
De Du3ae / smeekbede 

Vrijdagpreek van 29 mei 2015 

 

Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

Onderwerp van vandaag is:  De du3ae of smeekbede. 
 

Vandaag staat in het teken van de du3ae oftwel de smeekbede. Veel van ons zijn zich soms weinig of minder 
bewust van het belang van du3ae. Daarom dient deze preek ter herinnering en bewustmaking.  
Met de du3ae vragen we Allah swt om vergiffenis of om hulp bij zaken die men wil realiseren. Daarnaast versterkt 
het onze relatie met Allah swt en komen we hiermee dichter bij Allah swt. 
 

Allah swt zegt in de koran in Soerah Naml (27) vers 62 het volgende: 
 

Hij Die de wanhopige verhoort als deze Hem aanroept, en het kwade wegneemt en u opvolgers op aarde maakt? 
Is er een God naast Allah? Hoe weinig lering trekt gij er uit!.   
 

Allah swt roept ons op om Hem te vragen voor hulp en steun, zowel in goede tijden als slechte tijden. Hij weet dat 
mensen problemen kunnen hebben met hun gezinnen, kinderenen en andere aardse zaken. Sommige hebben 
grote problemen en zijn wanhopig. Allah swt helpt graag mensen wanneer zij zich tot Hem wenden. 
De mensen die zich tot Allah swt wenden en hem om hulp vragen zal hij bij staan en hun zorgen wegnemen. Hij zal 
ze zegenen, hun gezinnen en kinderen beschermen tegen het kwade. 
 

In een hadith qudoesi zegt Allah swt: 
Niemand is op het rechte pad, behalve degenen die Allah swt vragen om de juiste weg. 
 

In een andere hadith zegt De Profeet saw: Het smeekgebed kan een ernstige gebeurtenis voorkomen met hulp van 
Allah swt. 
Daarnaast leert De Profeet saw ons om ons altijd te wenden tot Allah swt en hem te vragen en smeekbedes te 
verrichten en dus terug te keren tot Allah swt. Een Moslim dient hoe dan ook zich tot Allah swt terug te keren. 
 

Een smeekbede dient te gebeuren met een zuivere intentie. Een smeekbede kan op 3 verschillende wijzen 
uitwerken: 

1. De smeekbede wordt direct verhoord door Allah swt 
2. De smeekbede wordt tot het hiernamaals bewaard en verhoord 
3. De smeekbede zal ernstige problemen voorkomen, dus een verhoring mogelijk in een andere vorm dan 

men verwacht 
 

De smeekbede heeft een aantal manieren: 
1. Het smeekgebed dient met het hart, dus met de juiste intentie en oprechtheid, uitgevoerd te worden 
2. Aanbevolen wordt om een smeekbede meerdere malen te herhalen, de profeet vzmh verrichtte 

bijvoorbeeld minimaal 3 keer dezelfde smeekbede. Niet omdat Allah swt niet luistert, maar om hiermee 
de smekende bewust te maken van zijn smeekgebed 

3. Aanbevolen wordt om een juist tijdstip en moment te kiezen voor het smeekgebed. De profeet leert ons 
dat mooie momenten voor smeekbeden aangegrepen moeten worden, bijvoorbeeld de maand Sha3baan, 
in de nacht vóór aanvang van fajr, na elk gebed en meteen na de oproep tot het gebed. Dit zijn allemaal 
momenten waarop een gelovige op een hoger niveau van bewustzijn is en een oprechte du3a kan 
verrichten. 

4. Aanbevolen wordt ook de smeekgebeden te vermeerderen tijdens het vasten, bijvoorbeeld in de maand 
Ramadan. Ook in deze staat of toestand, waarin een gelovige zich inspant en zich ontwikkelt, is het goed 
om een du3a te verrichten. 

5. Aanbevolen wordt ook, indien een gelovige hiertoe lichamelijk in staat is, om de handen symbolisch uit te 
strekken naar Allah swt. Allah zal niemand teleurstellen en met lege handen achterlaten.  

6. Tot slot wordt aanbevolen om ten alle tijden smeekgebeden te verrichten, dus zowel in voorspoed als 
tegenspoed.  Dus niet alleen als men in nood zit en hulp van Allah swt nodig heeft.   

 

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht! 

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 


