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DE ‘AL FATIHA’
HET HOOFDGEBED VAN DE ISLAM

VERGELEKEN MET 

HET ‘ONZE VADER’

1. In naam van Allah, de Ontfermer, de Barmhartige.

2. Lof zij Allah, de Heer van de wereldbewoners, 

3. de Ontfermer, de Barmhartige, 

4. de Heerser op de oordeelsdag. 

5. Alleen U dienen wij en alleen U vragen wij om hulp.

6. Leid ons op de rechte weg, 

7. de weg van hen aan wie u genade geschonken hebt, niet 
(de weg) van degenen op wie uw toorn rust, noch van 
degenen die dwalen.

Gebed is 1 van de 5 verplichtingen
• 34 keer per dag onderwerping aan Allah

• Gebed als onderdeel van deze onderwerping. Dus: niet bidden is 
opstand tegen Allah. Gebedspolitie.

• Gebed is onderdeel van eigen ‘verlossing’ (werkgerechtigheid) –
wie bidt ontvangt vergeving van zonden – maar ook beloning 
(misschien 17:78)

• “Gebed is beter (zoeter) dan slaap”

• 2 persoonlijke engelen zijn ‘getuigen-notulisten’ die vasthouden 
of de moslim bid; ze worden aan het begin van het gebed begroet 
(links en rechts knikken).

De juiste houding
Begroeting van de twee engelen 
links en rechts.

Taak van de engel rechts: schrijft de 
goede daden op die de mens heeft 
verricht.

Engel links: schrijft de slechte daden 
op die de mens heeft verricht.

Zij getuigen via hun “daden boek” op 
de oordeelsdag.

5 gebedstijden – verplichte elementen

17 tot 34 keer onderwerping (buigen) aan Allah

102 keer: Geprezen zij mijn Heer, de Almachtige!

51 keer: Geprezen zij mijn Heer, de Hoogste!

68 keer: Allah is groot!

14-17 keer: Bidden van de “al-Fatiha”
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In naam van Allah… de Ontfermer, de Barmhartige

Bijna alle soera’s beginnen met deze ‘formule’

Hij betreedt de ruimte van Allah. Daarmee kan een mens het wagen god te 
benaderen…

Halal - haram (2:172) – waarover een andere naam dan die van Allah is uitgeroepen

Geen direct aanspreken van God;

Niet: “U, Allah, bent barmhartig”, maar: “In naam van Allah, de Barmhartige”.

Niet: “Ik wil U, Allah, loven” maar: “Lof zij Allah”

Directe contact met Allah is amper aanwezig. Geen: Onze Vader, of: mijn God.

In naam van Allah… de Ontfermer, de Barmhartige

Wie is Allah?  

• Allahu akbar (eigenlijk: God is groter) – geen 
vergelijking mogelijk, daarom: God is groot!

• Zijn eigenschappen: Barmhartige? (160×)
Is eerden een ‘hopen’ dan een ‘weten’. 
Barmhartig omdat A. de schepper is – niet via het 
kruis. (Hij geeft wat een schepsel nodig heeft)
Verschil: barmhartig en liefde?

In naam van Allah… 

Wie is Allah?   / Allahu

Al - el - hu

artikel - god - één

Allah is één

De naam Allah is programma (geen twee of drie)

In naam van Allah… 

Wie is Allah?  

• Soera 112: 
Zeg: “Hij is Allah, de Enige. 
Hij is Zichzelf Genoegzaam.
Hij heeft niet verwekt, noch is Hij verwekt.
En niet één is aan Hem gelijk.”

Lof zij Allah, de Heer van de wereldbewoners

• Geen “ik loof U” – geen relatie

• Vreze, respect, onderwerping
Islam = buigen; doe met mij wat u wilt.

Lof zij Allah, de Heer van de wereldbewoners

Wie is Allah

Rab – de heer, absolute heerser over macro en 
microkosmos, materiele en immateriële wereld. 
Allah heeft ook het kwade geschapen.
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Onze Vader

Onze vader, die in de hemel zijt

1. uw naam worde geheiligd;

2. uw koninkrijk kome;

3. uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

1. Geef ons heden ons dagelijks brood;

2. en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

3. en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want 1 van U is het koninkrijk 

2 en de kracht 

3 en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. 

Amen

Onze Vader

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader 
ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van 
God genoemd, en dat zijn we ook.

1 Johannes 3:1

de Heerser op de oordeelsdag. 

Doel waar alles naartoe loopt in de islam: de dag van de 
religie – gericht. De grote afrekening. Voor christenen is het 
doel “bij de Vader zijn” – thuis zijn. 

Voor een moslim blijft het steeds een onzeker ‘misschien’! 

Ook Mohammed was niet zeker van zijn heil (daarom bidden 
moslim: vzmh) vrede zij met hem.

Als Mohammed niet zeker kon zijn of hij behouden is… wie kan 
het dan zijn! (behalve wie in de Heilige oorlog sneuvelt) 



23-2-2018

4

Alleen U dienen wij en alleen U vragen wij om hulp

Letterlijk staat er: U alleen ‘slaven’ wij.

De radicale onderwerping aan Allah 

– U willen wij dienen in de wijze en 

de stand van een slaaf. 

Wat een contrast met het Onze Vader: wij zijn zonen/dochters en 
werken vanuit de positie en de autoriteit van kinderen van deze Vader! 

Niet de angst voor straf of een (mogelijke) beloning motiveert ons 
‘dienen’ – het is dank. Meewerken in het ‘bedrijf’ van je Vader – in zijn 
Koninkrijk.

en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

Deze bede ontbreekt in de islam.

Jezus leert zondenbewustzijn.

Voor een moslim is zonde: niet buigen voor Allah.

Hij kan met zijn handelen nooit Allah pijn doen.

Het Vaderhart van onze God wordt wel geraakt door 
ons doen: negatief als positief (vreugde in de hemel)

Leid ons op de rechte weg (sirat), 

Sirat (Romeinse weg)
- geen moeilijke weg,

Geen kruis!

de weg van hen aan 
wie u genade
geschonken hebt,

de weg van hen aan wie u genade geschonken hebt,

Genade is in de islam 
aardse zegeningen.

De weg van eer, rijkdom, 
gezondheid, veel 
kinderen etc., niet het 
kruis of zwakheid.

Leid ons op de rechte weg, niet (de weg) van degenen op 
wie uw toorn rust, noch van degenen die dwalen.

niet (de weg) van degenen op wie uw toorn rust, noch van 
degenen die dwalen.

Dit zijn de Joden (Gods toorn rust op hen omdat ze de 
geboden niet houden)

Dit zijn de christenen (ze plaatsen andere goden naast Allah)

Eigenlijk een gebed: laat mij geen Jood of christen worden!



23-2-2018

5

De vaste gebedsmomenten zijn: 

• voor zonsopgang 

• halverwege de middag 

• voor zonsondergang 

• na zonsondergang 

• ’s nachts voor het slapen 

1. Vaste tekst en rituele reinheid door middel van een kleine wassing (woedoe) 

in de moskee en een grote wassing (ghoesl) thuis.

2. Ritueel reine ruimte: buiten de moskee is dit te bereiken door het uitrollen 

van het gebedskleed. Het gebed wordt bij voorkeur in de moskee verricht, 

maar kan ook elders. Voor mannen is het vrijdagmiddaggebed verplicht in de 

moskee. In de moskee zitten de vrouwen apart.

3. Opstelling in de juiste gebedsrichting (kibla). Dit is in de richting van de 

ka’ba in Mekka en wordt in de moskee aangegeven door de mihraab, een nis 

in de moskee.

4. Uitspreken van de intentie (nijja): ‘Tot meerdere eer en glorie van God’.

5. Juiste (lichaams)houding.

• Naast deze verplichte vormgeving is ook het hebben van de juiste intentie 

belangrijk. Dit is voor een niet-moslim niet mogelijk.

Voorwaarde om te bidden

1. Uitspreken intentie (nijja): “Ter meerdere eer en glorie van God.”

2. Uitspreken takbir: “God is groot.” (Allahoe akbar)

3. Opening van het gebed
a. Lofprijzing (as-Sana): “Heilig bent U, o God, en lof zij U, en gezegend is Uw 
naam en hoog is Uw roem, er is geen god behalve U. Ik zoek mijn toevlucht 
bij God tegen de vervloekte Satan.”
b. Openingssoera Koran: “In naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige. 
Lof zij God, de Heer van de wereldbewoners, de Erbarmer, de Barmhartige, 
de Heerser op de oordeelsdag. U dienen wij en U vragen wij om hulp. Leid 
ons op de juiste weg, de weg van hen aan wie u genade geschonken hebt, op 
wie geen toorn rust en die niet dwalen.”
c. Recitatie van een andere soera.

4. Buiging (roekoe)
a. “God is groot.”
b. “Geprezen zij mijn Heer, de Almachtige.” (driemaal)

5. Staand: “Moge God luisteren naar hem die Hem geprezen heeft. Onze Heer, 
U zij alle lof.” en “God is groot.”

6. Prosternatie (soedjoed): “Geprezen zij mijn Heer, de Almachtige.” (driemaal) 
en “God is groot.”

7. Zittend: “O God, vergeef mij en heb genade.” en “God is groot.”

8. Prosternatie (soedjoed): “Geprezen zij mijn Heer, de Almachtige.” (driemaal) 
en “God is groot.”

9. De onderdelen 3) tot en met 8) vormen samen een rak’a. Afhankelijk van de 
gebedstijd bestaat de salaat uit een aantal rak’a’s. Tussen twee rak’a’s volgt 
staand: “God is groot.”

De salaat (gebed) bestaat uit de volgende onderdelen.

1. Uitspreken intentie (nijja): “Ter meerdere eer en glorie van God.”

2. Uitspreken takbir: “God is groot.” (Allahoe akbar)

3. Opening van het gebed
a. Lofprijzing (as-Sana): “Heilig bent U, o God, en lof zij U, en gezegend is Uw naam en hoog is Uw 
roem, er is geen god behalve U. Ik zoek mijn toevlucht bij God tegen de vervloekte Satan.”
b. Openingssoera Koran: “In naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige. Lof zij God, de Heer 
van de wereldbewoners, de Erbarmer, de Barmhartige, de Heerser op de oordeelsdag. U dienen 
wij en U vragen wij om hulp. Leid ons op de juiste weg, de weg van hen aan wie u genade 
geschonken hebt, op wie geen toorn rust en die niet dwalen.”
c. Recitatie van een andere soera.

4. Buiging (roekoe)
a. “God is groot.”
b. “Geprezen zij mijn Heer, de Almachtige.” (driemaal)

5. Staand: “Moge God luisteren naar hem die Hem geprezen heeft. Onze Heer, U zij alle lof.” en “God is 
groot.”

6. Prosternatie (soedjoed): “Geprezen zij mijn Heer, de Almachtige.” (driemaal) en “God is groot.”

7. Zittend: “O God, vergeef mij en heb genade.” en “God is groot.”

8. Prosternatie (soedjoed): “Geprezen zij mijn Heer, de Almachtige.” (driemaal) en “God is groot.”

9. De onderdelen 3) tot en met 8) vormen samen een rak’a. Afhankelijk van de gebedstijd bestaat de 
salaat uit een aantal rak’a’s. Tussen twee rak’a’s volgt staand: “God is groot.”


