
Het gebed – Vorm en geest 
 

 
“Waak over de gebeden en het meest voortreffelijke gebed, en sta op waarlijk 
gehoorzaam aan Allah.” (2: 238) 

 
“O jullie die geloven, buig neer en werpen jullie je ter aarde en dien jullie Heer, en doe 
goed opdat jullie zullen succes hebben.’ (22:77) 

 
 Het Arabische woord voor gebed is ṣalāt, wat primair ‘bidden’ of ‘het doen van een 

smeekbede’ betekent. Het werd vóór de islam in deze betekenis gebruikt. In de Heilige 
Koran wordt het woord ṣalāt zowel gebruikt in de formele betekenis van een religieuze 
dienst zoals de islam heeft vastgesteld, als in de algemene betekenis van gewoon bidden 
zoals in ‘zeker is uw gebed een troost voor hen’ (9: 103); d.w.z. het gebed van de Profeet 
Mohammed (v.z.m.h.) bood troost aan zijn volgelingen. 
 

 Het ‘waken over de gebeden (ṣalawāt, meervoud van ṣalāt)’, hierboven genoemd in 
2:238, slaat niet alleen op de naleving van het gebed in zijn uiterlijke vorm; het is zowel 
de vorm als de geest waar de aandacht op wordt gevestigd met het woord ‘waken’. 
Sommigen denken dat met ‘het meest voortreffelijke gebed’ een bepaald gebed wordt 
bedoeld (sommigen zeggen bijvoorbeeld dat het het aṣr-gebed is). Maar het betekent 
waarschijnlijk dat we op de meest voortreffelijke manier moeten bidden, zowel wat betreft 
vorm als geest. 
 

 In formele zin wordt het woord ṣalāt bijna altijd gebruikt in combinatie met het woord 
iqāmah (of met een afgeleide van iqāmah) wat ‘een ding in de juiste staat houden’ 
betekent. Het is deze combinatie die in de koran wordt vertaald als ‘het onderhouden van 
het gebed’. De iqāmah van de ṣalāt betekent in feite het gebed in de juiste staat houden, 
wat zowel de juiste inachtneming van de uiterlijke vorm inhoudt als het zijn ware geest in 
stand houden. 
 

 De reiniging vóór het gebed, de moskee, het vastleggen van de tijden en tenslotte het 
vastleggen van de vorm, zijn allemaal onderdelen van de uiterlijke organisatie. Zonder 
deze maatregelen kan de geest niet in leven blijven. Daarom is er een vorm vastgesteld 
voor het formele islamitische gebed, waarbij het individu daarnaast de vrijheid heeft om 
tot God te bidden in overeenstemming met het verlangen van zijn of haar ziel, wanneer en 
waar en zoals hij of zij ook wil. Net als de tijden van het gebed werd ook de vorm door de 
Heilige Geest of Gabriël aan de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) geopenbaard. 
 

 De uiterlijke vorm is echter niet het doel; het is slechts een hulpmiddel. Zo wordt in de 
Heilige Koran gezegd dat het in achtnemen van de vorm van het gebed bedoeld is om een 
persoon van zonde te bevrijden: 

 
“En onderhoud het gebed aan de twee uiteinden van de dag en in de eerste uren van de 
nacht. Goede daden nemen waarlijk de slechte daden weg.” (11:114) 

 
Alleen van die personen kan men zeggen dat dat ze zelfontplooiing of succes hebben 
bereikt, die beantwoorden aan de geest van het gebed: 

 
“Succesvol zijn inderdaad de gelovigen, die nederig zijn in hun gebeden.” (23:1–2) 



 
Louter vorm zonder geest wordt afgekeurd in een van de vroegste openbaringen: 

 
“Dus wee de biddenden. Die (de geest van) hun gebeden niet in gedachten houden! 
Die goeddoen om gezien te worden. En die weigeren vriendelijke daden te verrichten.” 
(107:4-7) 

 
 De lichaamshoudingen in gebed zijn als volgt: 
 

- Staan (qiyām) - op een eerbiedige wijze, met het gevoel dat men vóór de Heilige en 
Majestueuze Aanwezigheid staat. 

- Buigen (rukū‘) - waarin men in nederigheid woorden uitspreekt die Gods glorie 
uitdrukken. 

- Ter aarde werpen (sajdah) - is een houding van uiterste nederigheid waarin de 
biddende woorden op zijn lippen heeft die de Gods glorie en grootheid uitdrukken. 

- Zitten (qa‘dah) - waarin men verschillende gebedswoorden zegt. 
 
 De verschillende houdingen zijn voldoende om het hart van de biddende te inspireren met 

werkelijke ontzag voor God, en om een indruk van de grootsheid en glorie van God naar 
boven te brengen terwijl hij staat, neerbuigt en zijn voorhoofd op de grond legt. De 
verschillende lichaamshoudingen hebben een overeenkomstig effect op de geest, en de 
islam probeert de spirituele ervaring van de moslim perfect te maken door hem de ene 
positie van eerbiedige nederigheid na de andere te laten innemen, zodat hij van de ene 
ervaring overgaat naar de andere. 

 
 De wet van de islam staat in bepaalde gevallen wijzigingen toe. Bijvoorbeeld, wanneer 

een persoon ziek is, kan hij zijn gebeden in een zittende positie zeggen. Of als hij niet kan 
zitten, kan hij ze zeggen terwijl hij ligt en kan hij zelfs, indien nodig, het buigen en ter 
aarde werpen achterwege laten. Tijdens een reis mag een persoon zijn gebeden zeggen 
tijdens het rijden of reizen in een voertuig. De houdingen die hij in zulke gevallen 
aanneemt, moeten aangepast zijn aan de situatie. Zelfs de richting van het gebed is 
misschien niet in de richting van de Qiblah. Zonder noodzaak mag men echter niet 
afwijken van de door de Profeet Mohammed voorgeschreven vorm. 

 
 In overeenstemming met de verschillende houdingen van nederigheid die de biddende  

aanneemt in zijn gebed, wordt hem bevolen uitdrukking te geven aan de lof en glorie van 
God, aan Zijn verheven eigenschappen van liefde, barmhartigheid, vergeving enz., om 
zijn eigen zwakheid te bekennen, te bidden om Gods hulp om hem te steunen in zijn 
zwakheid en om Gods leiding om hem recht te leiden en hem het doel van zijn bestaan te 
laten bereiken. Alle van zulke uitdrukkingen zijn in het Arabisch bekend onder één naam; 
dhikr, wat over het algemeen wordt vertaald als ‘herinnering’. Het hele gebed wordt in de 
Heilige Koran dhikr Allāh genoemd, of de herinnering aan Allah. De koran zelf wordt ook 
vaak dhikr genoemd. Dus of er nu een gedeelte van de koran wordt gereciteerd in gebed, 
of dat er woorden worden uitgesproken die uitdrukking geven aan Gods glorie en 
grootsheid zoals onderwezen door de Profeet, alles valt onder de naam dhikr. 
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