
Gebed – De oproep tot het gebed 
 

“O jullie die geloven, wanneer de oproep klinkt voor het gebed op vrijdag, haast jullie 
dan Allah te gedenken en verlaat de handel. Dat is beter voor jullie, als jullie dit 
weten.” (62:9) 

 

 Het woord adhān betekent een ‘aankondiging’ of een ‘aankondiging van gebed en van 
zijn tijd’ - de oproep tot gebed. Over de oorsprong ervan vertelt Bukhari ons dat toen de 
moslims naar Medina kwamen, spraken ze in het begin een tijd af om te bidden, waarna ze 
allemaal samenkwamen. Deze regeling was onbevredigend. Daarom hield de Profeet 
Mohammed (v.z.m.h.) een beraad met de moslimgemeenschap. Er werden suggesties 
gedaan voor het luiden van een bel, het blazen van een hoorn of het aansteken van een 
vuur op de gebedstijd. Maar hazrat Umar stelde voor dat er een persoon zou worden 
aangesteld die zou moeten oproepen voor het gebed. Vervolgens gaf de Profeet Bilal de 
opdracht om de oproep voor de gebeden te doen in de woorden van de adhān zoals we die 
nu hebben. 

 

 Wat betreft waar deze woorden vandaan kwamen, wordt verteld dat een metgezel van de 
Profeet Mohammed (v.z.m.h.) een droom aan hem vertelde, waarin hij een man de adhān 
zag uitspreken in de woorden die we nu hebben, en die hij aan de Profeet overbracht. De 
Profeet had zelf al dezelfde woorden in een openbaring ontvangen. Hazrat Umar maakte 
ook melding van een droom die hij van tevoren had gezien, die vergelijkbaar was met die 
van de andere metgezel. 

 

 De adhān is niet alleen een aankondiging van de gebedstijd, maar ook een aankondiging 
van de belangrijke basisprincipes van de islam en wat die betekenen. Het is een 
aankondiging, vijf keer per dag, van de eenheid van God en van het profeetschap van 
Mohammed, wat de twee fundamentele principes van de islam zijn. Maar het gaat verder 
en geeft ook de werkelijke betekenis van de Eenheid van God in de woorden Allāhu Akbar 
of Allah is de Grootste, zodat de mens alleen voor Hem moet buigen, en voor niemand 
anders. En de kernboodschap van de religie - om in de mens de eigenschappen van God te 
ontwikkelen die in zijn natuur zijn geplaatst - wordt met evenveel kracht verkondigd door 
de aankondiging ‘kom tot gebed’ en onmiddellijk daarna ‘kom succes (falāḥ)’. Tot gebed 
komen betekent het bereiken van succes in het leven, want alleen door Gods 
eigenschappen in zichzelf naar buiten te brengen kan de mens zichzelf volledig ontplooien 
(falāḥ). Het betekenisloze luiden van een klok of het blazen op een trompet wordt 
vervangen door een aankondiging van de basisprincipes van de islam en een verklaring 
dat iedereen door gebed tot succes in het leven kan komen. 

 

 Wanneer de adhān wordt afgeroepen, is het toegestaan om met iemand te praten als het 
noodzakelijk is. De Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: “Als je de adhān hoort, zeg dan wat 
de oproeper tot gebed (mu’adhdhin) zegt.” De Profeet herhaalde zelf elke zin van de 
adhān nadat deze werd uitgeroepen, en wanneer de woorden ‘kom tot gebed’ werden 
geroepen, zei hij  lā ḥaula wa lā quwwata illā billāh, wat betekent ‘er is geen macht of 



kracht behalve door Allah’. Dit geeft aan dat iemands handeling van het komen naar 
gebed alleen mogelijk is met de hulp van Allah. 

 

 Er moet een gebed worden gezegd nadat de adhān is afgelopen: 
 

“O Allah, de Heer van deze perfecte oproep en eeuwig gebed! schenk Mohammed 
nabijheid en uitmuntendheid en verhef hem naar de positie van glorie die U hem hebt 
beloofd. Mijn bemiddeling is vanwege hem op de dag van de opstanding.” 

 

 De Heilige Profeet heeft gezegd: “Wanneer jullie je in de moskee zijn en de oproep tot 
gebed wordt gedaan, laat dan niemand van jullie uitgaan totdat hij zijn gebeden heeft 
gezegd.” 

 

 In de adhān voor het ochtendgebed worden, na te hebben gezegd ‘kom tot succes, kom tot 
succes’, de woorden ‘gebed is beter dan slaap, gebed is beter dan slaap’ toegevoegd. In de 
Hadies staat dat Bilal eens naar de Profeet (v.z.m.h.) ging om voor het Fajr-gebed op te 
roepen en hoorde hij dat de Profeet sliep. Toen sprak Bilal deze woorden uit. De Profeet 
keurde het goed en werden ze toegevoegd aan de adhān voor het ochtendgebed. 

 

 Volgens de islam zijn er op elke plaats waar de adhān wordt gehoord moslims aanwezig. 
Toen moslims hun vijanden uit zelfverdediging bevochten en ze een aanval op een stad 
moesten uitvoeren, hielden ze toen ze het geluid van de adhān hoorden op met de aanval, 
omdat er niet-vijandige mensen aanwezig waren. Dit is de reden waarom het de Ahmadi's 
in Pakistan bij wet verboden werd om de adhān af te roepen, omdat dat een kenmerk is 
dat moslims identificeert. En het is Ahmadis verboden om iets te doen dat hen 
identificeert als moslims! 
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