
Het gebed – Het doel ervan 

 

 Gebed tot God is het gevolg van het accepteren van het bestaan van God. Het streven om 
tot morele grootheid op te stijgen zit dieper in de menselijke natuur verborgen dan zelfs 
het streven om tot materiële grootheid te stijgen. Maar het enige middel om morele 
grootheid te bereiken, is door in contact te zijn met de Bron van zuiverheid en de Bron 
van de hoogste moraliteit. Dat middel is het gebed. 

  

 De Koran zegt: 
 

“En de beste namen (of perfecte eigenschappen) behoren Allah toe,  dus roep Hem 
daarmee aan.” (7:180) 

 
Met al-asma’ al-husna (de beste namen) worden die namen bedoeld die de meest 
uitmuntende eigenschappen van God uitdrukken. Met het aanroepen van Hem met die 
namen wordt bedoeld, dat we altijd Gods eigenschappen voor de geest moeten houden en 
moeten streven ons die eigenschappen eigen te maken. We  moeten dus proberen om in 
contact te komen met het Wezen dat beschikt over de perfecte eigenschappen, het Wezen 
dat vrij is van alle gebreken. Gebed is niets anders dan een poging om met Hem in contact 
te komen. In het gebed ‘roepen we Allah aan’, en met die roep doelen we op Zijn 
uitmuntende eigenschappen. 

 

 In veel uitspraken van de profeet Mohammed (v.z.m.h.) wordt het gebed munajat of 
‘vertrouwelijk onderhoud’ met je Heer genoemd. In één uitspraak staat dat de mens God 
moet aanbidden alsof hij Hem ziet. Dit laat zien wat de essentie is van gebed; in 
daadwerkelijke verbinding met God zijn. En dat betekent doordrenkt raken met Gods 
eigenschappen. Gebed is het middel om je innerlijk te zuiveren en kwade neigingen te 
onderdrukken. 

 

 Wijzend op de ziel zegt de Heilige Koran: 
 

“Hij is inderdaad succesvol die haar zuivert.” (91: 9). 
 

 En gebed wordt genoemd als een middel om het hart te zuiveren: 
 

“Draag voor wat er aan u van het Boek is geopenbaard en onderhoud het gebed. 
Waarlijk houdt het gebed (de mens) weg bij onzedelijkheid en het kwade; en het in 
gedachten houden van Allah is zeker de grootste (kracht).” 
 
Het voordragen van het boek, het onderhouden van het gebed en het in gedachten houden 
van Allah zijn in werkelijkheid identiek; want de Koran wordt voorgedragen in de 
gebeden, en de Koran is het beste middel om Allah in gedachten te houden. De Koran is 



boven alles een boek dat blijk geeft van de glorie, grootheid, grandeur, goedheid, liefde, 
zuiverheid, kracht en kennis van het Opperwezen. 
 
Terwijl, zoals men algemeen begrijpt, met het in gedachten houden van Allah Zijn 
verheerlijking en lof door de mens in gebed wordt bedoeld, wordt er ook bedoeld dat 
Allah de mens in gedachten houdt, of dat Hij hem verheft naar een voortreffelijke positie. 
Dat zou betekenen dat door gebed tot God  de mens niet alleen bevrijd wordt van de 
gebondenheid aan zonde, maar (wat groter is dan dit) wordt hij verheven tot een hogere 
positie van voortreffelijkheid. 
 

 Volgens de koran vertelde God aan Mozes in zijn eerste openbaring dat het doel van 
gebed ‘Mij in gedachten houden’ is: 
 

“Waarlijk, Ik ben Allah, er is geen God dan Ik, dus dien Mij en onderhoud het gebed 
om Mij in gedachten te houden.” (20:14) 

 
‘In gedachten houden’ betekent dus dat het gebed allesbehalve een louter mechanisch 
ritueel is dat alleen door het lichaam wordt uitgevoerd. 
 

 Een ander vers dat aangeeft dat zuivering van de ziel het doel van gebed is, is als volgt: 
 

“En onderhoud het gebed aan de twee uiteinden van de dag en in de eerste uren van de 
nacht. Goede daden verwijderen waarlijk de slechte daden. Dit is een herinnering 
voor degenen die indachtig zijn.” (11:114) 

 
Gebed moet leiden tot het doen van goede daden, wat vanzelfsprekend de neiging om 
zonde te doen wegneemt. 
 

 Hoe vaker iemand zich daarom tot gebed wendt, tot die toestand waarin hij, zich 
losmakend van alle wereldse aantrekkelijkheden, Gods aanwezigheid als een werkelijk 
feit ervaart, des te groter is zijn zekerheid over het bestaan van God, en des te groter hij 
zijn neiging kan onderdrukken om de morele wetten van God te overtreden. Door de 
slechte neigingen van de mens in bedwang te houden, zuivert gebed zo zijn hart van alle 
zondigheid en brengt hem op de juiste weg naar de ontplooiing van zijn innerlijke 
vermogens. 
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