
Het vinden van rust in het gebed  
 

Vrijdagpreek van vrijdag 26 april 2019 

 

Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters, het onderwerp van vandaag is: het vinden van rust in het gebed.  
 
Allah swt zegt in surah al Baqarah, aya 144, het volgende:  

 

ا ۡوُقوت ً۬ ا مَّ ب ً۬ ـٰ  إِنَّ ٱلصَّلَٰوةَ  َكانَۡت َعلَى ٱۡلُمۡؤِمنِينَ  كَِت
 

Waarlijk, het gebed is voor de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven.  
 
Het gebed, salaah, komt van het woord Silaa. Silaa betekent letterlijk contact tussen twee poolen. 
Vandaag gaan we het hebben over het gebed, het contact tussen jou en Allah swt. Het gebed is een 
middel die Allah swt heeft voorgeschreven om zo dichterbij te komen tot Hem. Het is een zeer speciale 
contact tussen de dienaar en zijn schepper. Allah swt heeft het gebed voorgeschreven op vastgestelde 
tijden. Met andere woorden, het zijn vaste momenten op een dag waarbij dit bijzondere contact plaats 
moet vinden tussen de dienaar en zijn schepper. Ongeacht waar je bent, het gebed moet plaatsvinden 
op de voorgeschreven tijden. Niemand is vrijgesteld voor het gebed om het gebed niet of niet op tijd te 
verrichten, behalve een aantal personen of een aantal situaties. Een persoon die geestelijk gehandicapt 
is, de persoon die zijn verstand heeft verloren en kinderen voor ze de puberteit hebben bereikt zijn 
vrijgesteld voor het gebed. Vrouwen die in hun menstruatieperiode zitten of vrouwen met postnatale 
bloedingen (dit zijn vrouwen die net hun bevalling hebben gehad) die hebben dan een tijdelijke 
vrijstelling.  
 
We lezen in verschillende overleveringen van de profeet Mohammed vzmh dat het gebed een daad is 
wat we zeer serieus moeten nemen. De profeet Mohammed vzmh waarschuwde continue dat we het 
gebed goed moeten onderhouden. Als we kijken naar de tijd waarin we nu leven dan zien we dat vele 
onder ons het gebed, het contact met Allah swt, hebben verwaarloosd. Je hebt vele broeders en zusters 
die bijvoorbeeld alleen het gebed tijdens de maand ramadan verrichten. Zodra de maand ramadan 
voorbij is, zie je dat ze het gebed loslaten. Verder zie je ook broeders en zusters die dagelijks het gebed 
uitstellen tot de avond en alles tegelijk bidden als een soort marathon. Dat is niet de wijze wat Allah swt 
heeft voorgeschreven. We zien dat deze groep broeders en zusters het gebed niet serieus nemen. Je ziet 
vaak dat vele broeders en zusters klagen dat ze geen rust vinden in het gebed. Als we kijken naar hoe ze 
de gebeden verrichten, dan zie je dat de oorzaak ligt in de houding hoe men omgaat met het gebed. 
Men ziet het gebed als een drempel in plaats van een moment van rust. Als we kijken naar de profeet 
Mohammed vzmh, dan zie je dat het gebed een verrukking van het oog was voor hem en in moeilijke 
tijden haastte hij zich tot het gebed en zei hij tegen Bilal, de metgezel die de oproep voor het gebed 
verrichtte: “Geef ons rust”, oftewel: verricht de oproep tot het gebed zodat wij onze rust zullen vinden. 
Het gebed was een oase van rust voor hem. Hij hield van het gebed.  
 
Als we kijken naar hoe het gebed wordt ervaren tegenwoordig, dan zie je dat het gebed niet gezien 
wordt als een moment van rust. Men ervaart het als een verplichting of als een drempel. Tevens zie je 
tegenwoordig dat mensen klagen over de gebedstijden of over de duur van de gebeden. Een belangrijke 
verklaring hiervoor is dat vele onder ons een gebrek hebben aan imaan. Men is niet bewust wat de 



waarde is van het gebed en welke vruchten het gebed met zich kan meebrengen. De vraag die nu 
gesteld kan worden is, hoe kan je ervoor zorgen dat de smaak voor het gebed kan veranderen en dat je 
meer zal houden van het gebed? 
 
We hebben drie punten: 
 
 Het aangaan van de innerlijke strijd: het is belangrijk om jezelf in te zetten om de strijd met jezelf 

aan te gaan. Deze strijd ga je aan met geduld en hoge bewustwording. Allah swt zegt hierover in 
surah al-Ankaboet in aya 69 het volgende:  

ِذين َٱوَ 
َّ
ل  َ

 
وا
ُ
د ه  ـٰ ا ج 

 
ُہۡمَ ِفين

َّ
ن ۡہِدي 

 
ن
َ
ا ل
 
ن
َ
َُسُبل

 
ۚ َ

َّ
ِإن َ ٱ و  ّللَّ عَ   م 

َ
ُمۡحِسِني   َٱ ل

ۡ
ل  

 
En degenen die strijden omwille van Ons, zullen Wij zeker leiden naar Onze wegen. En waarlijk, Allah 
is zeker met de weldoeners.  
 
 Het vermeerderen van de vrijwillige gebeden. Allah swt houdt ervan als dienaren naast de verplichte 

gebeden ook vrijwillige gebeden te verrichten. Als je dit doet, dan zal Allah swt de liefde voor het 
gebed doen toenemen en zal je hierdoor meer rust ervaren.  

 Het verrichten van de wassing op de juiste wijze. Bij elke handeling van de wassing zal Allah swt je 
zondes verrichten. Als je zondes worden vergeven dan zal je dichterbij Allah swt komen om zo meer 
rust te kunnen ervaren in je gebeden.  

Beste broeders en zusters, neem dit mee en pas dit toe in je leven om zo rust te kunnen ervaren in je 
gebeden.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.   
 
Wa salamoe ‘alaikoum wa ra7matoe lahi wa barakatoeh!  


