Belang van een Dua (smeekgebed)
Vrijdagpreek van 16 december 2016
Bismillahi Rahmani Arrahiem,
Onderwerp van vandaag is: Belang van een Dua (smeekgebed).
Allah swt zegt in soerah al-Fath vers 7 het volgende:
En aan Allah behoren de legers van de hemelen en de aarde toe. En Allah is de almachtige, Alwijs.
In dit vers maakt Allah swt ons duidelijk dat hij de almachtige is, Hij is de enige die in staat is om alles te doen
veranderen zowel in de hemelen als op aarde. Als we ons hiervan bewust zijn, dan is Allah diegene die we
moeten aanroepen in tijden dat we hulp nodig hebben. Wij kennen verschillende vormen van aanbiddingen,
zoals het gebed en het vasten. Naast deze vormen van aanbiddingen is het oprecht en bewust verrichten van
een dua een vorm van aanbidding. De profeet Mohammed vzmh heeft het volgende gezegd hierover: “Een
dua is aanbidding”. Wij moeten het verrichten van een dua niet onderschatten. De profeet Mohammed
vzmh heeft het volgende gezegd hierover: “Een dua is het wapen van een gelovige”. Met een dua vragen we
Allah om vergiffenis of om hulp bij wereldse zaken. Daarnaast versterkt het onze relatie met Allah en komen
we hiermee dichter bij Allah.
Allah swt zegt in soerah Ghaafir vers 60 het volgende:
En jullie Heer zei: “Roep mij aan, dan geef ik gehoor aan jullie. (..).
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, kinderen en andere wereldse zaken.
Sommige hebben grote problemen en zijn wanhopig. Allah swt is de alhorende en de alwetende, Hij is
diegene die jou het beste kent. En Hij is op de hoogte van alles wat er speelt. 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.
Als we kijken naar de biografieën van de profeten, dan zien we dat ze vaak gebruik hebben gemaakt van deze
wapen, het verrichten van de dua. We lezen in de koran verschillende smeekgebeden van de profeten, te
denken valt hier de dua van profeet Noeh, profeet Moussa, profeet Younes en profeet Mohammed. We zien
dat ze Allah swt om hulp hebben gevraagd in zeer moeilijke situaties waarin ze terecht zijn gekomen. We
lezen terug in de koran hoe Allah swt ze bij heeft gestaan.
Een smeekbede dient te gebeuren met een zuivere intentie. De profeet Mohammed vzmh leert ons dat een hadith
altijd gehoord wordt door Allah swt. Een smeekbede kan op verschillende wijze uitwerken, zo kan je de uitkomsten
gelijk terugzien in je leven, maar het kan ook zo zijn dat je hetgeen vraagt niet uitkomt, mede omdat Allah swt je
daarin wilt beschermen. We zien dat de verhoring op een andere wijze uitkomt.

Tot slot zoals jullie allen vernomen hebben is de situatie in Aleppo in Syrië zeer ernstig. Vaders, moeder en
kinderen die dagelijks afgeslacht worden door het regime. De situatie daar is zo ernstig dat mensen terecht
zijn gekomen in een isolatie, ze hebben geen uitzicht meer tot een verbetering. De harten van de gelovigen
huilen vanbinnen. In zulke situaties moeten we terugkeren tot Allah en we moeten oprecht een dua

verrichten aan Allah om de mensen in Aleppo en in Syrië bij te staan. We moeten Allah swt vragen dat hij de
situatie daar snel verandert zodat de mensen weer hun normale leven kunnen oppakken. Wij moeten ons
dua niet onderschatten. Beste broeders en zusters, laten we allen onze broeders en zusters in Aleppo
bijstaan met een oprechte dua, dat is het minimale wat we kunnen doen.
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.

