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De rij orde tijdens het gebed 

ي اِلَْيِه تُْحَشُروَن  ﴿ ٰلوةَ َواتَّقُوهُُؕ َوهَُو الَّـذ ٖ  ﴾ َواَْن اَٖقيُموا الصَّ
 : ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرُسوُل ّللَاه 

ُجِل َوْحَدهُ بَِسْبعٍ  »  َوِعْشِريَن َصََلةُ اْلَجَماَعِة تَْفُضُل َعلَى َصََلِة الرَّ
 « َدَرَجة  

Beste moslims! 
Een van de grootste aanbiddingen binnen de Islam is 
het gebed. De vijf dagelijkse gebeden komen gelijk na 
het geloofsbeginsel en geven hiermee het belang 
hiervan aan. Het gebed gezamenlijk verrichten is 
ontzettend belangrijk. Het gezamenlijk verrichten 
van het gebed is zelfs zo belangrijk dat er in tijden 
van oorlog het gebed gezamenlijk in rijen verricht 
dient te worden. In de Koran lezen we: “Neem de 
bepaalde tijden van het gebed in acht, en vreest 
hem; want hij is het, voor wien gij zult verzameld 
worden.”1 Gezamenlijk gebed zorgt voor bewustzijn 
van de eenheid en saamhorigheid. Om deze reden 
wordt in de hadith vermeld dat het gebed dat 
gezamenlijk wordt verricht tot een grotere beloning 
leidt dan het gebed dat alleen wordt verricht. “Het 
gezamenlijke gebed is zevenentwintig graden 
(vijfentwintig graden in één overlevering) hoger 
dan het gebed dat alleen wordt verricht." 
 
Beste broeders, zusters! 
Behalve dat je het gebed gezamenlijk verricht, is het 
ook belangrijk om het in geordende rechte rijen te 
verrichten. Het is om deze reden dat de boodschapper 
van Allah (vzmh) hier veel aandacht aan besteedde. 
Hij begon niet met het gebed voordat hij de rijen 
binnen een bepaalde hiërarchie opstelde en zei: 
“Laat degenen met de meeste wijsheid gelijk 
achter mij bidden daarna in volgorde van rang.” 
Dit herhaalde hij drie keer. “Wees op jullie hoede 
tegen chaos dat op de markt gebeurt.” Bij het 
vormen van rangen dient men aandacht te schenken 
aan deze waarschuwingen. Het is sunnah om de 
mensen die het gebed verrichten in rang te op te 
laten stellen voor het gebed, beginnend bij de 
mannen daarna jongens daarachter de vrouwen en 
daarachter jonge meisjes. De profeet (vzmh) 
waarschuwde de metgezellen vaak over de volgorde 
van de rangen en zei: “Blijf in rijen staan zoals 
engelen in rijen staan voor hun Rab!” De 
metgezellen vroegen: “O boodschapper van Allah! 
Hoe staan engelen in rijen voor hun Rab?” Profeet 
(vzmh) zei: “Zij voltooien de eerste rijen en 
verbinden zich aan elkaar in de rijen.” In een 
andere hadith staat: “Ik zie de duivel tussen jullie 
langskomen als een zwarte schaap door de 
opening in de rij.” 
 

 
1 En'am suresi, 6:72 

Beste broeders, zusters! 
Dit allemaal laat zien dat de rijen ordelijk dienen te 
zijn. De profeet (vzmh) zei: “Of je houdt de rijen 
recht of Allah zal je gezichten afwenden.” Niet 
opvolgen van deze bevelen leidt tot spirituele ziektes. 
Gebeden waarbij wel rekening wordt gehouden met 
deze bevelen verheft de mensen die het gebed 
verrichten tot de rang van de engelen. Profeet (vzmh) 
die dit wist, corrigeerde indien nodig de mensen die 
in de rij voor het gebed stonden en daarna pas leidde 
hij het gebed. De metgezellen volgden dit bevel 
zodanig op dat hun kleren op een gegeven moment 
bij hun schouders versleten. Vandaag de dag zijn wij 
ook getuigen van het gezamenlijk gebed in onze 
moskeeën. Hoewel we de afgelopen twee jaar door de 
pandemie niet konden voldoen aan dit bevel van de 
profeet is deze periode achter de rug.  
We dienen nu in de zuivere bepaling van de sunnah 
op te volgen en allerlei onverschillig gedrag dienen 
we te vermijden. Tijdens het gebed dienen volwassen 
mannen opgevolgd te worden door jongere jongens 
en daarna door kinderen. Schouders dienen elkaar 
aan te raken en er dient geen opening te zitten in de 
rij. Als er ruimte is in de voorste rij mogen we niet in 
een nieuwe rij staan. In het bijzonder dienen onze 
imaams de menigte te leiden zowel in kennis als in 
praktijk.  
 


