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“Succesvol zijn zij die nederig 
zijn in hun gebed”
(Koran H23:2) 

mijn

Een uitleg  van het gebed 
voor de beginnende 
moslim. 

Gebed
de tweede zuil van de islam



  

Introductie
“Succesvol zijn zij die 
nederig zijn in hun gebed”

Het gebed is de tweede zuil van de vijf zuilen van de islam. Het is een vijfmaal daagse 
verplichting. Het vormt voor hen die het in nederigheid verrichten een moment van 
rust, bezinning en toenadering tot Allah. Het gebed is tevens de eerste zaak waarover 
de moslim ondervraagd zal worden op de dag des oordeels. Het behoort daarmee tot 
de absolute basis van de religie.

Wanneer iemand begint met het praktiseren van de islam is het van groot belang dat 
de basisinformatie eenvoudig toegankelijk is. Met dit boekje wensen wij eenieder op 
de beste wijze te ondersteunen in het zichzelf eigen maken van het gebed en aan-
verwante zaken. 

De moslimgemeenschap heeft heden ten dage te maken met een groeiend aan-
tal niet-moslims die de islam aannemen. Ook is er onder ‘geboren moslims’ een                             
groeiende behoefte aan het leren van het gebed. Heeft u dit boekje uit en kunt u zelf-
standig het gebed verrichten? Geef het dan door aan iemand anders in uw omgeving, 
opdat velen er hun voordeel uit kunnen halen.

*Bekeerlingen.nl is een initiatief van stichting moslimperspectief

*De term ‘bekeerling’ verwijst naar iedere persoon die begint met het praktiseren van de
   islam, ongeacht diens achtergrond.  
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Het gebed is 
één van de 
fundamenten 
van de islam
Het was de eerste daad van aanbidding die 
verplicht werd gesteld door Allah en het 
is de laatste zaak van deze religie die zal           
verdwijnen. Wanneer het gebed vergaat, zal 
de islam vergaan. De verplichting van het 
gebed voor iedere volwassen moslim werd 
direct geopenbaard aan de profeet tijdens 
zijn hemelvaart naar de hemel.  

Het gebed is de eerste actie waar een   
gelovige over zal worden ondervraagd. De 
boodschapper van Allah, Mohammad vrede 
zij met hem, heeft gezegd:

“De eerste daad waar de slaaf/dienaar  
zich voor moet verantwoorden zal op 
de Dag des Oordeels het gebed zijn. 
Als het gebed goed is, dan zullen de 
rest van zijn daden ook goed zijn. En 
als het gebed niet volledig goed is, dan 
zullen de rest van zijn daden ook 
onvolledig zijn.” (Tirmidzi)

Het belang van het gebed is zo groot dat 
men wordt aanbevolen om het te blijven 
onderhouden, ongeacht de omstandigheden 
waarin men zich bevindt. Bijvoorbeeld; 
of men gezond is of ziek, of men staand,         
zittend of liggend bidt. Of men reist of niet en 
of men veilig is of in een onveilige situatie.

Het gebed is onze sleutel tot succes in deze 
wereld en in het hiernamaals. Allah zegt in 
de Koran,“Waarlijk voorspoedig zijn de 
gelovigen die nederig zijn in hun gebe-
den” en in een ander vers “En die waken 
over hun gebeden. Zij zijn de erfgena-
men die het Paradijs zullen erven. Zij 
zullen daarin verblijven.”
(Al-Mu’minun: (1-2, 9-11)

Het belangrijkste doel van deze brochure 
is om u te leren bidden zoals ons geleerd 
is door de profeet Mohammed, vrede zij 
met hem. Deze brochure biedt een vereen-
voudigde, geïllustreerde stap-voor-stap  
handleiding voor het gebed en de kleine 
wassing. We hopen u met behulp van deze 
brochure vlug van start te kunnen laten 
gaan.

Voor een meer gedetailleerde en uitgebreide 
uitleg verwijzen wij u door naar uw lokale 
moskee of uw islamitische boekhandel. 
Het kan zijn dat u in de praktijk moslims op 
een andere manier ziet bidden dan in deze             
brochure is aangegeven. Om te begrijpen 
waarom dit is zult u andere werken moeten 
lezen. Zoals gezegd; dit is een starterskit om 
u snel op weg te helpen. 

We vragen Allah om onze daden te accep-
teren en ons te vergeven voor onze zonden 
en onze tekortkomingen.
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DE  DEFINITIE  VAN HET WOORD  ‘SALAAT’, 
OFTEWEL: GEBED

Het Arabische woord ‘salaat’ is een afgeleide van het woord 
‘silah’, wat ‘verbinding’ betekent. De islamitische definitie van 
salaat is de naam die gegeven is aan het vijfmaal dagelijkse 
gebed zoals bekend binnen de islam. Het gebed is één van de 
verplichte rituelen van de religie. Vijf keer per dag dient het 
te worden uitgevoerd door elke volwassen moslim. Het is een 
verbinding tussen de mens en zijn Schepper.

DE  TWEEDE ZUIL VAN DE ISLAM

Het gebed is de tweede zuil van de islam. Het gebed is de 
eerste prioriteit na het geloof in de Eenheid van Allah en in het 
profeetschap van Mohammed vrede zij met hem. Het is zo’n 
belangrijke pijler dat moslims worden opgeroepen om deze 
daad van aanbidding te verrichten in alle omstandigheden.

WIE  MOETEN BIDDEN

Het gebed is verplicht voor elke volwassen moslim. Een per-
soon wordt beschouwd als een volwassene bij het bereiken 
van de puberteit. Er zijn vier tekenen van de puberteit, als zich 
één van deze tekenen voordoet heeft de persoon de puberteit          
bereikt:

1: Een natte droom
2: Het groeien van schaamhaar
3: Menstruatie 
4: Of het bereiken van de leeftijd van 15 jaar
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De namen en tijden van de vijf dagelijkse 
gebeden

Het ochtendgebed
wordt uitgevoerd na de 
ochtendschemering en 
voor zonsopgang. Het 
bestaat uit 2 eenheden 
(rakaat).

Het  avondgebed
wordt uitgevoerd na zons-
ondergang en niet later 
dan het begin van de tijd 
voor het ishagebed. Het 
bestaat uit 3 eenheden.

Het namiddaggebed
wordt uitgevoerd op het 
middelpunt van de mid-
dag en niet later dan het 
begin van de tijd voor het 
magribgebed. Het bestaat 
uit 4 eenheden.

Het nachtgebed
wordt uitgevoerd na de 
schemering en niet later 
dan het begin van de tijd 
van het fajrgebed. Het 
bestaat uit 4 eenheden.

Het middaggebed
wordt uitgevoerd wan-
neer de zon begint te dalen 
vanaf haar hoogste punt 
en niet later dan het begin 
van de tijd voor het asr-
gebed. Het bestaat uit 4 
eenheden.

De namen en tijden van de vijf dagelijkse 
gebeden

rakaat

rakaat rakaat

rakaat rakaat
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BID OP TIJD

Vergeet niet; het is het beste om elk van de vijf       
verplichte gebeden uit te voeren zodra de tijd               
ervoor is begonnen. Het is niet toegestaan om deze 
te vertragen zonder geldige reden. En het gebed 
moet zeker niet worden vertraagd tot na de vast-
gestelde tijd.

GEMISTE GEBEDEN

Het is een grote zonde om een gebed opzettelijk 
te missen. De gemiste gebeden moeten worden 
gedaan zodra u beseft dat u nog niet gebeden 
hebt. Elk gebed dat u gemist hebt moet uitgevoerd 
worden zoals u het normaal gesproken zou ver-
richten.

GEBEDSKALENDERS

Het is handig om een gebedskalender te gebruiken 
zoals die wordt verstrekt door de lokale moskee of 
online te vinden is. Er kunnen kleine verschillen 
zijn tussen kalenders. Hierover is meer informatie 
te vinden in meer gedetailleerde literatuur.

Allah zegt; 
“Voorwaar, het 
gebed is aan 
de gelovigen 
opgedragen op 
vastgestelde 
tijden.”
(Koran H4:103)
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Onderstaand ziet u het aantal verplichte en vrijwillige gebedseenheden 
die bij elk gebed horen. De gemarkeerde vakken zijn verplicht. 

De vrijwillige gebeden zijn sterk aanbevolen en de persoon die ze verricht 
zal er een grote beloning voor ontvangen. Het is echter geen zonde de 
vrijwillige gebeden over te slaan.

*De recitatie van de Koran bij de eerste twee gebedseenheden van 
  deze gebeden dient hardop plaats te vinden. Alle andere gebeds-
  eenheden van deze gebeden en andere gebeden worden 
  fluisterend gereciteerd. 
 

DE  VERPLICHTE  EN  DE 
VRIJWILLIGE GEBEDEN

Gebed Vooraf
(aanbevolen) Verplicht Achteraf

(aanbevolen)
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REINIGING EN REINHEID

Reiniging is een zeer belangrijk onderdeel van de 
islam. Men dient zijn intentie te zuiveren in alles 
wat men doet zodat men het omwille van Allah 
doet. En men dient het lichaam en de kleding te 
zuiveren voor het begin van het gebed.

Hygiëne en reinheid zijn zeer belangrijke                                 
aspecten van het leven van een moslim. Men 
moet ervoor zorgen dat het lichaam, de kleding 
en de gebedsplaats vrij is van onreinheden zoals 
urine, uitwerpselen en dergelijke. Na het toilet-
bezoek is het raadzaam om de geslachtsdelen te 
wassen met water.

Het is verplicht om een volledige douche (bekend 
als Ghoesl) te nemen na geslachtsgemeenschap 
tussen echtgenoten, na zaadlozing (als gevolg 
van bijvoorbeeld een natte droom) en na vol-
tooiing van de menstruatie van een vrouw of na 
postnatale bloeding.

INTENTIE 

Alle handelingen in de islam vereisen een duide-
lijke intentie voordat de handelingen verricht 
worden. En de intentie dient te zijn dat de hande-
lingen puur en alleen omwille van Allah worden 
uitgevoerd.

Allah zegt in de 
Koran: 

“Waarlijk, Allah 
houdt van hen 

die zich in 
berouw tot Hem 

keren en Hij 
houdt van hen 

die zich reinigen” 
(Koran H2:222)

De profeet zei:
“Daden worden 

beoordeeld op 
basis van de 

intentie en 
eenieder zal 

slechts datgene 
krijgen wat met 

zijn intentie 
samenhangt”

(Bukhari)
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Woedoe - Kleine wassing



HET BELANG VAN DE WOEDOE

De profeet Mohammed zei: “Het gebed van iemand onder jullie die 
zijn reiniging ongeldig heeft gemaakt wordt niet aanvaard tenzij 
hij opnieuw de woedoe verricht.” (Bukhari).

DE DEUGDEN VAN DE WOEDOE

De profeet Mohammed zei: “Als de moslim of gelovige dienaar de 
rituele wassing uitvoert en zijn gezicht wast zal elke zonde die hij 
door zijn ogen heeft gepleegd weggespoeld worden met het water. 
Als hij zijn handen wast, zal iedere zonde die hij met zijn handen 
heeft begaan weggespoeld worden met het water, of met de laat-
ste druppel water, totdat hij vrij van zonde is.” (Malik en anderen).

VOORDAT JE DE WOEDOE DOET

1

2

3

Ga naar het toilet indien nodig. Na het gebruik maken van 
het toilet wast u de geslachtsdelen voor u over gaat tot 
het uitvoeren van de woedoe.

Het is een goede gewoonte om de tanden te reinigen met 
de siwak (tandenstokje) of een tandenborstel voordat u de 
woedoe doet.

Voordat u begint met het verrichten van de woedoe is het 
noodzakelijk om uw intentie erop in te stellen de woedoe 
te doen met als enige reden het verrichten van de woedoe.
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HOE  DE  WOEDOE  TE  VERRICHTEN 
(STAP- VOOR- STAP)
De volgende stappen moeten in de weergegeven volgorde worden verricht.

Voordat u de woedoe begint: de intentie hebben 
om de woedoe te gaan doen en het zeggen van:

Het volledig wassen 
van de handen (ook 
tussen de vingers) 
inclusief de polsen. 
Dit doet u drie keer.

Bismillah
In de naam van Allah

STAP

STAP
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Spoel uw mond. Gebruik de 
rechterhand, neem een beetje 
water in uw mond, laat het 
rondgaan en spuug het uit. 
Herhaal dit drie keer.

Snuif water, genomen met de 
rechterhand, op met uw neus. 
Doe dit zo krachtig mogelijk. 
Snuit het vervolgens uit met 
behulp van uw linkerhand. 
Herhaal dit drie keer.

Was uw gezicht met beide 
handen van uw voorhoofd tot 
uw kin en van uw linkeroor tot 
uw rechteroor, zodat het hele 
gezicht met water is gewassen. 
Herhaal dit drie keer. 
 

STAP

STAP

STAP
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Was uw beide onderarmen, 
ellebogen, handen en tussen 
uw vingers. Begin hierbij met 
uw rechter arm (drie keer voor 
elke arm).

Veeg eenmaal over uw hoofd 
met natte handen. Van de voor-
kant van uw haarlijn (voor-
hoofd) tot uw achterste haarlijn 
(nek) en weer terug, in één 
beweging.

Veeg eenmaal met natte 
handen over beide oren door 
uw wijsvinger aan de binnen-
kant van uw oorschelp te 
houden en de duimen aan 
de achterkant. 

STAP

STAP

STAP
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Was uw voeten, uw enkels 
en tussen uw tenen. Begin 
hierbij met uw rechtervoet. 
(drie keer voor elke voet)

Asjhadoe an lā ilāha illā-llāh(oe), wa asjhadoe anna
moehammadan abdoehoe wa rasōēloeh

Ik getuig dat er geen God is behalve Allah, en ik getuig dat 
Mohammad Zijn dienaar en boodschapper is.

Allahummadj’alnie minat tawwabien wadj’alnie minal 
moetathahhirien.

O Allah, plaats mij onder diegenen die (in berouw) tot U terugkeren 
en plaats mij onder diegenen die zich reinigen.

STAP

STAP
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AL-MASAH (VEGEN)

Het vegen over lederen (dikke) sokken met natte 
handen in plaats van het volledig wassen van de 
voeten is toegestaan mits eerder op de dag woedoe is 
verricht op de reguliere wijze (waarbij de voeten wel 
volledig gewassen zijn). Dit geldt alleen als de sokken 
zijn aangetrokken in een staat van woedoe. 

Dit is toegestaan tot 24 uur na het wassen van de 
voeten en zelfs tot drie dagen na het wassen van de 
voeten wanneer deze persoon reizende is. Na deze tijd 
moeten de voeten weer gewassen worden bij het ver-
richten van de woedoe, hierna mag weer de tijd van 
al-Masah (vegen) ingaan.

Wanneer er een wond is in het gebied waar de woedoe 
verricht dient te worden, en het wassen van deze wond 
is niet goed voor het helingsproces, dan mag er rond-
om de wond gewassen worden.
 

De profeet 
Mohammed, vrede 

zij met hem zei: 
Degene die de 

woedoe verricht 
en dan (de voor-
genoemde) dua’s 

(smeekbeden) zegt; 
voor hem zullen de 

acht poorten van 
het Paradijs geo-

pend worden en hij 
mag kiezen door 

welke hij binnen-
treed. (Muslim)
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ZAKEN DIE DE WOEDOE VERBREKEN

De woedoe is verbroken en moet opnieuw verricht worden 
als één van de volgende zaken heeft plaats gevonden:

1. Scheetjes laten.
2. Het verliezen van ontlasting.
3. Diepe slaap.
4. Bewusteloosheid of intoxicatie.
5. Intieme omgang tussen de man en de vrouw of 
    ejaculatie (door een natte droom, bijvoorbeeld). 
    Een complete douche, bekend als Ghoesl (de 
    grote wassing), dient dan verricht te worden.

Wanneer iemand twijfelt of zijn/haar woedoe is 
verbroken, dan is de woedoe NIET verbroken (maakt 
niet uit of deze persoon aan het bidden is of niet) totdat hij 
zeker is dat de woedoe toch verbroken is door één van de 
bovenstaande zaken.

 

Noot:
Een vrouw die 
menstrueert of 
kraambloedingen 
heeft hoeft niet te 
bidden zo lang er 
bloed zichtbaar 
is. De gemiste 
gebeden hoeven 
niet ingehaald te 
worden.
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Salaat- Gebed



VOORDAT U MET HET GEBED BEGINT

Voordat u met het gebed begint zijn er bepaalde eisen waaraan voldaan dient te 
worden:

1

2

3

4

5

6

Het dragen van de correcte kleding

 

Zorg dat het lichaam, de kleding en de plek waar u bidt vrij zijn van 
onreinheden.

Verkeer in een staat van reinheid; heb woedoe.
De profeet vrede zij met hem heeft gezegd: “Allah accepteert het gebed 
niet zonder reinheid.” (Muslim)

Wees er zeker van dat de tijd van het gebed is aangebroken. Allah zegt: 
“Voorwaar, het gebed is aan de gelovigen opgedragen op vastgestelde 
tijden.” (Koran H4:103)

Sta in de richting van de Ka’bah (qiblah). Waar in de wereld een moslim 
ook is, hij moet altijd richting Mekka bidden. Er zijn speciale kompassen 
beschikbaar die u helpen de qiblah te vinden.

Het bidden richting een soort van ‘tussenschot’ (Sutrah) wanneer u bidt 
in een open ruimte.
 

1818

*   De man dient zijn lichaam te bedekken van zijn navel tot aan
   zijn knieën. Ook beide schouders dienen bedekt te zijn tijdens 
   het gebed. De kleding dient los en niet doorzichtig te zijn.

*   Een vrouw moet haar volledige lichaam bedekken behalve haar
   handen en haar gezicht. De kleding dient los en niet doorzichtig
   te zijn.



HOE  HET GEBED VERRICHT DIENT TE 
WORDEN (STAP-VOOR-STAP)
HET UITVOEREN VAN DE  EERSTE RAKAAT 
(GEBEDSEENHEID) VAN HET GEBED.
Na het richten tot de qiblah, dient de persoon de intentie te maken 
om dit bepaalde verplichte of vrijwillige gebed te verrichten.

In staande positie; hef beide handen op 
totdat de toppen van uw vingers in lijn zijn 
met uw schouders of oren. Uw handpalmen 
dienen naar voren te wijzen. En zeg:

Allahu Akbar
Allah is de Grootste

Plaats uw handen op uw borst, met uw 
rechterhand op uw linkerhand. En zeg:

A’oedhoe billaahi minash-shaytanir-rajiem
Ik zoek toevlucht bij Allah van de vervloekte shaytaan

STAP

STAP
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STAP Reciteer Surat Al-Fatiha

Bismillaahir Rahmaanir Rahiem
In naam van Allah, de Barmhartige, de 
Genadevolle

Alhamdu lillahi rabbi al-’alamien
Alle lof zij Allah, de Heer der werelden

Arahmani rahim
De Barmhartige, de Genadevolle

Maliki yawmi-din
Meester van de Dag des Oordeels

Iyaka na’buddu wa iyaka nasta’in
U alleen aanbidden wij en U alleen smeken 
wij om hulp

Ihdina-sirata al-mustaqim
Leid ons op het rechte pad

STAP

20



STAP

STAP

Vervolg

Sirata-ladina an’amta ‘alayhim 
het pad dergenen aan wie Gij gunsten hebt 
geschonken,

ghayril maghdubi ‘alayhim
niet dat van hen op wie toorn is nedergedaald,

wa lad daallien
noch dat der dwalenden

Amien
Amien

Reciteer een ander hoofdstuk van 
de Koran als het de eerste of tweede 
gebedseenheid is. 

In de derde of vierde gebedseenheid is 
het voldoende om alleen Al-Fatiha te 
reciteren.
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STAP

STAP

STAP

STAP

In de staande positie heft u uw beide 
handen op (zoals bij stap 1) en zeg:

Allahu Akbar
Allah is de Grootste

Subhaana rabbi al atheem

Glorie aan mijn God, de Grootste

Sami’Allahu liman hamidah

Allah hoort hen die Hem prijzen

Neem de volgende positie aan. 
Deze houding heet de roekoe. 

Ga terug naar de staande positie en 
zeg terwijl u omhoog komt:

Zeg dit driemaal
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Nu u in de staande positie bent, laat u uw 
armen langs uw lichaam hangen en zeg: 

Allahu Akbar
Allah is de Grootste

Subhaana rabbi al ‘alaa

Perfect is mijn Heer, de Hoogste

Rabbanaa wa lakal hamd

Onze Heer, lof zij aan U

Belangrijk; als u overgaat naar de soedjoed, wees er dan zeker van dat:

1.De neus en het voorhoofd de grond raken.
2.De twee handpalmen op de grond zijn en de vingers tegen elkaar.
3.De twee knieën op de grond zijn.
4.De tenen van beide voeten op de grond staan en niet erop liggen met
   de bovenkant ervan.

           
    In de soedjoed zegt u driemaal:

Vervolgens gaat u over naar 
de prosternatie (sudjoed) zoals 
hieronder weergegeven. 

Terwijl u overgaat naar deze 
positie zeg:

STAP

STAP
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STAP

STAP

In deze positie zit u op uw 
linkerdij, met de linkervoet 
op de grond gelegd en de 
rechtervoet rechtop. De 
tenen van de rechtervoet 
staan richting de qiblah en 
de handen worden geplaatst 
op de knieën. 

Vervolgens gaat u voor de tweede keer over naar de soedjoed zoals 
omschreven bij stap 9. Als u hiertoe over gaat zeg:

U gaat over tot de zittende positie 
terwijl u het volgende zegt:

Allahu Akbar
Allah is de Grootste

Allahu Akbar
Allah is de Grootste

Rabbigfirlee
O mijn Heer vergeef me

Subhaana Rabbi al ‘alaa
Perfect is mijn Heer, de Hoogste

In deze positie zeg vervol-
gens driemaal:

In deze positie zegt u vervolgens driemaal:

Hiermee is de  eerste rakaa/gebedseenheid afgerond. 
U gaat nu over tot het verrichten van de laatste /tweede gebedseenheid.
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STAP

STAP

Sta op van de 
positie van 
prosternatie of 
zittende positie.

Terwijl u 
opstaat zegt u:

Herhaal de  stappen 3 t/m 11 
van de eerste gebedseenheid.

Allahu Akbar
Allah is de Grootste

HET  VERRICHTEN VAN  DE  
TWEEDE  OF DE LAATSTE  
GEBEDSEENHEID VAN 
HET GEBED
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STAP

STAP

Zeg na stap 11:

Zeg dan het volgende:

Vervolg

Attahiyaatu lilaahi wassalawaatu 
wattayyibaat
Alle goedheid, gebeden en oprechte daden 
zijn toegewijd aan Allah

Assalaamu ‘alayka ay-yuhan-nabi
Vrede zij met u o profeet

Wa rahmatullahi wa barakatuh
En de barmhartigheid en zegeningen van Allah

Allahu Akbar
Allah is de Grootste
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STAP

Assalaamu ‘alaynaa wa ‘alaa 
‘ibaadillaahi saaliheen
Vrede zij met ons en met al de oprechte 
dienaren van Allah

Ash-hadu allaa ilaaha illallaah
Ik getuig dat er niets waard is om aanbeden 
te worden dan Allah

Wa ash-hadu anna Muhammadan 
‘abduhu wa rasooluh
en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en 
boodschapper is

Vervolg
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WAT IS DE VOLGENDE STAP?
U heeft nu de eerste en de  tweede  rakaat van het gebed 
verricht.  Wat u nu moet doen hangt af van welk gebed u 
aan het verrichten bent. 

Kijk naar onderstaande afbeelding voor de volgende stap:

FAJR

1e

Eenheid

1e

Eenheid

1e

Eenheid

2e

Eenheid

2e

Eenheid

2e

Eenheid

3e

Eenheid

4e

Eenheid

Finaliseer
het gebed

Finaliseer
het gebed

Finaliseer
het gebed

Volg de 
stappen

op blz. 29

Volg de 
stappen

op blz. 29

Volg de 
stappen

op blz. 25

Volg de 
stappen

op blz. 25

Volg de 
stappen

op blz. 29

DHUHR, ASR  EN  ISHA’

MAGHRIB
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3e

Eenheid

Volg stap 3 
tot stap 11 
op blz. 19



STAP

AFRONDING VAN 
HET GEBED

Allahuma salli ‘ala Muhammad
O Allah, schenk genade aan Mohammed

wa ‘ala aali Muhammad
en aan de familie van Mohammed

Kamaa salayta ‘ala ibrahiem
Net zoals U genade hebt geschonken 
aan Ibrahiem

Wa ‘ala aali Ibrahiem
en de familie van Ibrahiem

Innaka hamiedun Madjied
U bent waarlijk geprezen, verheerlijkt
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Wa baarik ‘alaa Muhammad
O Allah, zend Uw zegeningen aan Mohammed

wa ‘alaa aali Muhammad
en aan de familie van Mohammed

Kamaa baarakta ‘alaa Ibrahiem
Net zoals U Ibrahiem hebt gezegend

Wa ‘alaa aali Ibrahiem
en de familie van Ibrahiem

Innaka hamiedun Madjied
U bent waarlijk geprezen, verheerlijkt.

VervolgSTAP
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STAP

STAP

STAP

Rechterkant

Linkerkant

Nu maakt u het gebed af met de Tasliem door het volgende te doen:

Draai uw hoofd naar rechts en zeg: 

Draai uw hoofd naar links en zeg: 

Assalaamu ‘alaykum wa rahmatullah

Moge Allah’s vrede en genade op jullie zijn

Assalaamu ‘alaykum wa rahmatullah

Moge Allah’s vrede en genade op jullie zijn
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Het gebed is nu voltooid.

Het is aanbevolen om na het gebed smeekbeden te verrichten. 

Smeekbeden        na het gebed

SubhaanAllah

Glorie zij aan Allah

Alhamdulillah

Geprezen zij Allah 

Allahu akbar

Allah is de Grootste
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TIP!
luister naar koranrecitatie en laat jezelf door iemand 
die goed kan reciteren overhoren. Zo weet je of je alles 
goed uitspreekt en wat je nog kunt verbeteren.



mijn
Gebed

Ga voor meer informatie naar 
www.bekeerlingen.nl


