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RELIGIE STAAT VOOR OPRECHTHEID
Allah vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘De Dag
waarop noch rijkdom noch zonen ten voordele
strekken, behalve voor wie met een zuiver hart tot
Allah komt.’1 In een ḥadīth waarschuwt onze Profeet
(vzmh) ons met de volgende woorden: ‘Let op, het
lichaam bevat een stuk vlees. Als dat robuust is, is het
hele lichaam robuust. Als dat ellendig is en sterft,
sterft het hele lichaam uit. Dit, is het hart.’2
Beste gelovigen!
Allah vestigt onze aandacht op de Dag der Opstanding.
Op die dag komen al onze daden aan het licht. Noch
bezittingen, noch de eigen kinderen zullen invloed
hebben op het resultaat van de Grote Ondervraging. Allah
leert ons namelijk dat het geheim van de redding een
zuiver hart is.
Zelfs als al onze organen goed functioneren; indien ons
hart het begeeft, heeft het goed functioneren van onze
andere organen geen nut. Het hele lichaam sterft dan
immers uit. In ons dagelijkse taalgebruik gebruiken we
het woord ‘hart’ niet altijd letterlijk, maar ook figuurlijk.
Wanneer we bijvoorbeeld zeggen ‘die persoon heeft een
schoon hart’, dan bedoelen we dat iemand
welgemanierd,
integer
en
eerlijk
is.
Het
tegenovergestelde hiervan siert een moslim niet: egoïsme,
schijnheiligheid, hoogmoed, het zaaien van haat en
verdeeldheid zijn ziektes van het hart die tegen het
verstand ingaan en tevens met een bestraffing in het
Hiernamaals beantwoord zullen worden. Een andere
spirituele ziekte die we dienen te vermijden is misleiding
(taqiyya): het voor aards gewin zich anders voordoen en
het inzetten van ongeoorloofde middelen, over de rug van
de Islām. Dit is niet alleen schadelijk voor degenen die

zich eraan schuldig maken, maar ook voor de rest van de
maatschappij. De couppoging in Turkije op 15 juli 2016
heeft dit open en bloot bewezen. Ik smeek Allah genadig
te zijn jegens de martelaren die Turkije redden van de
ondergang. De overlevende veteranen wil ik
complimenteren voor hun tomeloze inzet.
Beste broeders!
Aanbiddingen moeten altijd met oprechtheid (ikhlāṣ)
verricht worden voor Allah alleen, en niet voor uiterlijk
vertoon. In het dagelijkse leven dienen we te streven naar
integriteit in de breedste zin des woords. Immers, de
Profeet (vzmh) omschreef religie als oprechtheid. Zijn
metgezellen (aṣḥāb) vroegen jegens wie oprecht
gedragen moet worden. De Profeet antwoordde met:
‘Naar Allah, naar Zijn Boodschapper en naar álle
mensen.’ De Islām staat het niet toe om gedragingen te
vertonen die indruisen tegen integriteit. Vooral te midden
van andere gemeenschappen dient men hier extra alert op
te zijn.
Beste gelovigen!
Arrogantie betekent het neerkijken op mensen, het
beledigen van mensen en het ontkennen van de waarheid
(ḥaqq). Onze Profeet heeft hier een zeer alarmerende
waarschuwing over afgegeven, namelijk: ‘Degene die
arrogantie in zijn hart draagt ter grootte van een
atoom, zal het Paradijs (janna) niet betreden.’3 Iemand
met vijandigheid- en haatgevoelens in zijn hart kan geen
ware gelovige (muʾmin) zijn. Een moslim behoort
vergevingsgezind en tolerant te zijn. Ook moet een
moslim afgunst (ḥasad) vermijden, aangezien de Profeet
afgunst omschreef als: ‘Afgunst (ḥasad) vernietigt
daden (ʿamal) zoals het vuur brandhout verbrandt.’4
Afgunst is één van onze spirituele zwakheden, die ervoor
zorgt dat onze aanbiddingen (ʿamal) verloren gaan. Onze
Profeet omschreef een moslim als ‘Degene voor wiens
hand en tong de moslims veilig zijn.’5 Gedragingen die
het vertrouwen van mensen aantasten zijn schadelijk voor
de beeldvorming van moslims. Liegen, roddelen, lasteren,
en het negeren van privacyregels vallen niet goed te
praten binnen ons geloof. Geloofsovertuiging (īmān)
wordt versterkt door daden (ʿamal). De graadmeter van
goede daden zijn zuivere intenties (niyya).
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