
 Circulaire 2:

N A S I R A T - U L - A H M A D I Y Y A   
N E D E R L A N D

Salaat



Lieve Nasirat,  
اَلُم َعَلیکُْم َورَْحَمُة اهللِ َوبَرََكاتُٗه  اَلسَّ

Dit is de tweede circulaire van 2021-2022. In dit jaar zullen we per 
kwartaal de onderwerpen die Hazoor (aba) heeft genoemd bespreken. In het 
tweede kwartaal is het onderwerp Salaat. Dit heb je als het goed is al kunnen 
lezen op jouw kalender. Je kunt deze circulaire gebruiken voor de idjlaas.  
Bereid je lokale ijlaas en klas goed voor door dat deel van de circulaire die 
jouw secretaris Nasirat heeft gegeven goed door te lezen. Als je iets niet 
begrijpt, kun je je vragen opschrijven en tijdens de ijlaas en klas samen 
bespreken.  
 
Veel succes! 

الَم َو سَّ  

Shoba Nasirat-ul-Ahmadiyya Nederland 



We voeden ons lichaam met eten en op dezelfde manier moeten we onze ziel 
voeden met gebeden. We eten meerdere keren per dag en op dezelfde manier 
moeten we onze ziel ook meerdere keren per dag voeden. De Heilige Koran zegt 
hierover: 
 
“Verkondig hetgeen u in het Boek is geopenbaard en onderhoud uw gebed. Voorwaar, 
het gebed weerhoudt van ondeugd en kwaad. En Allah gedachtig te zijn is inderdaad het hoogste,  
Allah weet wat gij doet.” (29:46) 
 
Tijdens het gebed moet je onthouden dat je voor Allah staat. Hij ziet wat je doet en 
hoort zeker jouw gebeden. Het gebed is verplicht voor ieder moslim, man of vrouw. Allah 
accepteert geen gebed dat alleen met de mond is gedaan, je gebed moet uit jouw 
hart komen. De moskee is het huis van Allah, het is daarom belangrijk dat we altijd 
netjes en schoon naar de moskee gaan en dat we ons netjes gedragen. Voordat je 
met het gebed begint, doen we Wudu (wassing). De Heilige Profeet (vzmh) heeft gezegd 
dat gebeden die samen verricht worden 27 keer meer beloond worden dan gebeden die 
alleen verricht worden. Er zijn vier soorten gebeden, namelijk: 
 
1. Fard gebeden: In het Arabisch betekent het woord Fard verplicht. De 
verplichte gebeden zijn die rakaat die de Imam in de moskee leidt. Je kunt deze 
ook thuis alleen verrichten. Er zijn iedere dag vijf verplichte gebeden, namelijk: 
fajr, zohr, asr, maghrib en isha. Het is een grote zonde om opzettelijk een verplicht 
gebed te missen. Als je per ongeluk een verplicht gebed verricht, dan kun je een Qadaa 
gebed verrichten om dit te corrigeren.  
2. Wajib gebeden: Dit zijn gebeden die nodig zijn, maar niet verplicht. Bijvoorbeeld: het Eid-gebed 
of Witr gebeden. Het is een zonde om opzettelijk een wajib gebed te missen, maar als je het per 
ongeluk mist, dan hoef je geen Qadaa gebed te verrichten.  
3. Sunnah gebeden: Dit zijn gebeden die de Heilige Profeet (vzmh) verrichtte, voor en na de Fard 
gebeden. Het is erg aangeraden om deze gebeden te verrichten.
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4. Nafl gebeden: Dit zijn extra gebeden die niet verplicht zijn en die we vaak 
thuis verrichten. Nafl gebeden zijn bijvoorbeeld tahajjud gebeden. Je kunt zo veel 
nafl gebeden verrichten als je zelf wilt, maar ze moeten altijd per twee raakaat.  
 
Overzicht van rakaat per gebed. 

Alle verplichte gebeden hebben een vaste tijd. Het fair gebed verrichten we  
vanaf de schemering tot net voor zonsopgang. Het zohr gebed 
verrichten we vanaf het moment dat de zon over haar hoogste punt is. 
Asr gebed is in het midden van de middag, nog voor het licht van de zon 
verkleurd is. Het maghrib gebed is vlak na zonsondergang, maar voor het donker 
wordt. En het isha gebed is als het donker is, tot middennacht. In uitzonderingsgevallen 
mag je zohr en asr samen verrichten. Hetzelfde geldt voor maghrib en isha. In dit geval lees 
je alleen de fard rakaat van dat gebed en na isha ook witr.  
 
Wanneer mag je niet bidden? 
Het is verboden om te bidden bij zonsopgang, als ze zon op haar hoogste punt is en bij 
zonsondergang.Ook mag je niet bidden tussen asr en zonsondergang. En ook niet tussen fajr en 
zonsopgang.  Waarom denk je dat dit zo is? Bespreek het tijdens de idjlas.    
Er zijn ook andere uitzonderingen, bijvoorbeeld als je ernstig ziek bent of tijdens de menstruatie. 

Sunnah Fard Sunnah Nafl Witr

Fajr 2 2 - -

Zohr 4 4 2 2

Asr 4 4 - - -

Maghrib - 3 2 2

Isha - 4 2 2 3
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Gebed tijdens het reizen: 
Als je op reis bent, veranderen de rakaat van je gebeden. De sunnah gebeden 
hoef je niet te verrichten, behalve bij fajr. Van de vier hard gebeden van zohr, asr 
en isha hoef je er maar twee te verrichten. Blijf je ergens langer dan twee weken, 
dan moet je wel je volledige gebeden verrichten.  
 
Belangrijk om op te letten: 
- tijdens het gebed concentreer je je op je gebed. Je mag dus niet om je heen kijken, 

praten of antwoorden op een vraag.  
- Als je bij een gezamenlijk gebed niet op tijd bent gekomen, moet je de rakaat die 

je gemist hebt inhalen. Je stopt dus niet als de Imam zijn gebed beëindigt, maar je 
blijft wachten tot hij klaar is en dan ga je weer verder met de rakaat die je gemist 
hebt. 

- Tijdens het gebed moet je letten op purdah. Dat is niet alleen een hoofddoek die al je 
haar bedekt, maar ook een shirt en broek die lang genoeg zijn en 
bijvoorbeeld niet doorschijnen. 

- Als je in de moskee aankomt voor het gebed, moet je in de achterste 
rij aansluiten.  

Bijzondere gebeden: 
- Tahajjud gebed: dit zijn nafl gebeden die in het laatste deel van de nacht verricht worden. 

Deze gebeden zijn het belangrijkste middel om te groeien in taqwa. De Heilige Profeet 
(vzmh) heeft gezegd dat de gebeden van degene die oprecht het tahajjud gebed verricht 
geaccepteerd zullen worden. Hij verrichte vier keer twee rakaat tahajjud en daarna verrichtte 
hij het wit gebed. Het tahajjud gebed kun je zo lang maken als je zelf wilt, tussen de twee en acht 
rakaat.  

- Taraweeh gebed: dit zijn nafl gebeden die tijdens de Ramadan worden verricht. Deze worden na 
isha of tijdens tahajjud verricht en bestaan uit acht rakaat.  

- Kusoof gebed: dit zijn twee rakaat die tijdens een maans- of zonsverduistering worden verricht. 
-
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Gebed bij het binnengaan van de moskee: 

“In de Naam van Allah. Moge zegeningen en vrede met de Profeet van Allah zijn. O 
Allah, vergeef mij mijn zonden en open voor mij de deuren van uw genade.” 

Gebed bij het verlaten van de moskee: 

“In de Naam van Allah. Moge zegeningen en vrede met de Profeet van Allah zijn. 
O Allah, vergeef mij mijn zonden en open voor mij de deuren van uw zegeningen.” 

Salaat in de Hadith: 
De Heilige Profeet (vzmh) werd gevraagd: “welke actie is bij Allah het meest geliefd?” Hij 
antwoordde: “Het op tijd verrichten van het gebed” (Bukhari) 

De Heilige Profeet (vzmh) heeft gezegd: “Het gebed is de essentie van aanbidding”  
 
De Heilige Profeet (vzmh) heeft gezegd: “Op de dag des oordeels zal allereerst over salaat worden 
gevraagd” 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De Beloofde Messias (as) over Salaat: 

“Salaat is erg belangrijk en het is het hoogtepunt van de spirituele verhoging van 
de ware gelovige. Salaat is het beste medium voor interactie met God in gebed. 
Salat is niets anders dan uzelf presenteren voor de Almachtige God, en het is een 
combinatie van het prijzen van God en een poging tot het verstrijken van uw zonden. Iemand 
die deze doelen niet voor ogen houdt, heeft geen voordeel bij Salat. 
Daarom moet u Salat op de best mogelijke manier uitvoeren. Als u in de staande houding 
bent, moet uw hele uiterlijk het feit weerspiegelen dat u in alle nederigheid voor God 
staat. Wanneer u voor Hem buigt in Salat, moet het een weerspiegeling zijn van het 
buigen van uw hart. Wanneer u op de grond valt, moet uw manier van doen zijn die 
van een man die is geïnspireerd door vrees voor God. En bid veel voor uw geestelijke 
en materiële verheffing.” (Al Hakam, 31 mei 1903) 

Hazrat Khalifatul Masihh IV (rh) over Salaat: 
“Salaat (gebed) is de minimumstandaard voor het gedenken van God, 
zonder welke men geen spiritueel leven kan onderhouden. Er kan geen 
garantie zijn voor een glorieuze toekomst voor de Jama'at, tenzij degenen die 
vandaag Salat in acht nemen, hun toekomstige generatie grootbrengen die 
doordrenkt is met het naleven van Salaat. 
Daarom verzoek ik elke volwassen Ahmadi heel nederig om heel eerlijk de balans op te 
maken van de huidige staat van de uitvoering van Salaat door hun kinderen thuis. Ik ben bang 
dat de resulterende bevindingen u van streek zullen maken, want de omstandigheden waarin we 
onze kinderen tegenwoordig aantreffen, zijn zeker niet bevredigend.”  
 (Vrijdagpreek, 22 juli 1988) 
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Waarom bidden moslims anders dan andere religies? 

Aanbidding is gemeenschappelijk voor alle religies. Wat verschilt is alleen de 
manier en stijl van aanbidding. Wat uniek is aan de islamitische vorm van 
aanbidding, is dat het kenmerken bevat van de manier van bidden die in andere 
religies wordt aangetroffen. Sommige mensen bidden tot God in een staande houding 
en sommigen in een zittende houding. In sommige religies gedenken mensen God door voor Hem te 
knielen, terwijl anderen zich voor Hem neerbuigen. Sommigen staan voor Hem met 
gevouwen armen en anderen met armen langs hun zij. Kortom, er is geen enkele vorm 
van aanbidding die alle religies helemaal hetzelfde hebben. Het is echter fascinerend om 
te zien dat de islam haar volgelingen zo uitgebreid instrueert over de manier van bidden 
dat alle houdingen van aanbidding die in andere religies worden gevonden 
symbolisch zijn opgenomen moslimgebed. Dit bewijst nog een keer dat de islam een 
universele godsdienst is.  

 

Zorg dat je portfolio is bijgewerkt met alles wat je de afgelopen drie 
maanden voor Nasirat hebt gedaan. Houdt ook je gebeden en checklist bij 
op de kalender. Maak een foto en plak deze ook in je portfolio. Maak een pagina 
waarop je schrijft of tekent wat je belangrijk vond uit deze circulaire.  

Doe samen een oefening binnen, bijvoorbeeld uit deze serie: https://www.youtube.com/watch?
v=a05py5l0Iws  

Tabligh vraag

Sannat-o-Tijarat  opdracht

Sport opdracht
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https://www.alislam.org/book/study-of-islam/prayer/ 
https://www.alislam.org/library/books/
BasicsReligiousEducation.pdf 
www.islamnu.nl (Gebedsboek voor moslims)  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