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ِِِِبْســــــــــــــــــــــِمِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

ِ ونَّ ِيَّْستَّْكِبرُّ ِاّلَّ۪ذينَّ ِاِّنَّ ْمْۜ ۪ٓيِاَّْستَِّجْبِلَّكُّ و۪ن ِاْدعُّ مُّ ّبُّكُّ ِرَّ قَّالَّ وَّ

ِدَّاِخ۪رينَِّ  ّنَّمَّ هَّ ِجَّ لُّونَّ يَّْدخُّ ْنِِعبَّادَّ۪تيِسَّ  ِ.عَّ

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

DE SMEEKBEDE EN HET BELANG ERVAN 
 

Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: “En jullie Heer zei: 
‘Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, 
degenen die te hoogmoedig zijn in het aanbidden van 
Mij, zullen de Hel binnengaan als vernederden.’”1 Het 
woord duʿāʾ betekent – taalkundig gezien – “aanroepen”, 
“uitnodigen” en “een beroep doen. Als religieuze term 
betekent duʿāʾ: “het voorleggen van wensen, verlangens, staat 
en toestand aan Allah هلالج لج en Hem nederig verzoeken”. Met 
deze functie betekent duʿāʾ het tot stand brengen van een 
speciale band tussen Allah هلالج لج en de dienaar, en tegelijkertijd 
een volmaakte dialoog. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei het volgende 
hierover: “Smeekbede verrichten is aanbidding.”2 
 

Beste broeders en zusters! 
De duʿāʾ is een grote niʿma die ons weerstandsvermogen 
vergroot tijdens de hectiek van deze wereld, die ons vrede 
brengt en onze hoop en idealen over de toekomst levend 
houdt. De duʿāʾ is een uitdrukking van ons bewustzijn van 
onze dienaarschap en een erkenning van ons onvermogen 
tegenover Allah’s verhevenheid. Met onze smeekbeden 
presenteren wij ons dienaarschap aan Allah هلالج لج. Wij weten dat 
het de duʿāʾ is die zin en betekenis geeft aan alle vormen van 
ʿibāda. De duʿāʾ maakt het bewustzijn van dienaarschap 
volledig. 
 

Beste moslims! 
Laten we tijdens het verrichten van een duʿāʾ de mooiste 
dingen van zowel de aarde als van de ākhira wensen. Allah هلالج لج 

zegt namelijk: “En er zijn er onder hen [de mensen] die 
zeggen: ‘Onze Heer, geef ons in de wereld het goede en 
in het Hiernamaals het goede en bescherm ons tegen de 
straf van het Vuur.’”3 Laten we de oplossing voor al onze 

 
1 Al-Muʾmin, 40: 60. 
2 Al-Tirmidhī, Al-Daʿwāt, 1. 
3 Al-Baqara, 2: 201. 

problemen aan Allah هلالج لج vragen. Laten we duʿāʾ doen voor 
onze verlossing van alle vormen van rampspoed en onheil. 
Laten we, wanneer we duʿāʾ doen, dezelfde mooiheden ook 
vragen voor onze familieleden, onze vrienden en de hele 
umma. Immers, duʿāʾ betekent ook het ontmoeten van onze 
broeders en zusters. De duʿāʾ versterkt het bewustzijn van 
onze broederschap en onze liefde voor de umma. We dienen 
duʿāʾ te verrichten voor al onze broeders en zusters over de 
hele wereld, beseffende dat de duʿāʾ die wij zonder hun bijzijn 
voor hen doen, zal worden aanvaard. Toen ʿUmar ibn al-
Khaṭṭāb (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.”4 
 

Beste gelovigen! 
De duʿāʾ bestaat niet alleen uit een reeks zinnen die met de 
tong worden uitgedrukt. We dienen met oprechtheid duʿāʾ 
te verrichten door tafakkur te doen met zowel ons hart als 
met ons verstand. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei namelijk: “Roep Allah 
aan terwijl jullie er zeker van zijn dat er een antwoord 
komt. En weet dat Allah niet antwoordt op een duʿāʾ 
afkomstig uit een achteloos, onoplettend hart.”5 
 

Beste gemeenschap! 
De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص nam in zijn duʿāʾ geen genoegen met alleen het 
wensen van materiële behoeften; integendeel, in de duʿāʾ van 
de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص treffen we akhlāq en deugdzaamheden aan die 
de mens doen verheffen. Zijn duʿāʾ was gericht op liefde, 
respect, genegenheid, barmhartigheid, rechtvaardigheid en 
vrede in de samenleving. Zijn duʿāʾ bevat een verlangen naar 
bescherming tegen laagheid, vernedering, behoeftigheid en 
tegen slechte akhlāq. Ik beëindig mijn khuṭba met een duʿāʾ 
van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص: “O Allah! Voorwaar, ik zoek mijn 
toevlucht bij U tegen onvermogen, luiheid, lafheid, 
gierigheid, ouderdom en de bestraffing in het graf. O 
Allah! Schenk mijn nafs haar godsbewustzijn en zuiver 
het; U bent de beste Die haar kan zuiveren. U bent er 
de bondgenoot en bewaker van. O Allah! Voorwaar, ik 
zoek mijn toevlucht bij U tegen kennis die nutteloos is, 
tegen een hart dat geen deemoed kent, tegen een nafs 
die niet verzadigd raakt en tegen een duʿāʾ die niet 
wordt beantwoord.”6 Āmīn. 
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