
Het gebed – Is een middel tot zuivering 

 

 In een hadies wordt het zeggen van het gebed vergeleken met jezelf wassen in een rivier. 
Er is overgeleverd: 
 

“De profeet Mohammed zei: ‘als een van jullie een rivier voor zijn deur heeft, waarin 
hij zichzelf vijf keer per dag baadt, wat denken jullie dan? Zou dit vuil op hem laten 
achterblijven?’ De metgezellen zeiden: ‘dit zou geen vuil op hem laten achterblijven 
(en hij zou helemaal schoon zijn).’ De Profeet zei: ‘dit is het voorbeeld van de vijf 
gebeden waarmee Allah al het kwaad van een persoon wegwast.’“ 

 
Met het wegwassen van kwaad wordt bedoeld de neiging indammen om tegen de geboden 
van God in te gaan. De gedachten van een persoon die zich vijf keer per dag in de 
goddelijke aanwezigheid voelt, wordt gezuiverd van alle vuil, net zoals een bader wordt 
gereinigd van lichaamsvuil. 

 

 Gebed is volgens de Heilige Koran en Hadies het middel voor de zuivering van de ziel. De 
Koran stelt dat reiniging van het lichaam en de kleding die men draagt noodzakelijk is als 
voorbereiding op het gebed. 

 

 Het 74ste hoofdstuk van de Koran is de tweede openbaring die de Profeet ontving. De 
eerste vijf verzen kunnen hier worden aangehaald om het belang aan te tonen van 
uiterlijke reinheid in de religie van de islam. Het spreekt de Profeet aan en zegt: 

 
“O u die uzelf omwikkelt. Sta op en waarschuw. En verheerlijk uw Heer. En reinig uw 
kleren. En ga onreinheid uit de weg.” (74:1-5) 

 

 Hier worden drie fundamentele plichten vastgelegd. ‘De mensen waarschuwen’ (d.w.z. 
hen waarschuwen voor de gevolgen van verkeerd handelen), ‘uw Heer verheerlijken’, wat 
gebeurt via gebed, en ‘kleding en lichaam reinigen’. 

 

 Deze twee gedachten, de zuivering van het lichaam en van de ziel, worden heel vaak 
samen genoemd in de koran, bijvoorbeeld: 

 
“Waarlijk houdt Allah van degenen die zich vaak (tot Hem) keren, en Hij houdt van 
degenen die zichzelf zuiveren.” (2:222) 
 
“Een moskee, vanaf de eerste dag gevestigd op de vervulling van plichten, is het zeker 
meer waard dat u erin staat. Daarbinnen zijn mensen die zichzelf graag zuiveren. En 
Allah heeft degenen die zichzelf zuiveren lief.” (9:108) 

 



In het tweede vers hierboven worden met degenen die ‘zichzelf graag zuiveren’ diegenen 
bedoeld die zichzelf lichamelijk reinigen om naar de moskee te gaan om te bidden en die 
hun hart zuiveren door hun plichten te vervullen. 

 

 De Hadies legt ook bijzondere nadruk op uiterlijke reiniging. Volgens een hadies is 
‘reiniging de sleutel tot gebed’; en volgens een andere: ‘reiniging is de helft van het 
geloof’. Innerlijke zuiverheid is het echte doel, maar uiterlijke zuiverheid is een 
noodzakelijke voorbereiding. Een reine geest in een rein lichaam is de leus van de islam. 
Hier staat reinheid niet naast vroomheid maar is het de helft van vroomheid of geloof. 
 

 De Heilige Koran zegt verder: 
 

“O kinderen van Adam, let op uw verfraaiing (kledij) op elk moment (of elke plaats) 
van gebed.” (7:31) 

 
Dit laat zien dat bij het samenkomen in de moskee voor het gebed er ook aandacht moet 
worden besteed aan het uiterlijk en aan reinheid. Iemand met vuile kleren of een vies 
lichaam zal ongetwijfeld onaangenaam zijn voor anderen. Daarom wordt er speciaal 
voorgeschreven dat bij de grotere bijeenkomsten op de vrijdag iedereen een bad moet 
nemen voordat hij tot het gebed komt en indien mogelijk parfum gebruikt. 
 
Maar waar speciaal op wordt gedoeld is verfraaiing in spirituele zin. Een moslim moet 
zorgen voor innerlijke verfraaiing, want gebed is eigenlijk bedoeld als hulpmiddel voor de 
schoonheid van zijn ziel. Hij moet tot gebed komen met een hart dat vrij is van alle 
onzuiverheden en vol van de hoogste ambities en edelste gevoelens. 
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