Islamitische godsdienst
3de graad ( 5deen 6de leerjaar)

[Geef de naam van het bedrijf op]
•
•
•
•
•

Leestekst profeet Ayoub ( vzmh)
Les geduld
Les smeekbede ( uitleg) Herhalingsles
Ik zoek op ( oefening)
Ik leer smeekbede.
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Geduld.
Het verhaal van profeet Ayyoub .
1. Zijn ziekte en zijn geduld!
Koran
Allah zei:

‘’ En gedenk Ayyoub die tot zijn heer riep :
“Waarlijk ,de ellende heeft mij gegrepen en

U bent de

Barmhartigste van allen die genade tonen”

Dus beantwoorden wij ( Allah) zijn roep en Wij verwijderden de

“

ellende van hem en Wij brachten zijn Familie bij hem terug”
Hoofdstuk : Al anbia (21) vers 83 – 84.

2. Biografie profeet Ayyoub .

A yyoub was een zeer rijke man. Hij had een grote hoeveelheid vee, schapen
en land . Bovendien had hij veel kinderen. Maar hij verloor dit en hierop
kwam nog bij , dat hij van top tot teen met walgelijke wonden bedekt was.
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A lleen zijn Hart en Tong bleven onaangetast waarmee hij
Allah kon gedenken .
Tip ! gedenk Allah

3. 18 * jaar van beproeving
Toen de ziekte van Ayyoub een lange tijd bleef duren , zorgde alleen
zijn Vrouw voor hem .

Dat deed ze als vergoeding voor zijn vroegere vriendelijkheid ten
opzichte van haar .

Z ij werkte zelfs om zo het voedsel en alles wat nodig was te verkrijgen. Zij
was zeer geduldig , ondanks zij hun kinderen en alle bezittingen
verloren hadden.
Let op ! Een beproeving is geen straf

Lees verder !
Overlevering :
De Profeet Mohammed – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – heeft gezegd
“ de mensen die het meest beproefd worden , zijn de profeten , daarna de

rechtschapen mensen en de meest volmaakte mensen “

Iedereen zal beproevingen ondergaan die de ‘ sterkte van zijn geloof
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(Al - imaan ) evenaren.

Dus ! Als een persoon een sterke geloof heeft , dan vermeerderd zijn
beproevingen .

Wat moet je doen ?
‘’ Wees geduldig en gedenk Allah “
4. Het geduld van Ayyoub.

A yyoub had nooit zijn geloof verloren, Maar wendde zich tot zijn heer
en schepper Allah

H ij Ayyoub was werkelijk een briljante voorbeeld van verheven
geduld, een profeet die altijd op Allah vertrouwde.

5. De beproeving bleef een lange tijd .

T oen deze periode zeer lang duurde zei zijn vrouw
“ Als je Allah aanroept, zal hij uw nood verlichten “

L ees zijn antwoord !
“ Ik heb zeventig jaar geleefd en ben altijd gezond geweest. Is het teveel om
nog een zeventig jaar geduldig te leven “
6. Verkocht al haar bezittingen.
De mensen weigerde zijn vrouw te laten werken waardoor ze verplicht
werd om al haar bezittingen te verkopen om zo Ayyoub en zichzelf te
voorzien van levensmiddelen .
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Uiteindelijk was het zo ver gekomen en verkocht 1 van haar
vlechten!

T oen Ayyoub dit hoorde was hij zeer bedroefd en zei :
“Waarlijk ,de ellende heeft mij gegrepen en

U bent de Barmhartigste van

allen die genade tonen”

Dus beantwoorden wij ( Allah) zijn roep en Wij verwijderden de

“

ellende van hem en Wij brachten zijn Familie bij hem terug”
Hoofdstuk : Al anbia (21) vers 83 – 84.

Leer deze smeekbede.

.* Wahb bin Moenabih zei : de bepoeving duurde 3 jaar
. * Anas zei : 7 jaar en enkele maanden
. * Hoemaid zei : 18 jaar
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Les : smeekbede.
Allah, de Verhevene, houdt ervan om gevraagd te worden en Hij
moedigt dat aan in alle zaken. En Hij wordt boos op degene die Hem
niet vraagt, en Hij roept Zijn dienaren op om Hem te vragen. Hij, de
Verheven, zegt (interpretatie van de betekenis):
Koran :
“En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) over Mij vragen:
“Voorwaar, Ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbeden van de smekende
wanneer hij Mij aanroept. Laat hen Mij daarom gehoorzamen en in
Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden.”
(Soerat al-Baqarah: vers 186)

1. Soorten smeekbeden

I

n de Koran zijn er twee

soorten smeekbeden van elkaar te onderscheiden.

De eerste soort :

I s de verzoekende smeekbede (dua al-mas’alah)
de tweede soort:

I s de aanbiddende smeekbede (dua al-ibadah).
2. Het verschil :

De verzoekende smeekbede wordt gekenmerkt door verzoeken die tot Allah
gericht worden, zoals vergeving, leiding, gunsten en dergelijke.
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Voorbeeld :

ik zoek

“O Allah,
Uw bescherming tegen het slechte wat ik heb begaan en tegen
het slechte wat ik niet heb begaan.” 1

De aanbiddende smeekbede omvat iedere soort van aanbidding: iedere
lofprijzing die we uiten, ieder gebed dat we verrichten,

Voorbeeld :
wanneer we ‘Subhan’Allah, Alhamdulillah’ zeggen en dergelijke. Al deze daden
worden verricht met een innerlijk verlangen om verhoord te worden door Allah, dat Hij
deze handelingen van ons accepteert.

3. .Aan welke voorwaarden moet een smeekbede voldoen?

I edereen kan Allah aanroepen, maar om ervoor te zorgen dat onze smeekbeden
verhoord worden door Allah is het belangrijk dat we aan de onderstaande
voorwaarden voldoen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Beseffen dat alleen Allah de smeekbede kan verhoren.
Oprechtheid.
Niet gehaast zijn.( uw smeekbede zal verhoord worden*)
Smeekbede verrichten voor het goede.
De aanwezigheid van een toegewijd hart.
Godvrezend zijn (taqwa).
Toegestaan voedsel eten. ( geen verboden voedsel consumeren )
Het beste van Allah verwachten.

4. Momenten waarop smeekbeden verhoord worden
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E r zijn vele tijden en plaatsen waarbij de kans groter is dat onze
smeekbeden verhoord worden, wanneer we op deze momenten en plaatsen smeekbeden
verrichten.
Het is een gunst van Allah dat Hij sommige tijdstippen en sommige plaatsen verheven
heeft boven andere tijdstippen en plaatsen.
Enkele Momenten en plaatsen :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Tijdens het derde deel van de nacht.
Een bepaalde tijd van de nacht.
De maand Ramadan.
Laylat al-Qadr. ( in de laatste 10 nachten tijdens de maand Ramadan)
De eerste tien dagen van Dhul-Hijjah.
Voor het dohr-gebed.
Tijdens de oproep tot het gebed (adhaan).
Tussen de adhaan en de iqaamah.( maak hier gebruik van !)
Tijdens het verrichten van de neerknieling (sudjud). (Neem uw tijd ! )
Voor het beëindigen van het gebed. ( na de tashahoed )
Na de voorgeschreven gebeden.
Een bepaalde tijd op vrijdag.

Neen verricht vanaf nu

Bij regen . ( sommige zeggen het is slecht weer,
smeekbede)
Het drinken van Zamzam water.
Het kraaien van een haan.
Het bezoeken van de zieken.
Wanneer de ziel van iemand wordt weggenomen.

Let Op

Ouders voor hun kinderen ,
( doe steeds een smeekbede voor uw
kind en niet tegen uw kind )
Een rechtschapen persoon voor zijn ouders.

5. Smeekbede in de koran

Wanneer we het woord dua in de Koran of in de Sunnah
tegenkomen, kan het verwijzen naar verschillende soorten dua. Het kan verwijzen
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naar beide soorten smeekbeden, het kan verwijzen naar de verzoekende smeekbede
of naar de aanbiddende smeekbede.

Lees verder !
6. We leren inscha Allah

8 . Smeekbede uit de koran .

Koran :
Smeekbede 1. ( soerat – al baqara vers 128 )

Interpretatie :
En toen Abraham en Ismaël de muren van het Huis optrokken, biddende:
Onze Heer, aanvaard het van ons: voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende
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Smeekbede 2. (soerat – al baqara vers 129)

Interpretatie :
Heer, maak ons beiden aan U onderdanig en maak van ons nageslacht een volk, dat U onderdanig zij. En
toon ons onze wijzen van aanbidding en wend U met barmhartigheid tot ons, zeker, Gij zijt
Berouwaanvaardend en Genadevol

Oefeningen .
•
•
•
•

Zoek deze smeekbede op in de koran .
Schrijf de vertaling op.
Leer deze .
Vraag aan je ouders om te helpen.

Tip : gebruik de koran of internet .

Smeekbede 3 (soerat – 3 vers 8 )
Smeekbede 4(soerat – 3 vers 193 )
Smeekbede 5 ( soerat– 3 vers 193 )
Smeekbede 6 ( soerat – 3 vers 194 )
Smeekbede 7 ( soerat – 5 vers 83 )
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Smeekbede 8 ( soerat – 35 vers 34 )
Tip ! het eerste cijfer is het hoofdstuk en het 2de is de vers )

Schrijf hieronder de interpretatie ( vertaling)
3. …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
6……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
7…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
8…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

