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Het gebed van de gelovige   

ٰكوةَ لَُهْم اَْجُرهُْم  ﴿ ٰلوةَ َوٰاتَُوا الزَّ اِلَحاِت َواَقَاُموا الصَّ اِنَّ الَّٖذيَن ٰاَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 ﴾ ِعنَْد َرب ِِهْمْۚ َوََل َخْوٌف َعلَيِْهْم َوََل هُْم يَْحَزنُوَن 

 :َعِن ابِْن َمْسعُوٍد أَنَّ َرُجالً َسأََل النَّبِيَّ 
 « فَْضُل؟ قَاَل: “الصَّالَةُ ِلَوقْتَِهاأَيُّ اْْلَْعَماِل أَ  » 

Beste broeders, zusters! 
Een van de belangrijkste pilaren van de Islam is 
ongetwijfeld het gebed. Onze profeet Mohammed 
(vzmh) zei: “De Islam is gebouwd op vijf pilaren: 
het getuigen dat er geen god is dan Allah en dat 
Mohammed de boodschapper van Allah is. Het 
gebed op een correcte manier verrichten, de zakat 
op de juiste manier geven, de hadj verrichten 
door het Huis van Allah -de Kaba- te bezoeken en 
in de maand Ramadan te vasten.”1 
Het feit dat het gebed direct na het "woord van 
shahada" komt -wat de eerste voorwaarde is van de 
Islam en van ons geloof- onthult het belang van deze 
kwestie.  
Om de dagelijkse drukte van het leven te ontlopen 
nodigt onze Rab minstens vijf keer per dag voor het 
gebed uit. Dit gebod is één van Zijn grootste gunsten 
voor Zijn dienaren.  
Een oprecht verrichte gebed brengt ons tot Hem. De 
boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Het gebed is de 
Miradj van de gelovige.”2 Oftewel het gebed is de 
naam van de ontmoeting met de Rab der Werelden.  
 
Beste aanwezigen! 
De Almachtige Allah (swt) geeft het blijde nieuws aan 
gelovigen die oprecht zijn in hun gebeden. In vers 277 
van surah al-Bakarah staat: “Degenen die geloven 
en die goede daden verrichten de salat verrichten 
en de zakat geven, voor hen is hun beloning bij 
hun Rab, voor hen bestaat geen vrees, noch 
behoeven zij verdrietig te zijn.”3 
In een ander vers zegt Allah (swt) het volgende: “En 
degenen die aan het Boek vasthouden en de salat 
(het gebed)  verrichten, Wij doen de beloning van 
de welslagenden zeker niet verloren gaan.”4 Uit 
dit vers halen we, dat we volledig zullen worden 
beloond voor het verrichten van het gebed. En laten 
we niet vergeten dat Allah nooit terugkeert van Zijn 
belofte. 
 
Beste moslims! 
Onze Rab heeft ons eindeloze zegeningen gegeven en 
blijft dit geven. Hij schiep ons uit het niets en heeft 
ons tot mens gemaakt dat het  meest eervolle 
schepsel is. Hij zegende ons met het geven van een 
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imaan.  
Voor de talloze zegeningen die Hij ons heeft gegeven, 
kunnen we hem alleen maar bedanken. De meest 
effectieve manier om Hem te danken is door onze 
gebeden te verrichten en Hem te gehoorzamen. Het 
gebed is een voor de hand liggend kenmerk die de 
moslims onderscheidt van andere mensen. We mogen 
het gebed nooit verwaarlozen en moeten het op tijd 
verrichten. Volgens een overlevering van Ibn Mas'ud 
(ra), vroeg een man aan de profeet" (vzmh) "Wat is 
de meest deugdzame aanbidding?" De profeet 
(vzmh) zei: "Het is het gebed dat op tijd wordt 
verricht."5 
 
Beste gelovigen! 
Hoe hard we ook proberen om weg te blijven van de 
zonde, niemand van ons is onschuldig. Door onze 
onmacht lopen we altijd gevaar om te zondigen. Als 
we oprecht zijn in onze gebeden, dan zal onze Rab 
ons eerder met Zijn Barmhartigheid behandelen dan 
met Zijn Gerechtigheid. De boodschapper van Allah 
(vzmh) zei tegen zijn metgezellen: “Als er een rivier 
langs de voordeur van iemand van jullie zou 
stromen, waarin hij zich vijf keer per dag zou 
wassen, zou er dan iets van zijn viezigheid 
overblijven?” De metgezellen antwoorden: “Nee.” 
Waarna de profeet zei: “Dat is ook precies hoe het 
gesteld is met de vijf (verplichte) gebeden. Allah 
wist daarmee de zonden uit.”6 
Beste broeders, zusters! Allah’s barmhartigheid rust 
op de gemeenschap.  
Laten we proberen om onze gebeden zoveel mogelijk 
gezamenlijk te verrichten in onze moskeeën. Onze 
profeet (vzmh) zei: “Het gebed dat in gemeenschap 
wordt verricht is zeventwintig keer deugdzamer 
dan het gebed dat alleen wordt verricht.” 7 Moge 
onze Rab ons tot Zijn dienaren laten behoren die het 
gebed op een oprechte manier uitvoeren en hen 
zowel in het hiernamaals als in dit wereldse leven 
belonen. Âmin! 
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