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ِر َ ٌل َّ ُ ْ ِ ِ ْ ِ َ َر ٌة َو َ َ ْ ٌ َ ِذ ْ ِ ا ّ َ ِ َوإِ َ ِم ا َّ َ ِة َو ِإ َ ِء ا َّ َ ِة
.َ َ ُ َن َ ْ ً َ َ َ َّ ُ ِ ِ ا ْ ُ ُ ُب َوا ْ َ ْ َ ُر
: ْ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا َّ ِ َ َّ ا َّ ُ َ َ ْ ِ َو

 َ ِ ْن، ُ إِ َّن أَ َّو َل َ ـ ُ َ َ ُ ِ ِ ا ْ َ ــ ْ ُ َ َم ا ْـ ِ َ َ ِ ِ ْ َ َ ِ ِ َ َ ُـ
. َ ِ َ  وإِ َن َ َ َ ْت َـ َ ْ َ َب َو، َ َ  َـ َ ْ أَ ْ َ َ َوأَ ْـ، ْ َ َ َ

HET ONDERHOUDEN VAN HET GEBED (ṢALĀT)
Stel dat jouw boezemvriend beroep doet op jouw
bereidwilligheid en dat hij jou uitnodigt voor iets
belangrijks. Hoe zou je omgaan met deze uitnodiging?
Hier zou je uiteraard op ingaan. Mocht je echt verhinderd
zijn en derhalve niet in staat zijn om deel te nemen, dan
zul je de uitnodiging waarschijnlijk op nederige wijze en
met een blozende blik afwijzen. En stel dat je uitgenodigd
wordt door een ambtsdrager, zou je dan niet al je
bezigheden opzijzetten om je in hetzelfde gezelschap te
kunnen bevinden als een hoge staatsdienaar?
Beste broeders!
Het is vanzelfsprekend dat je ingaat op uitnodigingen van
mensen die je liefhebt. De vraag is nu: hoe ga je om met
uitnodigingen die de Profeet (vzmh) ooit mondeling heeft
verspreid? De kans is groot dat je, als moslim, de
uitnodigingen van de Profeet onmiddellijk aanneemt. Als
moslims zijn wij onderdeel van een beschaving die de
woorden van de Profeet ter harte neemt. Welnu: stel dat
Degene die jou tot iets uitnodigt de Heer (Rabb) der
werelden, ofwel Allah is. Wat zou je dan doen? De keuze
die je dan maakt is afhankelijk van de intensiteit van jouw
geloofsovertuiging (īmān). Hoe intenser jouw īmān, hoe
eerder je geneigd bent om de uitnodigingen van Allah ter
harte te nemen.
Beste broeders!
Waar ik naartoe wil met deze woorden is dat er een
aanbiddingsvorm (ʿibāda) bestaat die van onschatbare
waarde is waartoe Allah ons herhaaldelijk uitnodigt in de
Qurʾān. En dat is het rituele gebed (ṣalāt). De ṣalāt is na
de geloofsgetuigenis (shahāda) de belangrijkste
aanbiddingsvorm in de Islām. De Profeet (vzmh)
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illustreerde het belang van de ṣalāt als volgt: ‘Stel dat
voor de deur van een van jullie een stromend rivier
zou zijn en dat men daar vijfmaal daags zou reinigen.
Zou er dan een spoor van vuil achterblijven op diens
lichaam?’ De metgezellen van de Profeet antwoordden:
‘Neen!’ Hierop zei de Profeet: ‘Dit geldt ook voor het
gebed (ṣalāt). Allah verwijdert dankzij het gebed het
spirituele vuil dat achterblijft vanwege zonden.’1
Beste broeders!
Het gebed (ṣalāt) is een aanbiddingsvorm waartoe Allah
ons vijfmaal per dag uitnodigt. Het is een-op-een afspraak
tussen jou en jouw Heer (Rabb). Alle gebedshandelingen
drukken jouw dienaarschap richting Allah uit. Het is een
ritueel waarin je je nederig opstelt en je zwakte erkent. De
ṣalāt is de sleutel tot het Paradijs (Janna). Of, zoals de
Profeet het omschreef: ‘Het gebed (ṣalāt) is de pilaar
van de religie,’ aldus de Profeet.
Beste broeders!
In het Qurʾān-vers waar ik de preek mee begon, gedenkt
Allah de biddenden als volgt: ‘[Dit zijn] mensen die
noch door handel noch door zaken worden afgeleid
van het gedenken van Allah, van het onderhouden van
het gebed (ṣalāt) en het geven van de armenbelasting
(zakāt). Zij vrezen een Dag waarop harten en ogen
[zich telkens] omdraaien en ronddraaien.’2 De
metgezel (ṣaḥābī) Abū Hurayra heeft overgeleverd dat de
Profeet eens het volgende zei: ‘De eerste daad waarover
de dienaar ondervraagd gaat worden op de Dag der
Opstanding, is het gebed (ṣalāt). Als zijn ṣalāt in orde
is, dan triomfeert hij en wordt hij gered. Zo niet, dan
verliest hij en wordt hij teleurgesteld.’3
Beste broeders!
Moge Allah ons doen behoren tot degenen die het gebed
(ṣalāt) met deemoed en liefde verrichten. Ik smeek Allah
dat Hij ons in harmonie brengt met Zijn huizen, oftewel
met de moskeeën. Ik besluit mijn preek (khuṭba) met een
smeekbede (duʿāʾ) uit de Qurʾān: ‘Mijn Heer, maak mij
en mijn nakomelingen tot degenen die het gebed
(ṣalāt) onderhouden.’4 Āmīn.
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