
De eerste fardh van de salaat is  

“Takbieroe-l Iftitaah’”“Takbieroe-l Iftitaah’”.

Dit doen we door “Allaahoe Akbar” “Allaahoe Akbar” te 

zeggen. Onze handen doen we omhoog, 

zoals in het plaatje is afgebeeld. Het is een 

soenna* van onze Profeet om de takbier 

op deze manier te doen. 

Met deze takbier is de salaat begonnen.

*Soenna zijn de gezegende woorden en daden van onze Profeet, en ook de woorden en daden van 

anderen die hij (zwijgend) heeft goedgekeurd.

Tijdens de salaat moeten we beseffen 
dat we in presentie staan van onze 

Heer, Die ons heeft geschapen. Daarom 
gedragen we ons respectvol. We dienen 

ons enkel bezig te houden met onze 
salaat en met niets anders.

Allaahoe Akbar betekent “Allah is de grootste”.Allaahoe Akbar betekent “Allah is de grootste”.

TAKBIEROE-L IFTITAAH’
(OPENINGSTAKBIER)

Lieve kinderen,
De salaat is één van de belangrijkste 

aanbiddingen waarvan Allah Ta’aalaa wenst 

dat we het verrichten. Onze grote Heer heeft 

ons hieraan herinnerd met de volgende 

woorden:  “Verricht de salaat op de juiste “Verricht de salaat op de juiste 

manier” manier” en “Wees lettend op de salaat.” “Wees lettend op de salaat.”

Onze profeet Mohammed

Moestafaa (Sallallaahoe 'Alayhi wa Sallam) 

heeft gezegd: “De salaat is de pilaar van “De salaat is de pilaar van 

de godsdienst.” de godsdienst.”  Door de salaat 

te verrichten houden we onze 

godsdienst zuiver en versterken we 

ons geloof. Het verdienen van een 

plek in het paradijs gaat ook door 

middel van de salaat. Onze Profeet heeft 

namelijk gezegd:  “De salaat is de sleutel van “De salaat is de sleutel van 

het paradijs.”het paradijs.”

De salaat is voor elke moslim een fardh. Dat 

wil zeggen een bevel van Allah.

In een dag zijn er vijf gebedstijden, dus 

ook vijf verschillende gebeden. Deze zijn 

Fadjr, Zoehr, ‘Asr, Maghrib en ‘Isjaa. Oftewel 

het ochtendgebed, het middaggebed, het 

namiddaggebed, het avondgebed en het 

nachtgebed.

  Voordat we beginnen met de salaat:
• We doen de woedhoê’. Zonder de 

woedhoê’ kunnen we de salaat niet 

verrichten. Woedhoê’ is een religieuze een religieuze 

wassingwassing waarbij bepaalde ledematen 

worden gewassen en gestreken volgens 

een bepaalde manier.

• We letten erop dat de plek waar we 

de salaat verrichten en de kleding 

waarmee we het verrichten schoon zijn.

• We bedekken onze lichaamsdelen die 

bedekt moeten worden.

• We wenden ons richting de Ka’aba, dat is 

onze qibla, oftewel de gebedsrichting.

• We verrichten de salaat op tijd en we 

zorgen ervoor dat de gebedstijden niet 

voorbijgaan. 

• We doen de niyya, dus de intentie, voor 

de salaat die we willen verrichten.

Laten we nu samen leren hoe de 
salaat wordt verricht...

De salaat



De tweede fardh van de salaat is de 

qiyaam, dus het staan. Na de Takbieroe-l 

Iftitaah’ voegen we onze handen samen 

zoals op het plaatje is afgebeeld en lezen 

we Soebh’aanaka, soera al-Faatih’a en een 

aantal verzen uit de Edele Koran. Een stukje 

lezen uit de Koran is tevens de derde fardh 

van de salaat.  Dit wordt ook wel “Qiraa’a”“Qiraa’a” 

(Recitatie) genoemd.

Beste kinderen!
Het is makkelijker om 

de korte soera’s aan het 
eind van de Edele Koran te 

memoriseren.

De salaat is een zeer serieuze aanbidding. We dienen tijdens onze salaat er De salaat is een zeer serieuze aanbidding. We dienen tijdens onze salaat er 

altijd bewust van te zijn dat we in presentie van Allah staan. Daarbij horen altijd bewust van te zijn dat we in presentie van Allah staan. Daarbij horen 

we alleen te denken aan de verzen die we lezen.we alleen te denken aan de verzen die we lezen.

“De salaat houdt “De salaat houdt 

de mens af van alle de mens af van alle 

onfatsoenlijkheden en onfatsoenlijkheden en 

slechtheden.” slechtheden.” 

(Soera al-‘Ankaboêt,

ayah 45)

QIYAAM (STAAN)


