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De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

Profijten van het gebed 
 
 
Beste broeders en zusters in de Islaam, 
Weet dat het gebed vele gunsten bevat en vele profijten kent. Het gebed is in deze tijd 
belangrijk om aan vast te houden en ernaar te streven om alle verborgen en zichtbare profijten 
hiervan te kunnen proeven. De Islaam heeft het gebed als tweede zuil in zijn vijf zuilen. Allaah 
subhanahoe wata3ala heeft het gebed verplicht gesteld tijdens de reis van de Israa’ en de 
Mi3raadj van de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam. Het gebed behoort ook tot de 
meest gedachte verplichtingen in de Koran en een van de laatste adviezen van de Profeet 
Mohammed Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam. 
Allaah subhanahoe wata3aala zegt: “Wee de verrichters van het gebed. Degenen die 
onachtzaam waren met hun gebed” (Al-Ma'oen: 4-5) 
Het gebed is ook het eerste waar de dienaar over gevraagd wordt yawmul’qiyaamah. Het is 
daarom belangrijk dat de moslim over het gebed waakt zoals Allaah subhanahoe wata3ala het 
verplicht heeft gesteld en zijn boodschapper, dit door het waken over de verplichtingen en de 
voorwaarden ervan. 
Allaah subhanahoe wata3aala zegt: “Waakt over het gebed en (in het bijzonder) over de 
het middelste gebed (Assr). En staat voor Allah in ootmoed” (Al-Baqarah: 238) 
 
Het gebed kent vele gunsten in het wereldse en in het hiernamaals. Ik zal er een enkeling 
noemen, dit omdat de tijd het niet toelaat om ze allemaal te benoemen. 
1. Het zorgt voor rust en vergemakkelijkt de wereldse zaken. 
Aboe Hurayrah r.a. verhaalde dat de boodschapper van Allah salla Allaahu 3alayhi 
wassalam zei: “De dienaar is het dichtstbij Allaah wanneer hij in de soedjoed is, verricht 
daarom veel dua tijdens soedjoed” (Moeslim) 
De dienaar vraagt zijn Heer en Allaah subhanahoe wata3ala voorziet hem van de 
barmhartigheid en laat rust in zijn hart komen. Zo overwint de dienaar de wereldse problemen 
met een sterke ziel. 
Allaah subhanahoe wata3aala zegt: “O jullie die geloven, zoekt hulp door middel van 
geduld en het gebed. Voorwaar, Allaah is met de geduldigen” (Al-Baqarah: 153) 
De Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam verrichte het gebed als er moeilijkheden waren. 
Kijk bijvoorbeeld naar het gebed dat we verrichten wanneer er lange tijd geen regen meer is 
gevallen of wanneer er een zons- of maansverduistering plaats vindt, oftewel salaatul Koesoef 
of Goesoef. Of wanneer iemand van ons komt te overlijden wanneer we voor hem bidden. Of 
wanneer wij iets willen doen maar we zijn niet zeker van deze zaak en we verrichten het 
Istighaarah gebed om Allaah om hulp te vragen en ga zo verder. 
 
2.Toenadering zoeken bij Allaah. 
Aboe Hoerayrah verhaalde dat de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam heeft 
gezegd dat Allaah subhanahoe wata3aala heeft gezegd: “Voorzeker een dienaar zal niet 
dichter tot mij kunnen komen met iets dat geliefder bij mij is dan met iets wat ik voor 
hem heb verplicht” (Bukhari) 
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3. Het gebed is een licht voor de dienaar. 
Imaam Ahmad heeft overgeleverd van Abdullah ibn Amr ibn Al3aas r.a. die verhaald heeft: Hij 
zei: “De Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam noemde op een dag het gebed tussen zijn 
metgezellen. Waarop hij zei:” “Al wie daarover waakt dat zal voor hem een licht en een 
bewijs en een redding zijn Yamul Qiyaamah. En al wie daar niet over waakt deze zal niet 
voor hem een licht nog een bewijs nog een redding zijn en hij zal verzameld worden 
Yawm al Qiyaamah met Fir3awn en Hamaan en Qaroen en Obay ibn Galaf”. 
 
4. Het gebed kan zorgen voor het samen zijn met de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi 
wassalaam in het Paradijs. 
Rabie3ah ibn Ka3b alAslamiej  heeft verhaald: Hij zei: “Ik overnachtte bij de boodschapper van 
Allaah Hierop kwam ik tot hem met het water waarmee hij de wudhoe verrichte en waarmee hij 
zichzelf waste wegens zijn behoefte. Hierop zei hij tegen mij:” “Vraag mij”. Hierop zei ik: “Ik 
vraag u uw vergezelling in alDjannah”. Hij zei: “Heb je niets anders?” Ik zei: Dat is het. Hij 
zei: “Help mij daarmee met jezelf in het veelvuldig verrichten van Assudjoed” (Moeslim) 
 
5. Het gebed wist de zonden. 
Othman ibn 3affaan verhaalde dat de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft 
gezegd: “Elke moslim waarbij een tijd van een verplichte gebed binnen treedt en hij 
goed daarvoor de wudhoe verricht en hij goed daarin ontmoedig is en hij goed daarin 
de Rukoe3 verricht. Voorzeker deze zal een boete doening zijn voor de zonden die 
daarvoor geweest zijn. Zolang men geen grote zonden heeft begaan en dat het hele jaar 
door” (Overgeleverd door Moeslim en Authentiek verklaard door Al-Albani) 
 
6. Het gebed houdt je weg van slechtheden en zonden. 
Allaah subhanahoe wata3aala zegt: “Draag voor (O Moehammad) wat aan jou in het 
Boek geopenbaard is en onderhoud het gebed. Voorwaar, het gebed weerhoudt van de 
gruweldaad en het verwerpelijke. Zeker, het gedenken van Allaah (het gebed) is groter 
en Allaah weet wat jullie bedrijven (doen)” (Al-Ankabut: 45) 
 
Het waken over het gebed zorgt er dus voor dat je weerhouden wordt van het vervallen in 
zonden. 
Het gebed is de enige verplichting die voor een moslim in elke situatie geldt en dat ook samen 
verricht kan worden. 
Allaah subhanahoe wata3aala zegt: “En onderhoudt het gebed en geeft de Zakaah en 
buig samen met degenen die buigen” (Al-Baqarah: 43) 
Het is dus voor de moslim en moslima belangrijk dat zij het gebed verrichten zoals Allaah deze 
voorgeschreven heeft en zoals de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam deze verricht 
heeft.  
Malik ibn Hoewajrith heeft overgeleverd dat de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam 
heeft gezegd: “Bid zoals jullie mij hebben zien bidden” (Bukhari) 
 
Moge Allaah ons ootmoed schenken in het gebed en Moge Allaah ons doen behoren tot de 
vrome dienaren. 
 


