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EEN VERHEVEN MISSIE: HET GEBED (ṢALĀT)
Het doel van ons bestaan is dat wij Allah als Enige
Schepper aanvaarden en dat we Hem aanbidden zoals Hij
voorschrijft. Allah heeft ons opgedragen om de rituele
gebeden (ṣalāt) te verrichten. Een overeenkomst tussen alle
profeten die Allah gezonden heeft is dat zij zich allemaal
tot Allah hebben gericht door het rituele gebed (ṣalāt) te
verrichten. Profeet Ibrāhīm sprak de volgende smeekbede
(duʿāʾ) uit: IﻳﺘKﻣﻦ ذُر8ة وFﻘﻴﻢ" اﻟﺼﻼ% ﻣI اﺟﻌ"ﻠْﻨKر"ب, oftewel: ‘Mijn
Heer, maak mij en mijn nakomelingen tot degenen die
het rituele gebed (ṣalāt) onderhouden.’1 Profeet Luqmān
adviseerde zijn zoon het volgende: ‘O mijn lieve zoon!
Verricht het gebed (ṣalāt).’2 Allah informeerde profeet
Mūsā als volgt: ‘Aanbid Mij en onderhoud het gebed
(ṣalāt) voor het gedenken van Mij.’3 Profeet Jezus (ʿῙsā)
heeft het volgende gezegd: ‘Hij [Allah] heeft mij het
gebed (ṣalāt) en de armenbelasting (zakāt) opgelegd
zolang ik leef.’4 Onze geliefde profeet Muḥammad (vzmh)
heeft van aartsengel Gabriël (Jibrīl) geleerd hoe het rituele
gebed (ṣalāt) verricht moet worden. De Profeet heeft de
gebedswijze vervolgens uitvoerig onderwezen aan de
moslimgemeenschap (umma). Hij heeft zijn eigen
gebedswijze als standaard ingevoerd en zei hij hier het
volgende over: ‘Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.’5
Beste broeders!
De Qurʾān benadrukt dat gelovigen (muʾminīn) het gebed
met nederigheid en volle concentratie verrichten en dit
structureel onderhouden. 6 Allah veroordeelt degenen die
het gebed verwaarlozen of er een schijnvertoning van
maken. 7 Allah veroordeelt ook degenen die gemakzuchtig
zijn tijdens het gebed. 8 In Qurʾān-verzen waarin Allah ons
oproept om het gebed te verrichten, spoort Allah ons aan
om het gebed op tijd, volledig, de voorwaarden (shurūṭ)

ervan gehoorzamend, zorgvuldig en aandachtig te
volbrengen. Het gebed (ṣalāt) is geen vrijblijvende vorm
van aanbidding (ʿibāda): Allah informeert ons in de Qurʾān
namelijk als volgt: ‘Het gebed (ṣalāt) is aan de gelovigen
op vastgestelde tijden opgelegd.’9
Beste broeders!
Waarom bidden wij als moslims? Het gebed betekent dat je
Allah smeekt, je alleen tot Hem richt en alleen Hem om
hulp en om vergeving vraagt. Het gebed betekent ook dat
je je toevlucht alleen bij Allah zoekt. Het gebed is het
krachtigste middel om Allah met diepe overtuiging te
gedenken (dhikr). Het gebed is ook een middel om je
dankbaarheid te tonen naar Allah en uit te spreken dat je de
heerschappij van Allah erkent. Het gebed is voor moslims
een vorm van onderbreking in het dagelijkse werk waarin
je je tot Allah richt en je geestelijk ontspant. De metgezel
(ṣaḥābī) Abū Ḥudhayfa heeft overgeleverd dat de Profeet
(vzmh) bij tegenslagen ging bidden.10
Beste broeders!
Het rituele gebed reinigt je innerlijk, maar zorgt ook voor
lichamelijke reiniging, omdat je voorafgaand aan het gebed
bepaalde lichaamsdelen wast tijdens de rituele wassing
(wuḍūʾ). Besef dat het onderhouden van je gebed het beste
middel is om je redding in het Hiernamaals (ākhira) veilig
te stellen. De volgende overlevering (ḥadīth) van de Profeet
maakt dat duidelijk: ‘Het gebed (ṣalāt) is op de Dag der
Opstanding (Yawm al-Qiyāma) een licht (nūr), een
bewijs en een verlossing voor degenen die het
onderhouden. Voor degenen die het gebed niet
verrichten is er geen licht, geen bewijs en geen
verlossing op de Dag der Opstanding.’11
Beste broeders!
Het gebed is het pilaar van het geloof. Bovendien bevinden
we ons in de heilige drie maanden. Laten we het gebed
daarom een belangrijke plek geven in ons dagelijkse leven.
Ik beëindig mijn preek met een overlevering (ḥadīth) van
de Profeet: ‘Zolang men geen grote zonde begaat zijn de
vijfmaal daagse gebeden en de vrijdagen een genade
(strafontheffing) voor de tussentijdse [kleine] zonden.’12
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