
Vasten – 29 
 

De Daroed of Salaat-oen-Nabi: 

 

 “Waarlijk zegenen Allah en Zijn engelen de Profeet. O jullie die geloven, vraag om zegeningen 

(salaat) voor hem en groet hem (salaam) met een (passende) groet.” – 33:56 

 

Noot: Het aanroepen van Goddelijke zegeningen over de Heilige Profeet houdt in, dat alle 

valse aantijgingen tegen hem teniet zouden worden gedaan, en dat zijn missie zou bloeien 

door de zegeningen die Allah over hem zou storten. 

 

De woorden van de Daroed (zoals het genoemd wordt in het Urdu en Perzisch) of Salaat-

oen-Nabi (zoals het in het Arabisch wordt genoemd) staat als volgt in een hadies in Boechari: 

 

“We vroegen de Boodschapper van Allah, zeggende: o Boodschapper van Allah, hoe 

moet men (Allah vragen om) zegeningen (salaat) tot u te sturen, en tot de leden van uw 

gezin, want Allah heeft ons geleerd hoe u te groeten (salaam)? Hij zei, zeg: 

 

Allaahoemma, salli ‘alaa Muhammad-in wa ‘alaa aal-i Muhammad-in kamaa sallaita 

‘alaa Ibraahiema wa ‘alaa aal-i Ibraahiema, innaka Hamied-oen Madjied. 

 

Allaahoemma, baarik ‘alaa Muhammad-in wa ‘alaa aal-i Muhammad-in kamaa 

baarakta ‘alaa Ibraahiema wa ‘alaa aal-i Ibraahiema, innaka Hamied-oen Madjied. 

 

De betekenis is: 

 

O Allah, verhef Mohammed en de ware volgelingen van Mohammed, zoals U Abraham 

en de ware volgelingen van Abraham verhief. U bent de Geprezene, de Verheerlijkte. 

 

O Allah, zegen Mohammed en de ware volgelingen van Mohammed, zoals U Abraham 

en de ware volgelingen van Abraham zegende. U bent de Geprezene, de Verheerlijkte. 

 

Het woord aal, zoals in aal-i Muhammad en aal-i Ibraahiem hierboven, betekent 

‘nakomelingen,’ maar in het geval van een profeet heeft zijn aal de bredere betekenis van 

zijn ‘ware volgelingen.’ 

 

Dit gebed, dat de Heilige Profeet aan de moslims heeft geleerd, toont op drie manieren zijn 

nederigheid: 

 

1. Terwijl in andere godsdiensten de volgelingen bidden tot de stichter van die godsdienst, of 

in zijn naam, bidden de moslims hier voor de stichter van hun godsdienst. 

 



2. De Profeet vroeg om de bovenstaande gebeden niet alleen voor zichzelf te zeggen, maar 

ook voor zijn ware volgelingen. Volgens de Koran zelf, slechts een paar verzen eerder dan 

het vers 33:56 dat aan het begin is aangehaald, worden alle gelovigen aangesproken: “O 

jullie die geloven … Hij (Allah) is het Die zegeningen (salaat) op jullie neer doet dalen, en 

(zo ook) Zijn engelen” (33:43). Dus de gelovigen krijgen dezelfde zegeningen zoals die 

geschonken zijn aan de Profeet vanwege hun band met hem. 

 

3. De Daroed vraagt om dezelfde verheffing en zegeningen te schenken aan de Heilige 

Profeet Mohammed en zijn ware volgelingen als die welke aan Abraham en zijn ware 

volgelingen waren geschonken. Zo worden de moslims in dit gebed eraan herinnerd, dat 

anderen voor hen - degenen van wie hun hedendaagse afstammelingen in veel opzichten 

gekant zijn tegen moslims – dezelfde zegeningen kregen en dat moslims tot erfgenamen 

gemaakt mogen worden van diezelfde zegeningen.  

 

Wat waren die zegeningen die eerder geschonken werden aan Abraham en zijn ware 

volgelingen? Deze worden genoemd in de vorm van beloften aan Abraham in de Bijbel, 

bijvoorbeeld: 

 

“Ik zal u tot een groot volk maken, en Ik zal u zegenen, en uw naam groot maken, 

zodat dat u een zegen zult zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen ... en door u zullen alle 

families van de aarde gezegend worden.” (Genesis, 12:2-3) 

 

Maar de vroegere volgelingen van Abraham, namelijk de joden en de christenen, weken af 

van zijn leer, zowel in termen van geloofsopvattingen als in daden. En om die reden werd 

deze belofte hen onthouden. Daarom deed Allah de Profeet Mohammed opstaan om de 

godsdienst van Abraham opnieuw te vestigen, en opdat deze belofte – dat een groot en 

gezegend volk op de wereld zal worden gemaakt - door middel van hem en zijn volgelingen 

zal worden vervuld. 

 

We moeten acht slaan op de waarschuwing dat de vroegere volken, aan wie Allah grootsheid 

had beloofd, deze belofte werd onthouden toen ze van Zijn leer begonnen af te wijken en 

wandaden begingen. 

 

Aangezien wij in de Daroed bidden dat  de Heilige Profeet Mohammed en zijn ware 

volgelingen verheven en gezegend worden, betekent dit dat we ook moeten werken aan dit 

doel. Door louter herhaaldelijk in woorden de Daroed op te zeggen, zonder enige actie te 

ondernemen om die verheffing en zegeningen te bewerkstelligen, zal het werkelijke doel niet 

worden bereikt. Om de naam van de Heilige Profeet verheven te laten zijn op de wereld, en 

gezegend te laten zijn door alle mensen op de wereld, is het absoluut noodzakelijk om hard te 

streven om een waar beeld te presenteren zijn edele leven en karakter. 
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