In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, Hij die ons hoort en Hij die ons verhoort. Wij prijzen Allah en vragen Hem
ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze
slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid,
niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht,
niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is
Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en
boodschapper is.
'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf
niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)
'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie
goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en
Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning
behaald.'(soera Al Ahzaab 70-71)
Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper
Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.
En zo verder, de choetbah gaat deze week over het doen van doe’a, van een
smeekbede, en wat er zo goed aan is. Een smeekbede is een van de beste
aanbidding. Rasoelloellah (saws) heeft namelijk gezegd dat de smeekbede ook een
soort van aanbidding is. Wij moeten doe’a doen om aan Allah te laten zien dat wij
snappen hoe groot Hij is en dat Hij de enige is Die ons altijd hoort. Allah zegt in zijn
Boek over het aanroepen:
En jouw Heer zegt: "Roep Mij aan; Ik zal jouw gebed verhoren. Maar de
mensen die zich te goed voelen om Mij te aanbidden, die zullen vernederd
de hel binnengaan." (soera Ghafir 60)
In de H. Qur’aan zien we dat Allah (swt) vaak de doe’a genoemd heeft. Zo lezen we
dat de verschillende profeten om allerlei redenen doe’a hebben gemaakt. Neem
bijvoorbeeld Zakariyya (as). Hij vraagt aan Allah (swt) om hem niet zonder kinderen
te laten sterven. Dan zegt Allah:
Toen verhoorden Wij zijn gebed… (soera al Anbiya 90)
Mensen, ook wíj worden uitgenodigd om doe’a te doen. Een smeekbede helpt in
moeilijke tijden en Allah is Degene die jou aanhoort. Niets is teveel, als Hij wil. Niets
is onmogelijk, als Hij wil. Allah zegt, wat vertaald kan worden als:
Wie verhoort dan de mensen die in nood zijn, als ze Hem aanroepen, en
Wie neemt het kwade weg en Wie heeft jullie opvolgers op aarde
gemaakt? Is er naast God nog een god? Jullie luisteren maar slecht naar
de waarschuwingen! (soera Al Naml 62)
Allah is de rijkste en wij de armste. Allah heeft niets nodig en wij, ja wij hebben
zoveel nodig. Bedenk je eens lieve broeders en zusters, hoeveel je nodig hebt.

Hoeveel krijg je zonder dat je er over nadenkt of dat je er om hebt gevraagd? Weet
dat het ondankbaar is als je nooit iets vraagt aan Hem voor Wie niets teveel is. Allah
hoort ons en verhoort onze smeekbedes. En weet ook, Allah komt Zijn belofte na. Als
je iets vraagt en niet krijgt, dan ligt dan aan jezelf. In een Overlevering zegt onze
Profeet (zvmh): Ken Allah tijdens de goede tijden, dan kent Allah jou in de

slechte tijden.
Dit geeft antwoord op de vraag waarom Allah soms niet geeft wat je vraagt. Als je je
niet aan de regels van Hem houdt, dus als je dingen doet die niet mogen en
verboden zijn, dan kun je ook niet verwachten dat Allah naar jou zal luisteren.
Daarom, als je goed oplet op de grenzen van Allah tijdens de goede tijden, dan leer
je Hem kennen. Ja moslims, heb godsvrees, juist als het goed met je gaat.
Moslims, wij weten wat we wel en niet mogen eten en drinken, welke kleding we
mogen dragen en hoe wij ons geld moeten verdienen. Dat past in onze manier van
leven als een moslim. Toch kiezen sommigen van ons er voor, misschien niet eens
bewust, om dingen te eten en te drinken die niet zijn toegestaan. Dat is méér dan
alleen varkensvlees of alcohol. Het geld waarmee ons eten en drinken en onze
kleding gekocht wordt, moet óók halaal zijn. Kleding kan daarom ook haraam zijn,
door het geld waarmee je het kocht of omdat je weet dat het gestolen is. Voedsel
kan ook op zoveel andere manieren verboden zijn en toch eet je het. Drinken dat
niet bedoeld was voor jou of eten dat niet op de juiste manier geslacht is
bijvoorbeeld. Die dingen zorgen er voor dat jouw smeekbedes niet verhoord worden.
Hoe kan jouw smeekbede door de Almachtige verhoord worden met oneerlijk eten in
je buik en kleding die haraam is?
Raoelloellah (saws) heeft eens gezegd dat een man zijn handen omhoog deed en
riep: “Ya Allah, ya Allah!” Maar alle kleding, zijn eten, alles wat hij had, was haraam.
Echt alles! Hoezo denk je dat Allah nog naar die man zou luisteren? Onze geliefde
Profeet (saws) heeft ons gewaarschuwd, beste broeders en zusters. Hij heeft ons
gewaarschuwd dat deze dingen echt iets zijn dat het meest onze smeekbedes
tegenhoudt. Hij heeft gezegd: 'Eet van het goede en Allah geeft jou wat je

vraagt.'
Mensen, een doe’a kan met de wil van Allah meteen verhoord worden. Ook zijn er
tijdstippen die beter zijn voor een smeekbede. Een paar van die momenten zijn
tussen de adhaan en de iqama, het derde deel van de nacht en het laatste uur van
'asr, maar er zijn er dus nog meer. Toch zien we dat een smeekbede altijd kan,
terwijl ons vaste gebed, de salaat, zijn eigen tijden heeft. Zo zijn er meer verschillen
tussen een doe’a en het gebed, zoals wij dat dadelijk samen met de imaam bidden.
Zo mag een doe’a bijvoorbeeld óók in het Nederlands. Natuurlijk is het altijd beter
om het in het Arabisch te doen, maar het mág wel bij een smeekbede. Verder is het
belangrijk dat je een doe’a met een goed hart doet. Zorg dat je richting Mekka bent,
doe je handen omhoog en heb spijt van wat je verkeerd hebt gedaan. Verder is het
goed om vaak te herhalen wat je nodig hebt en gebruik de mooiste namen van Allah.
Vergeet in je smeekbede ook onze geliefde Profeet (saws) niet. Jouw smeekbedes
kunnen zo sterk zijn dat ze vijanden kunnen overwinnen en stel, je wordt vals

beschuldigd van iets, dan komt die doe’a zelfs sneller aan. Ja mensen, pas op voor
die doe’a van de mensen die vals beschuldigd worden.
Broeders en zusters, laat zien dat je van Allah (swt) houdt. Vraag aan jouw Heer!
Roep Hem aan in de goede tijden en Hij zal er voor je zijn in de slechte tijden. Eet
van het goede en drink niets verkeerds. Kleed je met de kleding die je eerlijk hebt
gekregen. Het is ondankbaar als je nooit iets vraagt aan Hem voor Wie niets teveel
is. Allah hoort ons en verhoort onze smeekbedes. En weet ook, Allah komt Zijn
belofte na. Een smeekbede helpt in moeilijke tijden en Allah is Degene die jou
aanhoort. Niets is teveel, als Hij wil. Niets is onmogelijk, als Hij wil.
Moge Allah de Verhevene ons belonen dat we hier vandaag samen gekomen zijn.
Moge de Almachtige de mensen belonen die altijd klaar staan voor de moskeeën.
Moge de Genadevolle de moskeeën zegenen. Oh Allah, laat alle moskeeën een plaats
voor onze oemma zijn. Oh Allah, verenig onze oemma. Moge Allah de Verhevene de
poorten van het Paradijs openen voor de mensen waar wij van houden. Open de
deuren voor onze vrienden. Open de deuren voor onze familieleden. Open de deuren
voor onze ouders. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor alles wat wij van U
ontvangen in goede dagen. Oh Allah, laat ons geduldig zijn voor alles wat wij van U
ontvangen in slechte dagen. Oh Allah, verlicht de pijn van de zieken. Ya Allah, ya
Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters in Syrië, in Palestina, in Egypte,
of waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze
oemma. Ya Rabb, verenig onze oemma. Ya Rabb, neem de verdeeldheid weg. Oh
God, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze
smeekbedes verhoren. Moge Allah de Verhevene onze doe’a’s verhoren.
Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of
geïnterpreteerd.
Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.
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