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Datum: 02-09-2022 (vereenvoudigde samenvatting) 
ِِِِبْســــــــــــــــــــــِمِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

ِ ونَّ ِيَّْستَّْكِبرُّ ِاّلَّ۪ذينَّ ِاِّنَّ ْمْۜ ۪ٓيِاَّْستَِّجْبِلَّكُّ و۪ن ِاْدعُّ مُّ ّبُّكُّ ِرَّ قَّالَّ وَّ
ْنِِعبَّادَّ۪تي ِدَّاِخ۪رينَِّ ِعَّ ّنَّمَّ هَّ ِجَّ لُّونَّ يَّْدخُّ  ِ.سَّ

ولُِِّقَّالَِّ سُّ ِِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِّصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِّعَّ سَّ ِ:وَّ
ةُِّاَِّ ِاْلِعبَّادَّ وَّ ِهُّ اءُّ عَّ  .لّدُّ

DE SMEEKBEDE EN HET BELANG ERVAN 
 

Beste broeders en zusters, het woord duʿāʾ betekent “het 
voorleggen van wensen en toestand aan Allah هلالج لج”. Iemand die 
een duʿāʾ verricht, brengt een speciale band tot stand tussen 
Allah هلالج لج en hemzelf. De duʿāʾ is een grote niʿma die ons 
kalmeert, die ons vrede brengt en onze hoop levend houdt. 
De duʿāʾ is een uitdrukking van ons bewustzijn van onze 
dienaarschap en een erkenning van ons onvermogen. De 
duʿāʾ geeft zin en betekenis aan ʿibāda. Beste moslims, laten 
we tijdens het verrichten van een duʿāʾ de mooiste dingen van 
de aarde en van de ākhira wensen. Laten we, wanneer we 
duʿāʾ doen, dezelfde mooiheden ook vragen voor andere 
moslims. Toen ʿUmar (r.a.) de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص om toestemming 
vroeg om de ʿumra te verrichten, adviseerde hij ʿUmar het 
volgende: “O mijn broeder! Maak ons deelgenoot van 
jouw duʿāʾ en vergeet ons niet.”1 Beste gemeenschap, de 
duʿāʾ van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص was gericht op goede akhlāq, liefde, 
respect, barmhartigheid, rechtvaardigheid en vrede in de 
samenleving. Ik beëindig mijn khuṭba met een duʿāʾ van de 
Profeet ملسو هيلع هللا ىلص: “O Allah! Voorwaar, ik zoek mijn toevlucht 
bij U tegen kennis die nutteloos is, tegen een hart dat 
niet huiverig is, tegen een nafs die niet verzadigd raakt 
en tegen een duʿāʾ die niet wordt beantwoord.”2 Āmīn. 
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1 Ibn Mājah, Al-Manāsik, 5. 

 

2 Al-Muslim, Al-Dhikr, 73. 


