
Het gebed – De gebedstijden 

 
“Gebed is inderdaad op vastgestelde tijden opgelegd aan de gelovigen.” (4:103) 
 

 De instelling van gebed in de islam is een perfect gereguleerde instelling en het is de 
eerste les die een moslim leert in de organisatie van dingen. Zonder de persoon de vrijheid 
te ontzeggen om tot God te bidden op welke plaats en tijd dan ook en op welke manier 
dan ook, heeft de islam de instelling van het gebed grondig georganiseerd. 
 

 Zoals eerder vermeld, brengt gebed niet alleen de ontwikkeling van het individu tot stand, 
maar ook een perfecte ontwikkeling van de samenleving, omdat het een middel is om de 
mensen te verenigen. Men kan dit laatstgenoemde doel niet bereiken zonder een goed 
georganiseerde gebedsinstelling met een vaste plaats en vaste tijden en een uniforme 
methode, zodat individuen daardoor kunnen worden samengebracht. Vandaar dat de 
Heilige Koran vereist dat het gebed op vastgestelde tijden wordt gezegd, zoals vermeld in 
het hierboven aangehaalde vers. 
 

 De koran vermeldt niet expliciet de gebedstijden, maar geeft wel indicaties van deze 
tijden. Zo staat er: 

 
“Onderhoud het gebed vanaf het neergaan van de zon tot in de duisternis van de nacht, 
en de voordracht van de Koran bij het ochtendgloren. Waarlijk wordt er van de 
voordracht van de Koran bij het ochtendgloren getuigd.” (17:78) 

 

 Zoals de praktijk van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) laat zien, zijn er vier gebeden die 
elkaar achtereen opvolgen: het vroege middaggebed (ẓuhr), het late middaggebed (aṣr), 
het zonsonderganggebed (maghrib) en het nachtgebed (‘ishā). De tijd van elk van de 
eerste drie gebeden loopt door tot de begintijd van het volgende gebed (behalve de korte 
tijd dat de zon ondergaat, net voor het maghrib-gebed). Over deze vier gebeden wordt 
daarom samen gesproken in de woorden ‘vanaf het neergaan van de zon tot in de 
duisternis van de nacht’. De tijden van het eerste van deze, ẓuhr, en het laatste van deze, 
‘ishā, worden duidelijk vermeld. Het ochtendgebed (fajr) wordt apart genoemd als ‘de 
voordracht van de Koran bij het ochtendgloren’. 

 

 In een ander vers staat: 
 

“Dus verdraag wat zij zeggen met geduld, en roem de glorie van uw Heer vóór 
opkomst van de zon en vóór haar ondergang, en verheerlijk (Hem) gedurende de uren 
van de nacht en delen van de dag, opdat u tevreden zal zijn.” (20:130) 

 
Hier wordt het ochtendgebed, fajr, aangegeven met ‘voor de opkomst van de zon’. Het 
late middaggebed, aṣr, wordt aangegeven met ‘vóór haar ondergang’. En de twee 
avondgebeden samen worden genoemd als ‘gedurende de uren van de nacht’. 



 

 Een derde vers uit de latere Mekka-periode werpt meer licht op de tijden van de gebeden: 
 

“En onderhoud het gebed aan de twee uiteinden van de dag en in de eerste uren van de 
nacht.” (20:114) 

 
De ‘eerste uren’ van de nacht verwijzen naar de tijd direct na zonsondergang en duiden 
het maghrib-gebed aan. De ‘twee uiteinden van de dag’ geven de fajr-tijd aan het ene 
uiteinde en de periode van ẓuhr tot aṣr aan het andere uiteinde aan. 

 

 Er is een uitgebreide hadies waarin de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) heeft beschreven hoe 
de engel Gabriël hem de tijden en de manier van de vijf dagelijkse gebeden leerde. 
Maulana Muhammad Ali heeft die hadies als volgt samengevat: 

 
De verschillende tijden zijn dus: 

 
- ẓuhr - wanneer de zon begint te dalen tot aṣr, 
- aṣr  - wanneer de zon ongeveer halverwege op weg is naar ondergang tot hij begint 

onder te gaan, 
- maghrib - nadat de zon ondergaat tot het verdwijnen van de rode gloed in het westen; 

’ishā - na het verdwijnen van de rode gloed tot middernacht, 
- fajr - na dageraad tot zonsopgang. 
 
Waar de dagen te kort zijn, kunnen de ẓuhr- en de aṣr-gebeden gecombineerd worden, en 
waar de nachten te kort zijn, kunnen de maghrib en de ‘ishā gecombineerd worden. Als de 
dagen of nachten langer zijn dan 24 uur, kunnen de gebedstijden worden vastgesteld in 
overeenstemming met de werk- en rusttijden. Het ochtendgebed kan dus worden gezegd 
bij het opstaan uit de slaap, de maghrib en de ‘ishā bij het naar bed gaan, en de ẓuhr en de 
aṣr midden op een werkdag. 
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