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Datum: 15-07-2022 (vereenvoudigde samenvatting) 
ِِِِبْســــــــــــــــــــــِمِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

ِ َٓاءَّ ُِحنَّفَّ ينَّ ِلَُّهِالّد۪ َُِّمْخِل۪صينَّ ِلِيَّْعُبُدواِالّلٰ َٓواِاِّّلَّ َٓاِاُِمُر مَّ وَّ
يُْؤتُواِ ٰلوةَِّوَّ يُ۪قيُمواِالّصَّ ِةِ وَّ ّيِمَّ ِ۪ديُنِاْلقَّ ٰذلِكَّ ٰكوةَِّوَّ  .الّزَّ

ِِ ِبّيَّ ِالّنَّ ِأَّّنَّ اِرّيِ ْنِتَِّميٍمِالّدَّ ّلَّىعَّ ُِِِصَّ لَّْيهِِِِالّلٰ ّلَّمَِِِّعَّ سَّ ِِ:قَّالَِِِّوَّ
ةُِاَِّ ِالّنَِّصيحَّ يُن نِِِْ:ُقْلنَّاِِ،لّدِ ِِِِ:قَّالَِِِّ؟لِمَّ لِِكتَّاِبهِِِِ،لِلّٰ ُسولِهِِِِ،وَّ لِرَّ ِ،وَّ

َِّ ِل ِةِاْلُمْسِلِمينَِّوَّ ِتِهمِِْ،ئِّمَّ اّمَّ عَّ  .وَّ
RELIGIE BETEKENT OPRECHTHEID 
 

Beste broeders en zusters, Allah هلالج لج zegt het volgende in de 
Koran: “En hen werd niet anders geboden dan Allah als 
oprechten te aanbidden, de religie aan Hem [wijdend], 
als rechtzinnigen, en dat zij de ṣalāt in stand houden en 
de zakāt geven. En dat is de rechte religie.”1 Op gezag 
van Tamīm al-Dārī is overgeleverd dat de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei: “De 
religie is oprechtheid.” Wij zeiden: “Voor wie?” Hij zei: 
“Voor Allah, voor Zijn Boek, voor Zijn Boodschapper, 
voor de leiders van de moslims en het gewone volk.”2 
Beste moslims, oprecht zijn betekent dat je dingen recht uit 
het hart doet, zonder bijbedoelingen, en dat je er zuivere 
intenties op nahoudt. Het tegenovergestelde hiervan, 
schijnvertoning en bedrog, rijmen niet met de ethiek van de 
Islām. Beste gemeenschap, een moslim dient altijd goede 
bedoelingen te hebben en mag geen haat of hoogmoed 
koesteren. Een moslim maakt zich ook niet schuldig aan al-
taqiyya, het verloochenen van het geloof. Ook grijpt een 
moslim niet naar illegale middelen om een bepaalde positie 
of macht te verwerven. Hypocrieten die zich hieraan schuldig 
maken, deinzen er niet voor terug om de Koran en de sunna 
naar eigen inzichten uit te leggen en zo het geloof te 
misbruiken. Ze bekommeren zich er niet om dat dit de 
samenleving en de eenheid van de umma beschadigt. We 
dienen ons te laten leiden door de Koran en de sunna en de 
religie te halen uit authentieke teksten om degenen die de 
Islām voor eigen gewin willen misbruiken geen kans te geven. 
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1 Al-Bayyina, 98: 5. 

 

2 Al-Muslim, Al-Īmān, 95; Abū Dāwūd, Al-Adab, 59. 


