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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

۪ريًشاِ۠ وَّ ْوٰاتُِكْمِ سَّ ا۪ريِ يُوَّ لِبَّاًساِ لَّْيُكْمِ عَّ ْلنَّاِ اَّْنزَّ قَّْدِ ِ ٰادَّمَّ بَّ۪ن۪ٓيِ يَّاِ
ِِمْنِٰايَّاِتِ ِٰذلِكَّ ْير ٌۜ ِخَّ لِبَّاُسِالّتَّْقٰوىِٰذلِكَّ ّكَُّرونَِِِّوَّ ّلَُّهْمِيَّّذَّ ِِلَّعَّ  .الّلٰ

ُسولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِّعَّ سَّ ِِ:وَّ
اِِ ،ِفَّإِذَّ ْترَّ الّسَّ ِوَّ يَّاءَّ ِاْلحَّ ِيُِحّبُ ِِسّتِير  ِيّي  ِحَّ ِليم  ِحَّ ّلَّ جَّ ِوَّ ّزَّ عَّ َِّ ِالّلَّ إِّنَّ

ُدُكْمِفَّْليَّْستَِّترِْ ِأَّحَّ لَّ  .اْغتَّسَّ
BEDEKKEN: EEN MANIFESTATIE VAN GODSBEWUSTZIJN 
 
Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: “O kinderen van 
Ādam! Voorzeker, Wij hebben voor jullie kleding 
neergezonden om jullie schaamte te bedekken alsmede 
versierselen. Maar het kleed van het godsbewustzijn: 
dat is het beste; dat behoort tot de tekenen van Allah. 
Hopelijk laten zij zich vermanen.”1 Volgens een ḥadīth 
verrichtte een man openlijk de grote rituele wassing (al-
ghusl). De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص besteeg toen de preekstoel, prees en 
verheerlijkte Allah هلالج لج en zei: “Voorwaar, Allah de 
Almachtige en Verhevene is zachtmoedig (Ḥalīm), 
bescheiden, een bedekker [van tekortkomingen], houdt 
van gêne (al-ḥayāʾ) en van het bedekken. Wanneer een 
van jullie dan de grote wassing (al-ghusl) gaat 
verrichten, laat hij zich dan verbergen [en de wassing 
buiten het zicht van anderen verrichten].”2 
 
Beste broeders en zusters! 
De neiging van de mens om het lichaam te bedekken, komt 
voort uit de schepping. Dit bedekken is nauw verwant aan 
zelfrespect en respect voor anderen. Het verborgen houden 
van de geslachtsdelen is een weerspiegeling van aandacht 
voor het lichaam en van een gevoel van schaamte. De mens is 
waardevol, zowel qua lichaam als qua geest. Iets dat 
waardevol is, wordt bewaard en beschermd en kan dus niet 
worden geëtaleerd. Dat een mens zijn of haar lichaam bedekt 
en niet toont, is een indicatie van de waarde die men aan 
zichzelf geeft. Als een teken van waardering van de mens, is 
het in de Islām zo dat een overledene onder een kleed wordt 
gewassen en gewikkeld in een lijkwade wordt begraven. Dit 
laat zien dat de privacy van het lichaam altijd gerespecteerd 
dient te worden. 

 
1 Al-Aʿrāf, 7: 26. 
2 Al-Nasāʾī, Al-Ghusl, 7. 

Beste moslims! 
De Islām moedigt het bedekken van het lichaam aan. Dit 
bedekken is zelfs een voorwaarde bij aanbidding (al-ʿibāda). 
Dit verfraait de mens zowel fysiek als mentaal. De Islām heeft 
voorschriften over wat er minimaal bedekt dient te zijn. Voor 
mannen is het een plicht (farḍ) om het gebied tussen de navel 
en de knieschijven bedekt te houden. Voor vrouwen is het 
een plicht (farḍ) om het hele lichaam te bedekken, met 
uitzondering van de handen, de voeten en het gezicht. Deze 
regel staat in het dagelijkse leven bekend als “het bedekken” 
(al-tasattur), en als een voorwaarde voor het gebed (al-ṣalāt) 
staat deze regel bekend als “het bedekken van de 
schaamdelen” (satr al-ʿawra). Dat betekent dat tijdens het 
bidden bepaalde delen van het lichaam bedekt dienen te zijn. 
Het is dan ook niet correct om tijdens het bidden en in het 
dagelijkse leven kleding te dragen die niet voldoen aan de 
minimumeisen voor het bedekken van het lichaam. Wanneer 
tijdens het bidden bepaalde delen van het lichaam zichtbaar 
worden, heeft dat tot gevolg dat het gebed (al-ṣalāt) ongeldig 
wordt en het veroorzaakt bovendien ongemak voor degenen 
die aan de ṣalāt deelnemen. 
 
Beste gemeenschap! 
Het is een vereiste en een deugd van het menszijn dat we ons 
lichaam bedekt houden, op welke wijze we dat ook doen. De 
satan zal proberen de mensen weg te houden van deze 
waardevolle morele deugd en hen te misleiden om de 
integriteit van het lichaam te schenden. Allah هلالج لج waarschuwt 
zijn dienaren hiervoor met het volgende vers: “O kinderen 
van Ādam! Laat de satan jullie niet in verleiding 
brengen, zoals hij jullie voorouders uit het Paradijs 
verdreef; hij nam hun kleding van hen weg om hen hun 
slechte [plekken] te tonen.”3 Het bedekken van je lichaam 
om je kuisheid en waardigheid te bewaren is een vereiste van 
godsbewustzijn (al-taqwā), ofwel van een respectvolle en 
verantwoordingsbewuste houding tegenover Allah هلالج لج. 
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3 Al-Aʿrāf, 7: 27. 


