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Hoofdstuk 1
 

DE KORAN ALS GEBEDENBOEK

Leren bidden 
De moskee is voor veel moslims niet alleen de plek waar mannen (en soms 
vrouwen) naar toe gaan om samen te bidden en te luisteren naar de preek van 
de imam. Het is ook de plek om over de islam te leren. In alle moskeeën in 
Nederland wordt instructie gegeven over het geloof. Geloof komt immers niet 
vanzelf. Je moet het leren door het te doen. Kinderen gaan naar koranles, er 
komen vrouwengroepen bij elkaar, jongeren proberen soms om de hele koran 
uit hun hoofd te leren met hulp van de imam of hodja (voorganger of leraar). 
Eén van de meest elementaire dingen die men leert is de uitvoering van het 
rituele gebed, de salaat. 
Dit gebed, dat moslims vijf keer per dag moeten bidden, vormt één van de 
vijf basispraktijken ( de vijf zuilen) van de islam. Hoe voer je de salaat uit? 
Kinderen leren dat door hun ouders na te doen; daarnaast krijgen ze uitleg van 
de leraar in de moskeeschool. Voor wie daar niet genoeg aan heeft zijn er op 
internet tal van sites die graag tot in de details uitleggen hoe het moet. 

Eén van die sites is www.islamcity.nl. Alle stappen van het gebed worden 
op deze site doorgelopen. Het rechtop staan met de handen voor de borst, 
het vooroverbuigen en het knielen waarbij men met het voorhoofd de grond 
aanraakt zijn bewegingen die bij het gebed horen. 

Christenen of mensen met 
een christelijke achtergrond 
associëren het gebed vaak met 
een spontaan, vrij en in eigen 
woorden zich tot God richten. 
De plaats waar men bidt, de 
tijd waarop en de houding die 
men al biddend aanneemt zijn 
nauwelijks aan regels gebonden. 
Al zullen velen biddend hun 
handen vouwen en hun ogen 
sluiten, dit is geen verplichting. 
Moslims kennen dergelijke 
‘vrije’ gebeden ook wel, maar 
de salaat is een andere vorm 
van bidden, eerder verwant aan 
de liturgische gebeden die op 
zondag in veel kerken gehouden 
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worden zoals het kyriëgebed of het Eucharistische gebed: gebeden die bij 
vaste tijden horen en waarvan de woorden grotendeels vast liggen. 

Bij de verschillende gebedshoudingen (staan, vooroverbuigen, knielen) horen 
verschillende woorden. Staande voor God spreekt degene die de salaat bidt 
woorden uit de koran. Iedere keer opnieuw de woorden die aan het begin van 
de koran staan:

In Gods naam, Erbarmer, Barmhartigheid

Lof aan God, Heer van dit wereldrijk.
Erbarmer,Barmhartigheid
Koning op de dag van het eind der tijd
Jou dienen wij, jou vragen wij, leid
ons op de weg van rechtvaardigheid; 
de weg van jouw gunst en beleid,
niet die van jouw haat en nijd,
niet die van vergetelheid.1

1. Vertaling: Karel Steenbrink
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Deze woorden worden zoveel mogelijk in het Arabisch uitgesproken. 
Dan klinken ze zo:

‘Bismillahi –r-Rahmaan ar-Rahiem
Al-Hamdoe li-Llahi Rabb al-Alamien
Ar-Rahmaan ar-Rahiem
Maliki jawm ad-Dien
Ijjaaka na’boedoe wa Ijjaaka nasta’ien
Ihdina –s-sieraat al-moestaqiem
Sieraat al-ladziena an’amta ‘alaihim
Ghairi-l-maghdoebi ‘alaihim wa la dhaalien.’

Daarnaast moet men andere hoofdstukken (soera’s) uit de koran op te zeggen 
bij het gebed. Er is geen leesrooster, dus degene die bidt is vrij een eigen keus 
te maken. Wel zijn een aantal teksten uit de koran favoriete gebedsteksten. 
Ook die moet een moslim in het Arabisch opzeggen. Een lastige klus voor de 
meeste moslims, die immers geen Arabieren zijn, maar niet ondoenlijk. Het 
gaat hier immers om heel korte teksten, die je in een uurtje wel in je geheugen 
gestampt kan hebben. 
Waarom zo omslachtig? Waarom kunnen moslims niet ‘gewoon’ in hun eigen 
woorden bidden? En als ze dan al een tekst uit de koran gebruiken bij hun 
gebed, waarom moet die in het Arabisch gebruikt worden?
Om een antwoord op die vragen te krijgen dient men te kijken naar de betekenis 
die de koran als heilig boek voor moslims heeft.

Wat is een heilig boek? 
Een boek is voor ons zoiets als melk voor een kind dat nog nooit op een 
boerderij is geweest: je koopt het in de winkel, je denkt er niet bij na. We 
kunnen tegenwoordig als we daar belangstelling voor hebben kennis nemen 
van de heilige boeken van alle wereldreligies. Ze zijn in de boekhandel te 
koop, in de bibliotheek te leen en vaak integraal op internet te vinden, in alle 
mogelijke vertalingen. Dat maakt de teksten van al die heilige boeken niet 
perse gemakkelijk inzichtelijk voor buitenstaanders. Voor niet-christenen die 
de bijbel lezen of voor niet-boeddhisten die zich verdiepen in de Abidhamma 
kan de tekst een ‘gesloten boek’ zijn. Dat geldt ook voor niet-moslims die de 
koran lezen. Om toegang te krijgen tot de betekenis(sen) van de tekst voor 
de gelovigen die hem hanteren, kan men zich onder meer verdiepen in de 
manier waarop mensen in een bepaalde religieuze traditie hun ‘Heilige Boeken’ 
gebruiken, wat ze er mee doen. 
Eén van de dingen die opvalt als men kijkt naar het gebruik van Heilige Schrift, 
is dat het mensen in het verleden vaak niet de beschikking hadden over 
zo’n handig ingebonden exemplaar om in de kast te zetten. Voor de meeste 
mensen in het verleden had dat weinig nut gehad, aangezien ze analfabeet 
waren. Toch werden alle eeuwen door in allerlei religies Heilige Boeken in hoge 
ere gehouden. 
In de bijbel bijvoorbeeld hebben Jezus en zijn volgelingen het regelmatig over 
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‘de Schrift’, en daarmee bedoelen ze de boeken van het Oude Testament, 
die door het Joodse volk verzameld waren. Die ‘Schrift’ kenden de discipelen 
en Jezus zelf, als rechtgeaarde Joden, heel goed. Vaak zijn letterlijke citaten 
uit de Schrift in de woorden van Jezus terug te vinden. Maar Jezus had 
geen zakbijbel. In zijn tijd bestond ‘de Schrift’ uit een verzameling losse 
boekrollen, geschreven op perkament (van dierenhuiden gemaakt) of op het 
meer vergankelijke papier (dat van een Egyptische rietsoort, papyrus, werd 
gemaakt). Zowel perkament als papier waren duur, en maar weinig mensen 
konden zich één of meer rollen van ‘de Schrift’ veroorloven. Wat er aan schrift 
was, werd bewaard, in de synagogen of bibliotheken van religieuze groepen. 
Daarnaast was er het mondelinge voordragen van de tekst, het vertellen van 
de verhalen en het zingen van de psalmen; dat was de belangrijkste manier 
waarop de Schrift werd overgedragen. Hoewel mensen dus spraken over 
‘Schrift’, hadden ze doorgaans geen geschreven teksten in handen, maar 
mondeling gesproken of gezongen teksten. Dat was niet alleen zo voor Jezus 
en zijn tijdgenoten, dat was de normale gang van zaken in de meeste religies. 
Zo is eeuwenlang door Hindoes de heiligste tekst die ze hadden, die van de 
Veda’s, alleen maar mondeling overgeleverd. Het was verboden die teksten op 
schrift te stellen. 
In veel religies zie je nog sporen terug van die periode, waarin teksten werden 
doorgegeven doordat mensen ze uit hun hoofd leerden. 
Door de discipline van het uit je hoofd leren van heilige teksten ga je in een 
andere relatie staan tot die teksten dan wanneer je ze in een boekvorm voor 
je hebt liggen. Ze worden deel van je, je draagt ze dag en nacht bij je. Dat 
ervaren Hindoes die stukken van de Bhagavat Gita als ‘lijfspreuk’ meedragen, 
christenen en Joden die stukken uit de psalmen kunnen opzeggen en ook 
moslims die elke dag gedeeltes uit de koran in hun gebed incorporeren. Door 
het kennen van de tekst kom je in contact met de oorsprong van die tekst, kom 
je in de sfeer van God. 
Dan is Heilige Schrift niet alleen een tekst om te bestuderen en te vertalen in 
‘do’s en don’ts’, maar een tekst om te leven en beleven. 
Schrift is iets van goddelijke oorsprong waar je een relatie mee aangaat. En die 
relatie kan te maken hebben met het hart, met het verstand en zelfs met het 
lichaam, zoals we zien als we naar het gebed in de islam kijken. Doordat hun 
primaire toegang tot de tekst van de koran voor de meeste moslims ligt bij hun 
gebedspraktijk, ervaren moslims de koran in de allereerste plaats niet als een 
betogende, regelgevende tekst, maar als een gezongen liturgische tekst. Het 
opzeggen van koranwoorden legt een link tussen de alledaagse wereld en de 
wereld van God, die daaronder ligt.
God heeft ooit, in een ver verleden, deze woorden letterlijk zo tegen de 
profeet Mohammed gezegd. Door dezelfde woorden, in dezelfde taal, op te 
zeggen, geef je God als het ware Zijn woorden terug en stel je je zo met God 
in verbinding. De Arabische woorden worden het kanaal, de zenderfrequentie 
waarmee je je hart op God kunt afstellen. 
De koran is dus voor vrijwel alle moslims in eerste instantie een gebedenboek, 
en pas daarna een wetboek met voorschriften of een vertelboek met verhalen. 
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Spreuken uit de koran, korte uitroepen tot God, vormen in heel veel talen 
van moslimvolkeren een basis van vrome gezegden die het alledaagse leven 
kruiden. Als een moslim wil aangeven dat iets ‘misschien’ zal plaatsvinden, 
zegt hij/zij: ‘Insja’a Allah’ (als God het wil). In de koran wordt dat gezegd door 
Josef (soera 12:99) en door Mozes (soera 18:69). Om verbazing uit te drukken 
gebruikt men: ‘Masja’a Allah!’ (wat God heeft gewild!) (soera 6: 128, 7:188), 
vreugde met ‘al-Hamdu lillah!’ (Lof zij God!) (soera 1:2).2 Als iemand overlijdt 
zegt men: ‘Inna lillahi wa-inna ilaihi radjioen’ (‘Tot God behoren wij en naar hem 
keren wij terug’; soera 2: 156).3

Kortom: de gesproken koran, en dan vooral de liturgisch beleefde koran, is de 
primaire betekenislaag voor verreweg de meeste moslims. 
 
Koranreciet
In de koran zelf vind je de notie terug dat het een tekst is die moet worden 
voorgedragen. Mohammed krijgt van God in soera 96: 1 de opdracht om Gods 
openbaringen voor te dragen, op te lezen: ‘lees op!’, en de moslims die na hem 
komen hebben zich die opdracht eigen gemaakt.
Welke gedeelten van de koran zijn voor het ‘liturgische’ gebruik het 
belangrijkste? We komen terug op de eerste soera, die bij elk liturgisch gebed 
meerdere malen moet klinken. Deze soera speelt in de liturgische praktijk 
daarom een centrale rol. Omdat hij aan het begin staat heet hij ‘al-Fatiha’ (de 
Openende) in het Arabisch. In dit gebed wordt de kern van de islam vervat. 
De soera begint met een aanroeping:
‘In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige. 
Deze zin is de aanhef van bijna alle soera’s in de koran. Uitzondering is soera 
9. Daarna gaat soera 1 over op een lofprijzing:

Lof aan God, Heer van dit wereldrijk.
Erbarmer,Barmhartigheid
Koning op de dag van het eind der tijd

God wordt hier de ‘Rabb al- ‘alamien’  genoemd, en dat zou je ook kunnen 
vertalen met ‘de Heer van de werelden’. Het vreemde is dat het hier in de 
koran in het meervoud staat: niet ‘Heer der wereld/ eeuwigheid’, maar ‘Heer 
van de werelden’. Dit heeft aanleiding gegeven tot speculaties in de trant van: 
‘de koran heeft toch gelijk’. God, die alles weet, geeft in zijn onfeilbaar woord 
aan dat er niet één wereld is in dit heelal, maar dat er meerdere bewoonbare 
planeten zijn. Maar het meervoud kan ook duiden op de talloze wezens en 
levensvormen die met de schepping zijn gegeven. Dan ligt een link met het 
scheppingsverhaal, zoals ook de koran dat kent, voor de hand. Al die wezens 
die de wereld bevolken zijn door deze Heer geschapen. Als Scheppergod 
onderhoudt God ook zijn schepping, zijn ontelbare schepselen.
God is vervolgens: Koning of Heerser van de beslissende dag, de dag van 
het gericht. Schepping, onderhouding en oordeel horen in de koran nauw bij 

2. Cook, p. 80
3. Cook, p. 96
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elkaar. De biddende moslim kan zich hier te binnen brengen: alles wat ik doe 
en nalaat in mijn leven valt onder mijn verantwoording. God ziet en weet wat ik 
doe en denk, dus het is niet onbelangrijk welke keuzes ik maak in mijn leven. 
Eens, aan het einde der tijden, zal mijn leven beoordeeld worden door God, die 
rechtvaardig en barmhartig is. 
Dan wendt het gebed zich rechtstreeks tot God: 

Jou dienen wij, jou vragen wij, leid
ons op de weg van rechtvaardigheid; 
de weg van jouw gunst en beleid,
niet die van jouw haat en nijd,
niet die van vergetelheid. 

Vanuit het besef van het oordeel vraagt de biddende moslim God dan om 
richting, de juiste koers in het leven. ‘de juiste weg’ is in het Arabisch: ‘sirat 
al-moestakiem’. Hier vindt men verrassend een woord terug dat we ook in 
het Nederlands hebben. De Romeinen die veel van het Midden-Oosten en 
Europa onderworpen hebben, legden overal voor hun legers voortreffelijke 
wegen aan. Zo’n Romeinse legerweg heet in het Latijn: ‘Strata’. Daar komt 
het Nederlandse woord ‘straat’ van, maar ook het Arabische ‘sirat’. Overigens 
wordt ‘sirat’ alleen in een religieus-liturgische context gebruikt. 
In de eerste soera wordt de kern van de boodschap van de koran vervat, die 
zou kunnen luiden: ‘Gods oproep aan mensen om de rechte weg te kiezen en 
de menselijke respons op die oproep.’ 

Naast de soera al-Fatiha staan de andere soera’s die veel gebruikt worden bij 
het gebed op het lesprogramma van de moskeeschool, zoals soera 114, 113, 
112, 111, 110. Vooral soera’s uit het laatste deel van de koran, de zogenaamde 
djoez ‘amma, fungeren als gebedsteksten. Achterin de koran vind je de kortste 
hoofdstukken, vaak van maar enkele verzen. 
Daarnaast zijn er gedeeltes van langere soera’s die vaak gebeden worden: 
soera 2: 255 bijvoorbeeld. Daarin wordt onder woorden gebracht hoe groots 
en ontzagwekkend God is, die op Zijn troon zit. Ook soera 36 en soera 67 
bevatten teksten die bij het gebed veel gebruikt worden, soera 36 vooral als 
mensen overlijden.
Daarnaast speelt recitatie een rol in wat je ‘semi-liturgische activiteiten’ kan 
noemen. Koranreciet is in de moslimwereld bijna alomtegenwoordig. In het 
openbaar vervoer kan je in sommige moslimlanden mensen zacht voor zich 
uit zien murmelen. Vaak zijn ze bezig met het opzeggen van Koranteksten. De 
laatste twee soera’s, 113 en 114 worden bijvoorbeeld voorgedragen om zieken 
te helpen genezen. 
De teksten die nodig zijn om het gebed te kunnen doen leren de meeste 
moslimkinderen in het Arabisch uit hun hoofd. Daarnaast zijn er altijd ambitieuze 
kinderen en jongeren die ervoor gaan om de hele korantekst uit hun hoofd te 
leren. Iemand die dat kan, wordt een ‘hafiz’ (een ‘bewaarder’, n.l. van de tekst) 
genoemd. Als je hafiz bent heb je speciale morele verantwoordelijkheid. Het 
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vergt constante oefening om de tekst niet weer te vergeten. Volgens de profeet 
Mohammed is het onthouden van de koran moeilijker dan het vastbinden van 
een kameel die voortdurend wegrent. Daarom hebben veel mensen die hafiz 
zijn de praktijk dat ze elke avond van de week een zevende van de koran 
opzeggen.4 

De tekst wordt niet als een prozatekst opgedreund, maar op een zangerige 
toon voorgedragen. De praktijk van het zangerig reciteren van een heilige 
tekst kennen we ook uit andere religieuze tradities. Zo wordt de Tora in de 
synagoge ook gezongen, en reciteren christenen in het Midden-Oosten de 
evangelietekst. Zo’n voordracht wordt ook wel ‘psalmodiëren’ genoemd.
In de islam kent men verschillende stijlen van koran reciteren. Deze verschillende 
leeswijzen worden ‘Kiera’aat’ genoemd. Volgens de profeet Mohammed is 
de koran op zeven verschillende manieren voor te dragen. Overigens zijn de 
verschillen tussen de huidige kiera´aat uiterst klein. 
Binnen elk van die lees- of liever voordrachtswijzen is verdere variatie mogelijk. 
Je kunt de korantekst op een sobere manier voordragen, zonder al te veel 
muzikale toevoegingen of variaties: dat heet ‘Tartil’ (‘afgemeten’ voordracht). 5

Of je kunt van de voordracht juist een muzikaal hoogstandje maken, waarbij 
de voordrachtsmelodie met allerlei muzikale versieringen wordt verfraaid. 
Dat wordt ‘Tadjwied’ (mooi maken, verbeteren) genoemd. Er is een heel 
systeem van regels voor de manier waarop je de woorden van de koran moet 
uitspreken in de tadjwied: hoe je woorden van klinkers voorziet en hoe die in 
elkaar overlopen, of bij medeklinkers worden gevoegd, de duur en lengte van 
klinkers. Maar ook de pauzes in de tekst en bepaalde woorden die moeten 
worden benadrukt, en daardoor het ritme en de klank van de woorden. 
Daarnaast zijn er verschillende melodie - schema´s, waarbij ook nog ruimte is 
voor improvisaties. 

In de glorietijd van de islam, onder de Abbasieden kaliefen (de negende en 
tiende eeuw van onze jaartelling), gebruikten recitatoren bestaande muzikale 
melodieën (maqamat).6 Sommige strenge moslims waren daar tegen, omdat 
de grens tussen ‘wereldse’ en ‘geestelijke’ muziek zo wel erg moeilijk vast te 
stellen is. Ook tegenwoordig is de muzikale vorm van koranreciet beïnvloed 
door bestaande muziek. 
De sobere voordracht wordt het meest gebruikt in het privégebed. De andere 
manier wordt gebruikt om de koran voor te dragen voor een gehoor. 
In veel landen worden, met name tijdens de maand Ramadan, in grote 
moskeeën voordrachtsavonden georganiseerd, waar de beroemdste 
koranreciteerders voor een ademloos publiek urenlang uit de koran voordragen. 
Vaak zijn mensen tot tranen toe geroerd bij het horen van een bijzonder mooie 
koranvoordracht. De echte topreciteerders verschijnen vaak voor de televisie 
en zijn in moslimlanden gevierde vedetten. 

4. Gade, p. 378
5. Cook, p. 82, 83
7. Gade, p. 381
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Op een meer bescheiden schaal zijn er ook in Nederland soms voordracht-
avonden; ook worden er wel wedstrijden georganiseerd voor koranreciet, 
waarbij een deskundige jury de prestaties van de voordragers weegt. 
De grens tussen koranvoordracht en (religieuze) muziek is in sommige 
gevallen moeilijk te trekken. Het is niet voor niets dat Umm Kulthum, de 
beroemde Egyptische zangeres (1904-1975), haar loopbaan begon als 
koranvoordraagster. Zij heeft haar hele leven naast ‘wereldlijke’ muziek ook 
koranvoordrachten gegeven. Koranvoordragers lieten zich op hun beurt 
inspireren door ‘wereldlijke zangers als Umm Kulthum en Moehammad ‘Abd 
al-Wahhab.7

Wie wil horen hoe zulke koranvoordracht klinkt, kan op Youtube zoeken on-
der ‘Tajwid’. Een andere mogelijkheid is: http://quranexplorer.com/quran/

Het belang van de gesproken en gereciteerde koran in de levens van moslims 
is in zekere zin van alle tijden en plaatsen, maar er is in de moderne tijd wel een 
kwantumsprong gemaakt wat de beschikbaarheid van koranreciet betreft. Op 
de televisie, internet, op mobiele telefoons en op de iPod: overal en altijd beschikt 
de moslim die dat wil anno 2010 over voorgedragen Koranteksten. Voor veel 
moslims wordt daardoor een directe verbinding tussen het alledaagse leven en 

7. Gade, 383. Kristina Nelson heeft speciaal studie gemaakt van voordraagtradi-
ties in het moderne Egypte.
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de sfeer van het heilige sneller gelegd. Martij n de Koning, die onderzoek deed 
naar Marokkaanse jongeren in een moskee in Gouda, schrijft over de manier 
waarop het luisteren naar casettebandjes met koranreciet jongeren sterkt in 
hun geloof. Ook geeft hij een gesprek weer tussen hem en een Marokkaanse 
jongen die vertelt hoe hij en zijn vrienden ertoe kwamen om vaste bezoekers 
van de moskee te worden.

Rashid (20): ‘in het buurthuis daar had je bijvoorbeeld ook eerst muziek en 
was het gewoon kaarten en soms wat drinken…. (MdK: Alcohol?) Rashid: 
Alcohol. Maar op een gegeven moment kwam er dus iemand de koran te 
draaien. Toen was het steeds: Koran, muziek, koran, en op een gegeven 
moment was het alleen nog maar koran. Toen hadden de jongens iets van, dit 
schiet allemaal niet op. Alcohol weggegooid, iemand probeerde sigaretten 
weg te gooien. We zijn nu met heel veel! We gaan met zijn twintigen naar de 
moskee. Nu!’ 8

Het samen luisteren naar de koran maakt dat de jongens waar Rashid het 
over heeft, zich opnieuw bewust worden van de normen en waarden waar de 
islam voor staat. Koranreciet kan ook nog andere effecten hebben. Sommige 
jongeren luisteren er bijvoorbeeld naar voor proefwerken of examens om zo 
met een gerust gemoed in te slapen. De koran, of preciezer, het luisteren naar 
de gezongen mondelinge voordracht van de koran maakt dat deze jonge 
moslims zich verbonden voelen met de religieuze sfeer. 
Koranreciet roept bij de Marokkaanse jongeren waar de Koning mee praat 
soms grote emoties op. 
Zo zegt Ilyas (19 jaar): 

‘De jongens, als je ze ziet dan denk je wat is dat voor een crimineel, hij heeft 
geen hart dat hij van mensen steelt. Op het moment dat je een bandje opzet 
met Koran; sorry, jongen. Dan zie je hem luisteren. Dan krijgt hij kippenvel. 
En dat is Imaan (geloof, G.S.). dat is iets wat je hebt of wat je niet hebt. Als 
je het hebt, kan je het vergroten. Als je het niet hebt, kan je je best doen dat 
je het krijgt.9

Luisteren naar de koran roept in de hele moslimwereld vaak emoties op. Bij 
een mooi koranreciet kunnen mensen hun tranen soms niet bedwingen. In de 
koran zelf wordt er al gesproken over de ontroering die mensen ervaren bij 
het horen van de voordracht van de koran. Zo zegt de tweede helft van soera 
19:58:
‘Wanneer de tekenen van de Erbarmer aan hen worden voorgelezen vallen zij 
eerbiedig buigend neer en huilen.’10

Ook spreekt de koran van een ‘huiverende’ huid en een ‘bevend’ hart als 
mensen de koran horen. Zie soera 39:23, 17: 107-9, 5:83.

8. De Koning, p. 136
9. De Koning, p. 246
10. Het woord voor ´tekenen´, ayaat, wordt ook gebruikt om koranverzen aan te duiden


