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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

 َۜ ّ۪ ُ ا َ  ً ِ ْ ُ  َ ّٰ ِ ا ُ ْ َ  ِّ َ ْ ِ َب  َ ِ ْ َ ا ْ َ ٓ اِ َ ْ َ ْ ٓ اَ َ ّ .اِ  

 ِ ْ َ َ  ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ َل َر َ َ َ ّ َ :َو  

 ُ ُ ْ ِ َو ِ  َ ِ ُ ْ ً َوا ِ َ  ُ َ َن  َ  َ  َ ّ ِ إِ َ َ ْ َ ا ِ  ُ َ ْ َ  َ  َ َ ّ .إِّنَ ا  

 
TOEWIJDING EN OPRECHTHEID 
 
Allah vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘Voorwaar, 
Wij hebben het Boek [de Qurʾān] met de waarheid 
aan jou [o Muḥammad] geopenbaard. Aanbid daarom 
Allah, [met] oprechtheid naar Hem [in] de religie.’1 
Volgens een overlevering (ḥadīth) heeft de Profeet 
(vzmh) het volgende gezegd: ‘Allah aanvaardt geen 
daden behalve die, die uitsluitend uit zuivere 
oprechtheid en met oog voor Zijn welbehagen [lett.: 
Zijn aangezicht] zijn verricht.’2 
 
Beste broeders en zusters! 
Weten jullie wat de kern is van de Islām? Dat is 
oprechtheid, of ikhlāṣ. De waarde van onze woorden en 
daden zijn afhankelijk van de mate van onze oprechtheid. 
Oprecht zijn betekent dat je intrinsiek in Allah gelooft en 
dat je in lijn met je geloof (īmān) alleen het welbehagen 
van Allah opzoekt in je leven. Daarnaast betekent het ook 
dat je te goeder trouw bent richting de mensen en dat je 
goede omgangsvormen hanteert. 
 
Beste moslims! 
Het tegenovergestelde van oprechtheid (ikhlāṣ) is uiterlijk 
vertoon, of riyāʾ. Riyāʾ is een grote kwaal die goede daden 
camoufleert en de vruchten van die goede daden 
vernietigt. Riyāʾ betekent dat de intenties van goede 
daden niet zuiver, maar nep zijn. Daarnaast is riyāʾ een 
kwaal die het wederzijdse vertrouwen breekt en daarmee 
de relatie met anderen verstoort. Riyāʾ kan ervoor zorgen 
dat je geen erkenning meer krijgt. Tot slot is riyāʾ een 
bedekte vorm van afgoderij (shirk), omdat je dan niet 
Allah wil behagen, maar indruk wil maken bij de mensen. 
 
Beste moslims! 
In een overlevering van de Profeet (ḥadīth) geeft de 
Profeet (vzmh) een omschrijving van drie typen mensen, 
die hij ernstig waarschuwt. Het eerste type is een 

 
1 Al-Zumar, 39: 2. 
2 N3142 Al-Nasāʾī, Jihād, 24. 

martelaar (shahīd) die moedwillig zijn leven geeft om als 
dapper te boek te staan. Allah zal hem Zijn gunsten 
(niʿma) in herinnering brengen. Allah zal hem ook 
confronteren met het feit dat hij liegt. Die persoon belandt 
vervolgens in de Hel. Het tweede type mens is een 
geleerde (ʿālim) en Qurʾān-recitator die kennis opdoet om 
louter als geleerde en (goede) recitator te boek te staan. 
Ook hier zal Allah hem Zijn gunsten (niʿma) in 
herinnering brengen en hem confronteren met zijn valse 
intenties. Ook hij belandt in de Hel. Het derde type mens 
is de vrijgevige rijke die puur als gulle gever te boek wil 
staan. Allah zal hem Zijn gunsten (niʿma) in herinnering 
brengen en hem confronteren met zijn onzuivere 
intenties. Ook hij komt in de Hel.3 
 
Beste gemeenschap! 
Deze overleving van de Profeet (ḥadīth) bevat een wijze 
les voor ons. Uit deze ḥadīth leren we dat als je een goede 
daad verricht zonder dat je het welbehagen van Allah 
ermee beoogt, de daad jou op geen enkele wijze zal baten. 
Het tegendeel ervan is eerder waar: daden die je verricht 
om ermee te kunnen pronken zullen jou alleen maar laten 
verliezen en teleurstellen. Laten we dus ons best doen om 
oprecht te zijn in al onze aanbiddingsdaden (ʿibādāt) en 
in al onze gedragingen. Laten we beseffen dat uiterlijk 
vertoon (riyāʾ) slecht is en laten we deze vermijden. Laten 
we de indrukken die we wekken een reflectie zijn van hoe 
wij diep van binnen zijn, en laten we van binnen zijn zoals 
de indrukken die we wekken. Moge Allah ons laten 
behoren tot degenen van wie hun intenties zuiver zijn. 
Moge Allah ons laten beseffen dat uiterlijk vertoon (riyāʾ) 
slecht is en moge Hij ons hiervan laten weerhouden. 
Āmīn. 
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3 Al-Muslim, Imāra, 152; Al-Nasāʾī, Jihād, 22. 


