
Het gebed – Nederigheid in het gebed 
 

 Er wordt in de Koran nadruk gelegd op een nederige houding tegenover God tijdens het 
gebed. We hebben al de verzen gezien: 
 

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

 

 Ergens aan het begin van de koran wordt het volgende vermeld als een leer voor de 
Israëlieten. En natuurlijk geldt deze zelfde leer ook voor de moslims: 

 
“En onderhoud het gebed en geef de verschuldigde liefdadigheid, en buig neer met 
degenen die neerbuigen. Bevelen jullie mensen om goed te zijn en negeren jullie je 
eigen zielen terwijl jullie het Boek lezen? Hebben jullie dan geen gezond verstand?  En 
zoek hulp door geduld en gebed en dit is moeilijk behalve voor de nederige mensen. 
Die weten dat zij hun Heer zullen ontmoeten en dat zij tot Hem zullen wederkeren.” (2:43-
46) 

 

 De woorden ‘buig neer met degenen die neerbuigen’ wijzen op het gemeenschappelijk 
gebed. 
 

 De handelingen van gebed en van het geven in liefdadigheid zijn niet voldoende; er wordt 
ook oprechtheid vereist. ‘De mensen vertellen het goede te doen’, pretenderen religieus te 
zijn, maar nalaten het zelf te doen, wordt hier dus afgekeurd. Gebed is het middel om op 
zoek te gaan naar de hulp van God. Een persoon moet doorgaan met geduld uitoefenen in 
zijn pogingen om zichzelf te verbeteren, en het gebed als hulpmiddel inschakelen. Het 
gebed voelt aan als iets zwaars en als iets wat geen resultaten oplevert, tenzij een persoon 
een nederige houding aanneemt en het gebed als het middel beschouwt om God te 
ontmoeten. ‘Nederigheid’ betekent dat we bij het bidden onszelf, tegenover God, als 
volkomen machteloos beschouwen en volledig op Hem vertrouwen om iets te bereiken. 
En we beschouwen onszelf tegenover God niet als vroom, of hoog en machtig, maar als 
gewone zondaars en stervelingen. 

 

 Bidden met nederigheid wordt ook elders in de koran genoemd: 
 

“Roep uw Heer, nederig en in het geheim.” (7:55) 
 

“En gedenk jullie Heer in jullie zelf, nederig en met vrees, en niet met luide stem, 
’s ochtends en ’s avonds, en behoor niet tot de onachtzame mensen. Degenen die met uw 
Heer zijn, zijn waarlijk niet te trots om Hem te dienen, en zij verheerlijken Hem en 
werpen zichzelf voor Hem ter aarde.” (7:205-206) 

 



 ‘In jullie zelf’ betekent dat de gedachtenis aan je Heer, in het gebed of buiten het gebed, 
eerst vanuit het hart moet komen. Het moet gepaard gaan met gevoelens van nederigheid 
en ontzag voor God. En het gebed mag slechts met een zachte stem worden gezegd, 
behalve de recitaties hardop van de imam tijdens het gezamenlijke gebed. 

 
“Is de tijd voor de gelovigen nog niet gekomen dat hun harten nederig  worden voor de 
gedachtenis aan Allah en de Waarheid die is geopenbaard, en (dat) zij niet worden als 
degenen aan wie eerder het Boek werd gegeven, maar voor wie de tijd werd verlengd, 
zodat hun harten verhardden. En de meesten van hen zijn overtreders.” (76:16) 
 

 Dit vers waarschuwt moslims om niet te worden zoals de volgelingen van eerdere door 
God gezonden religies, die door het verstrijken van de tijd ‘hard in hun harten’ werden; 
d.w.z. hun harten smolten niet uit nederigheid tegenover God. Dit wijst er op dat ook 
moslims, met het verstrijken van een lange tijd na de komst van de islam, nederigheid van 
hart zullen verliezen en zichzelf als Gods uitverkorenen zullen zien ongeacht hun 
wangedrag. 
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