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Het belang van het ochtendgebed  

ٰلوةَ ِلُدلُوِك الشَّْمِس اِٰلى َغَسِق الَّيِْل َوقُْرٰاَن الْفَْجِرِؕ اِنَّ قُْرٰاَن الْفَْجِر َكاَن  ﴿ اَقِِم الصَّ
 ﴾َمْشُهوداً 

ِ  :ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرسُوُل َّللاه
ِة ّللاَِّ  »   بْحِ فَُهَو فِي ِذمَّ  « َمْن َصلَّى َصََلةَ الصُّ

Beste moslims, 
De eerste aanbidding van elke nieuwe dag is het 
ochtendgebed. Het ochtendgebed is het belangrijkste 
gebed van de vijf dagelijkse gebeden. De hadith die  
zojuist is voorgelezen zegt: "Degene die het 
ochtendgebed verricht, staat onder de 
bescherming van Allah.”1 
Dienovereenkomstig zal Allah moslims die bidden 
noch in deze wereld noch in het hiernamaals alleen 
laten. Van de vijf dagelijkse gebeden neemt het 
ochtendgebed een speciale plaats in. Het 
ochtendgebed is in vergelijking met andere gebeden 
zwaarder, dit komt omdat het nog donker is en men 
ligt nog in een warm bed. In zo’n situatie geeft de 
moslim gehoor aan de uitnodiging van Allah door te 
zeggen “het gebed is beter dan slapen”, ze staan op 
en gaan naar de moskee. 
 
Beste broeders, zusters! 
Een ding dat onze aandacht vestigt op het belang van 
het ochtendgebed, staat in het vers dat zojuist is 
voorgelezen, namelijk: “Verricht het gebed bij het 
neerdalen van de zon tot in de duisternis van de 
nacht. En voornamelijk bij de ochtendrecitatie, 
want deze ochtendrecitatie wordt getuigd.”2 
Het woord "getuigd" in het vers wordt ons uitgelegd 
door de volgende hadith. “De engelen van dag en 
nacht komen samen op het moment van het 
ochtendgebed. Ze getuigen van moslims die 
opstaan voor het ochtendgebed."3 
Het ochtendgebed behoort tot een van de gebeden die 
zwaar zijn voor huichelaars. De profeet (vzmh) zei: 
"Als (mensen) het belang van de nacht- en 
ochtendgebeden zouden weten, dan waren ze 
zelfs kruipend gekomen om het gebed 
gezamenlijk te verrichten.”4 
De boodschapper van Allah (vzmh) zei het volgende 
over de twee rak’ahs sunnah van het ochtendgebed: 
"De twee rak'ahs van het ochtendgebed zijn beter 
dan de wereld en alles in de wereld."5 
 
 

 
1 Müslim, Sahih, 3/394, H. No: 1051. 
2 Isra 17:78 
3 Buhari, Sahih, Ezan, 3/38, H. No: 612. 
4 Buhari, Sahih, Ezan, 3/46, H. No: 617. 
5 Müslim, Sahih, Müsafirin, 2/160, H. No: 1721. 

Beste broeders, zusters! 
Gezamenlijk bidden in de moskee is deugdzamer dan 
alleen bidden. Onze profeet (vzmh) zei: “Het 
gezamenlijke gebed is zevenentwintig graden (in 
een andere overlevering vijfentwintig graden) 
hoger dan het gebed dat alleen wordt verricht.”6 
Het is zelfs deugdelijker als het gebed in de eerste rij 
wordt verricht. In een hadith staat het volgende 
hierover: “Als de mensen de deugdelijkheid van 
het oproep tot het gebed en het verrichten van 
het gebed op de eerste rij wisten, dan zouden zij 
loten trekken. Als ze wisten hoe deugdelijk het is 
om vroeg naar de moskee te gaan dan zouden ze 
met elkaar racen. Als ze de deugdelijkheid van 
het nacht- en het ochtendgebed wisten dan 
zouden ze zelfs kruipend naar deze twee gebeden 
komen.”7 In een andere hadith staat: "Wie het 
nachtgebed gezamenlijk verricht, zal beloond 
worden alsof hij tot middernacht gebeden heeft 
verricht. Als hij het ochtendgebed gezamenlijk 
verricht, dan zal hij beloond worden alsof hij de 
hele nacht heeft gebeden."8 
 
Beste broeders, zusters! 
De metgezellen hechtten veel belang aan het 
ochtendgebed; zo zelfs dat ze elkaar waarschuwden. 
Op een dag kon Umar (ra) bij het ochtendgebed 
Suleyman b. Ebu Hasme (ra) niet zien. Hij vroeg zich 
af waar hij was en liep richting zijn huis en onderweg 
kwam hij zijn moeder Shifa Ummu Suleyman (r. anha) 
tegen. Hij zei tegen haar: “Ik kon Suleyman niet zien 
bij het ochtendgebed.” De moeder van Suleyman (ra) 
zei dat haar zoon in slaap was gevallen omdat hij de 
hele nacht had gebeden waardoor hij het 
gezamenlijke ochtendgebed niet kon bijwonen. Umar 
(ra) zei hierop: "Het ochtendgebed gezamenlijk in de 
moskee bidden is beter dan de hele nacht bidden." Hij 
gaf aan dat haar zoon niet goed had gehandeld. 
Hieruit kunnen we concluderen dat het gezamenlijke 
gebed, vooral het gezamenlijke ochtendgebed, de 
gemeenschapszin levend houdt. Het speelt een grote 
rol in de vorming van samenhorigheid en in de 
opbouw van de moslimidentiteit. Moge mijn Rab ons 
tot een van de trouwe dienaren laten behoren die het 
ochtendgebed gezamenlijk verrichten. Amin 
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