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SMEKEN: DE KERN VAN HET DIENAARSCHAP
Als mens kun je regelmatig de behoefte hebben om je
wensen en verlangens bekend te maken aan Allah. De
wensen en verlangens die je aan Allah uit worden
“smeekbeden” of duʿāʾ genoemd. Allah vermeldt het
volgende in de Qurʾān over het uitspreken van
smeekbeden: ‘En wanneer Mijn dienaren jou [o
Muḥammad] vragen stellen over Mij: Ik ben zeker
nabij, ik verhoor de smeekbede (duʿāʾ) van de
smekende wanneer hij Mij smeekt. Laat hen gehoor
geven aan Mij en in Mij geloven, opdat zij geleid
worden.’1 Zoals Anas ibn Mālik heeft overgeleverd, heeft
de Profeet (vzmh) het volgende gezegd: ‘De smeekbede
(duʿāʾ) is de kern van de aanbidding (ʿibāda).’2
Beste broeders en zusters!
Wanneer je Allah smeekt, weet dan dat je in gesprek bent
met jouw Heer. Een smeekbede (duʿāʾ) kun je zien als een
brug tussen jou en Allah de Almachtige. Als je Allah om
iets smeekt, stijgt jouw aanzien bij Allah. Allah zegt
namelijk het volgende in de Qurʾān: ‘Zeg: “Mijn Heer
zal zich niet om jullie bekommeren als jullie Hem niet
aanroepen [met jullie geloof (īmān) en aanbidding
(ʿibāda)].”’3
Beste gelovigen!
Wisten jullie dat zelfs de profeten Allah smeekten?
Enkele voorbeelden zijn de volgende; Adam en Eva
smeekten als volgt: ‘Onze Heer! Wij hebben onszelf
onrecht aangedaan. En als U ons niet vergeeft en ons
geen genade schenkt, dan zullen wij zeker tot de
verliezers behoren.’4 De profeet Ayyūb smeekte als
volgt toen hij het moeilijk had: ‘Voorwaar, tegenspoed
heeft mij getroffen en U bent de barmhartigste van de

barmhartigen.’5 De profeet Yūnus heeft als volgt
gesmeekt: ‘Er is geen god dan U, ik pleit U vrij van
tekortkomingen. Ik behoorde zeker tot de
onrechtvaardigen.’6 De profeet Zakariyyā, die jarenlang
geen kinderen kreeg, smeekte als volgt: ‘Mijn Heer,
schenk mij van Uw zijde een zuiver nageslacht.
Voorwaar, U hoort de smeekbede (duʿāʾ).’7 Tot slot een
smeekbede van de profeet Ibrāhīm: ‘Onze Heer! Maak
ons beide [mij en Ismāʿīl tot personen] die zich
overgeven aan U en breng uit onze nakomelingen een
gemeenschap voort die zich overgeeft aan U. Laat ons
onze [te volbrengen] [aanbiddings]rituelen zien en
aanvaard ons berouw. U bent zeker de meest
Berouwaanvaardende, de meest Genadevolle.’8 De
profeet Muḥammad (vzmh) smeekte Allah regelmatig en
heeft zijn smeekbeden met zijn gemeenschap gedeeld.
Beste moslims!
Alles wat er op aarde gebeurt wordt gekenmerkt door een
oorzaak-gevolg relatie die Allah heeft bepaald. Wanneer
je een bepaalde uitkomst wenst, kun je dat dus alleen
bereiken als je je inspant voor de veroorzaker van die
uitkomst. Allah vermeldt in de Qurʾān dat de mens alleen
datgene krijgt waarnaar hij heeft gestreefd.9
Beste gemeenschap!
Als je wil dat je smeekbede (duʿāʾ) wordt verhoord, houd
je dan aan de geboden en verboden van Allah. Zorg er ook
voor dat jouw inkomsten zuiver en toegestaan (ḥalāl) zijn.
Als je smeekt, doe dat dan met fatsoen (adab): smeek
Allah recht vanuit het hart, op een gedempte toon en op
een onopvallende wijze. Wees ook geduldig met de
uitkomst van je smeekbede (duʿāʾ). Verwacht niet
onmiddellijk resultaat.
Beste mensen!
Wanneer je smeekt, smeek dan ook voor anderen. Vergeet
vooral je ouders, je familie en je broeders en zusters niet
in je smeekbeden. O Allah! Bestraf ons niet als wij een
fout maken! Belast ons niet met datgene waar we de
kracht niet voor hebben! Vergeef ons! Wees ons genadig!
U bent onze Beschermer, bescherm ons tegen het
ontkennende volk! Āmīn.
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