternis te 
verdrijven. Hij kan voor hem een voortdurende bron van kracht blijven zijn wanneer 
hij machteloos is. En door tot Hem te bidden kan hij nog steeds datgene bereiken wat 
anders volkomen onbereikbaar lijkt. 
 

 Dit is de functie van gebed, en het is dus een van de middelen om een bepaald doel te 
bereiken wanneer alle andere middelen ontoereikend zijn. Het is verder op elk moment 
een bron van kracht voor iemand, maar vooral op momenten van totale 
machteloosheid en wanhoop. 
 



 De Profeet Mohammed (v.z.m.h.) en zijn Metgezellen hadden zonder twijfel het 
krachtigste geloof in deze functie van gebed. In de Koran wordt er van hen gezegd dat 
ze tweederde van de nacht, de halve nacht of een derde van de nacht in gebed 
doorbrachten. Er wordt tegen de Profeet gezegd: 
 

“Uw Heer weet inderdaad dat u bijna tweederde deel van de nacht doorbrengt in 
gebed, en (soms) de helft ervan, en (soms) eenderde ervan, en zo ook een groep 
van degenen die met u zijn.” (73:20) 

 
En toch was dit juist de groep van mensen wiens liefde voor werken geen grenzen 
kende, wiens energie onuitputtelijk was en die met ijzeren vastberadenheid extreme 
moeilijkheden het hoofd boden. 
 

 De Profeet kreeg van de Almachtige God de instructie om ‘s nachts veel te bidden 
omdat hij overdag heel veel werk te doen heeft! Hij kreeg niet het advies om ‘s nachts 
te rusten omdat hij overdag heel veel werk te doen heeft. Het gebed ‘s nachts zal hem 
sterken om zijn missie overdag uit te voeren. De koran zegt tegen hem: 
 

“Sta op om gedurende de nacht te bidden, op een klein deel na. De halve nacht, of 
verminder het enigszins. Of voeg eraan toe en draag de Koran op rustige wijze 
voor. Waarlijk zullen Wij u een gewichtig woord toevertrouwen. Het opstaan bij 
nacht is waarlijk de zekerste weg om te betreden en maakt het woord zeer 
doeltreffend. Waarlijk, overdag hebt u langdurige bezigheden.” (72:2-7) 
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