
Het gebed – Inleiding 

 

 De fundamentele religieuze taken die de islam voor het individu heeft vastgesteld, zijn: 
gebed, liefdadigheid, vasten en bedevaart. Onder deze neemt het gebed ongetwijfeld de 
belangrijkste positie in en wordt er in de Heilige Koran het grootste belang aan gehecht. 
Liefdadigheid komt daarna. Aan het begin van de koran worden moslims gekarakteriseerd 
als personen die in God geloven, het gebed onderhouden en hun bezittingen, talenten en 
energie besteden aan liefdadigheidswerken: 
 

"Die in het Ongeziene (God) geloven en het gebed onderhouden en uitgeven (aan 
goede werken) van wat Wij aan hen hebben gegeven". (2:3) 

 
Het gebed was de eerste plicht die de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) werd opgelegd. En 
hoewel gebed en liefdadigheid vaak samen worden genoemd in de Heilige Koran, wordt 
er aan het gebed altijd een hogere prioriteit gegeven. Het 'onderhouden van het gebed' is 
het vaak herhaalde gebod van de Koran en in het algemeen erkent men ook dat het de 
allerbelangrijkste plicht van een moslim is. 
 

 Er zijn verschillende redenen waarom het gebed zo belangrijk is gemaakt: 
 

1. Het is in feite de eerste stap in de ontwikkeling van de mens, maar vormt aan de 
andere kant ook zijn hoogste spirituele beklimming (mi'raaj). 
2. Gebed houdt iemand op een afstand van zonde. 
3. Het gebed helpt de mens om het goddelijke in hem te realiseren. Dat besef spoort 
hem niet alleen aan om dienstbaar te aan zijn medemens, zonder persoonlijk gewin, 
maar zorgt er ook voor dat hij de hoogste graad van morele en spirituele perfectie 
bereikt. 
4. Gebed is ook het middel om alle verschillen in rang, kleur en afkomst gelijk te 
trekken. Het is ook een middel om harmonie en eenheid tussen mensen tot stand te 
brengen, wat de noodzakelijke basis is waarop een beschaafde samenleving stoelt. 

 

 Helemaal aan het begin van de koran staat vermeld waar het gebed werkelijk voor bedoeld 
is. Er wordt ons verteld dat een moslim, die besloten heeft de weg naar zelfontplooiing te 
betreden, bepaalde basisprincipes moet aannemen en bepaalde taken moet uitvoeren: 
 

“Dit boek, waarin geen twijfel is, is een leiding voor diegenen die hun plicht 
vervullen. Die in het Ongeziene geloven, en het gebed onderhouden, en uitgeven (aan 
goede werken) van wat Wij aan hen hebben gegeven. En die geloven in wat aan u (o 
Profeet) is geopenbaard en wat voor u is geopenbaard. En van het Hiernamaals zijn zij 
zeker. Deze zijn op de rechte weg van hun Heer en deze zijn het die succesvol zijn 
(muflihun).” (2:2–5) 

 



 Het woord falah betekent ‘succes’, en het woord muflih-un, wat daarvan is afgeleid, 
betekent ‘degenen die succesvol zijn’. Dit woord, of het nu met betrekking heeft op dit 
leven of op het volgende, brengt de gedachte naar voren van een volledige ontplooiing van 
de innerlijke vermogens van de mens, en de verwezenlijking van zowel zijn materiële als 
morele uitmuntendheid. Dit kun je, met andere woorden, de volledige zelfontplooiing van 
de mens noemen. Deze zelfontplooiing wordt volgens de koran bereikt door drie 
basisprincipes aan te nemen: 
 

1. het bestaan van God 
2. Zijn openbaring aan de mensheid, en 
3. het Hiernamaals 

 
En door twee taken uit te oefenen: 
 

1. het onderhouden van gebed, oftewel contact zoeken met God, en 
2. het uitgeven van wat je bezit, oftewel dienstbaar zijn aan je medemens. 

 

 Het gebed neemt voor wat betreft de zelfontplooiing van de mens zo'n prominente plaats 
in binnen de islam, dat bij de oproep tot het gebed de woorden "komt tot het gebed" 
onmiddellijk worden gevolgd door de woorden "komt tot het succes (falah)". Dit laat zien 
dat men door gebed zichzelf kan ontplooien. Op een andere plaats zegt de koran met 
gebruik van dit zelfde woord duidelijk: 
 

"Succesvol (aflaha) zijn inderdaad de gelovigen, die nederig zijn in hun gebeden". 
(23:1-2) 

 

 Geloof in God is het fundamentele basisprincipe van elke religie. Maar de echte 
overtuiging dat God bestaat komt niet tot de mens door te geloven dat er een God in de 
buitenwereld aanwezig is, maar komt door de verwezenlijking van het goddelijke in 
zichzelf. Dat men dit besef door gebed bereikt, wordt duidelijk gemaakt door hetgeen in 
het begin van de koran wordt gezegd, zoals hierboven aangehaald. De drie vereisten van 
een ware moslim worden daar in hun natuurlijke volgorde opgenoemd. De eerste is een 
geloof in God, de grote Ongeziene Die niet met het fysieke oog kan worden 
waargenomen. De tweede is het onderhouden van het gebed. Dat wil zeggen dat door 
middel van gebed men het geloof in het Ongeziene kan omzetten in een zekerheid van 
Gods bestaan, een verwezenlijking van het goddelijke in de mens. De derde vereiste, 
uitgeven van wat God heeft gegeven, is het natuurlijke vervolg van de tweede en laat zien 
dat de verwezenlijking van het goddelijke in de mens leidt tot dienstbaarheid aan de 
medemens. In een van de vroegst geopenbaarde hoofdstukken van de koran staat dat 
gebed nutteloos is tenzij het leidt tot dienstbaarheid aan de medemens: 
 

 "Dus wee de biddende mensen. Die geen acht slaan op hun gebed. Die goed doen om 
gezien te worden. En zich onthouden van vriendelijke daden." (107:4–7) 
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