
Smeekbeden (Doe°â’) 

Wat is een smeekbede?  

 “Allah smeken om hetgeen wat goed voor je is en vragen om hetgeen 

wat schadelijk voor je is van je te verwijderen of om bescherming 

smeken ertegen (voor het je schaadt).” 5 ibn Al-Qayyim 

 

2. Hoe doet men doe°â’?  

Er zijn een aantal etiquette die wij in acht zouden moeten nemen bij 

het verrichten van smeekbeden. Deze etiquette die we kunnen 

gebruiken zijn: 

 Allah lofprijzen : vragen wij Allah om Zijn vergeving, Zijn 

genade en we vragen hem om ons te voorzien, het is dus niet 

meer dan logisch dat wij onze smeekbeden beginnen met het 

lofprijzen van Allah op een manier die Hem schikt 

 Bidden voor de Profeet: Het bewijs hiervoor is te vinden in de 

uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem):“Iedere 

smeekbede blijft hangen tot (de persoon) over de Profeet 

bidt.”  

“Iedere smeekbede blijft hangen” houdt in dat de smeekbede 

niet tot Allah opstijgt, totdat er over de Profeet (vrede zij met 

hem) gebeden wordt. Duidelijke woorden, maar tegelijkertijd 

kunnen we in dit geval niet van een verplichting spreken, maar 

van iets wat aangeraden is om te doen. 

 Handen opheffen:  

 Zich tot de qiblah richten 

 Wudu verrichten 

 Bidden met nederigheid en vrees 

 Alleen bij Allah klagen: Wij zouden ons niet moeten beklagen bij 

anderen dan Allah. De ware moslim legt al zijn of haar 

problemen bij Allah en klaagt alleen bij Allah over zijn of haar 

moeilijke situatie en problemen, zonder hierbij medelijden van 



anderen te verwachten. Dit was ook de handelwijze van de 

Profeten. 

 Een gematigde stem 

 Dua verrichten op aanbevolen tijden en plaatsen 

 Het erkennen van onze fouten 

 Vastberaden zijn in wat we vragen 

 Gebruiken van de Namen en Eigenschappen van Allah 

 De smeekbede drie keer herhalen 

 Korte smeekbeden 

 Bij onszelf beginnen 

 Voor alle moslims bidden 

 De smeekbede afsluiten met ‘amin’ 

 

Door deze manieren in acht te nemen, vergroten we de kans op 

verhoring van onze smeekbeden. Het is dus belangrijk om bekend te 

zijn met deze etiquette en het ook te gebruiken bij het verrichten 

van smeekbeden. Deze etiquette heeft betrekking op handelingen 

tijdens het verrichten van smeekbeden, aan de voorwaarden moet 

vooraf voldaan zijn. 

En natuurlijk geldt dat smeekbeden ook zonder deze etiquette 

verhoord kunnen worden. Maar hoe meer je van deze etiquette 

gebruikt hoe groter de kans dat je smeekbeden verhoord worden. 

Het is dus beter om deze etiquette te gebruiken. 

 

3. Doe°â’ is de essentie van aanbidding  

Als je een doe°a doet voel je je verbonden met Allah.  Je weet dat 

Hij je hoort en je gebeden verhoort. Allah is ook zeer blij  met onze 

doe°a’s.  Het is ook erg aangeraden om na iedere aanbidding een 

doe°a te doen.  Doe°a is ook een vorm van aanbidding.   
 

 

 

http://www.duakracht.nl/hoe/voorwaarden


 
 

1. Doe°a (smeekbede) voor de iftaar 
 

Wanneer we honger krijgen tijdens het vasten, leren we hoe 

belangrijk het voedsel is. Daarom moeten we voor alles wat Allah ons 

geeft dankbaar zijn. Eén van de manieren om Allah onze 

dankbaarheid te tonen, is door een doe°a te maken. 

 

 

“Allahomma laka somto, wabika amantoe wa °alaa rizqika 

aftarto.” 

 

Betekenis 

 

“O Allah, voor U hebben wij gevast en met Uw voorziening 

verbreken wij ons vasten.” 

 

 

Weet je, Allah zou het erg leuk vinden als je deze doe°a leert en voor 

de iftaar zegt. 

 

Als je deze doe°a hebt gezegd mag je in je eigen woorden ook een 

doe°a maken. Je kan dan alles vragen wat je van Allah wilt. Want…… 

 

 



 

Onze profeet Mohammed (vzmh) zei: 

 

“Allah verhoort de doe°a die net voor de iftaar gedaan wordt.” 

 

 

Doe°a na het eten/ na de iftaar 

 

Na het eten mogen we Allah ook niet vergeten, wij moeten dankbaar 

blijven en Allah bedanken voor het eten dat Hij ons heeft gegeven. 

 

 

Na het eten zeggen we: 

 

 

“Alhamdo lillaahi l-ladhie at°amanaa wa saqaanaa wa dja°alanaa 

minal moslimien” 

 

Betekenis 

 

“Alle lof is voor Allah, die ons eten en drinken geeft en ons 

moslims heeft gemaakt” 

 

 

Deze doe°a mag je ook buiten de Ramadan gebruiken.  
 

 


