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Beste broeders en beste zusters, 

Het onderwerp van vandaag is: de smeekbeden na onze gebeden.  

Allah swt zegt in surah al Kahf, ayah 46, het volgende:  

ۡنيَا ٱۡلَماُل َوٱۡلبَُنونَ  ا َوَخۡيٌر أََمل ً۬  ِۖزيَنُة ٱۡلَحيَٰوِة ٱلدُّ ُت َخۡيٌر ِعنَد َرب َِك ثََواب ً۬ ـٰ لَِح ـٰ ُت ٱلصَّ ـٰ ِقيَ ـٰ   َوٱۡلبَ
 
Het bezit en de kinderen zijn de bekoringen van het wereldse leven (en zijn dus 

vergankelijk). En de blijvende goede daden leiden bij jouw Heer tot een betere Beloning 

en een beter (gekoesterd) verlangen. 

Onze aanbidding bestaat uit vele vormen: we verrichten onze gebeden, we zijn goed voor onze medemens, 

we bestuderen de koran. Dit alles doen we om onze band met Allah swt te versterken. Een andere vorm van 

aanbidding is het verrichten van smeekbeden. Als wij onze gebeden hebben afgerond, dan is het 

voorgeschreven om smeekbeden, dhikr, te doen. Je hebt heel veel verschillende smeekbeden voor allerlei 

verschillende situaties, zoals voor als je je huis verlaat, als je gaat slapen, als je opstaat, als je naar het toilet 

gaat, als je het toilet verlaat en nog vele andere. 

De meeste geleerden zijn het erover eens dat al Baqiyath asali7ath de smeekbeden zijn die na de 5 gebeden 

volgen en dat dit de blijvende goede daden zijn waarin wordt verwezen in surah al-Kahf. Onze profeet 

Mohammed vzmh had de gewoonte om na zijn gebeden smeekbedes te verrichten. Zo zei hij 33x 

subhanallah, 33x walhamdoelilah en 33x allahoe akbar. Dat zijn de al Baqiyat asali7at. Daarna vervolgde hij 

met “la ilaha ila Allah, wahdahoe la sharikala, lahoe lmulkoe wa lahoe lhamd, wa hoewa 3ala koeli shayin 

kadier”. 

Vandaag de dag wordt deze vorm van aanbidding veel minder uitgevoerd, vooral onder de jongeren. In 

principe zijn onze 5 dagelijkse gebeden voldoende, maar het is beter en het versterkt je band met Allah swt 

als je deze vorm van aanbidding oprecht en consequent uitvoert. Een voorwaarde is dat je dit hoog bewust 

doet en met een levendig hart.  

Er zijn twee uitspraken die voor ons licht zijn voor de tong, maar zwaar wegen op de weegschaal (op de Dag 

des Oordeels) en zijn het meest geliefd bij de Allah swt. Degene die ‘Subhanallah wa bi7amdi, 

subhanallahoe al3adheem’ zegt in de ochtend en de avond, honderd keer, niemand zal met iets beters 

komen op de Dag der Opstanding behalve iemand die hetzelfde of meer heeft gezegd. [Muslim].  

Allah swt houdt ontzettend veel van deze woorden! Zo zijn er vele andere dua’s die tot Allah’s tevredenheid 

leiden en daarmee ook onze band met Allah swt versterken. We moeten onthouden dat alles wat zich op 



deze aarde bevindt, verloren zal gaan, behalve onze daden. Al Baqiat asali7at, de blijvende goede daden, zijn 

ontzettend veel waard bij Allah swt. Daarom moeten we ons best doen om deze daden consequent uit te 

voeren. Laten we vanaf nu ons best doen om deze smeekbedes na elk gebed te verrichten, want we hebben 

de hassanaats ontzettend hard nodig op onze weegschalen! 

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht! 

Wasalaamoe ‘alaikoum wa rahmatoe Allahi wa barakatoeh  

 

 


