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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

َٓاءِِ مَّ ِِفيِالّسَّ َلَّ ْيٌءِِفيِاَْلَّْرِضِوَّ لَّْيِهِشَّ ِيَّْخٰفىِعَّ َلَّ َِّ ِالّلٰ  اِّنَّ
ّلَِّم سَّ لَّْيِهِوَّ ُِعَّ ّلَّىِالّلَّ ِِصَّ ُسوُلِالّلَّ ِرَّ  قَّالَّ

...  ِ ْنِقَّامَّ قَّامَِّمَّ يَُّقوُمِِبِهِمَّ َِّ ِالّلَّ ِريَّاٍءِفَّإِّنَّ ٍةِوَّ قَّامَُِّسْمعَّ ُجٍلِمَّ ِبرَّ
ةِِ ِاْلِقيَّامَّ ِريَّاٍءِيَّْومَّ ٍةِوَّ  ُسْمعَّ

 
EEN ZIEKTE VAN HET HART: AL-RIYĀʾ 
 
Beste broeders en zusters! In een vers zegt Allah هلالج لج het 
volgende: “Voorwaar, niets op aarde of in de hemelen 
is verborgen voor Allah!”1 Volgens een ḥadīth zei de 
Profeet ملسو هيلع هللا ىلص de volgende woorden: “Degene die iemand 
verheerlijkt zodat hij gezien en gehoord wordt, Allah 
zal hem op een plaats zetten waar zijn valse intenties 
gezien en gehoord wordt op de Dag der 
Opstanding.”2 
 
Gerespecteerde Gelovigen! Riyāʾ is het vertonen van 
gedrag dat niet overeenkomt met je innerlijke geloof om 
daarmee status en bewondering bij anderen te werven, en 
er een voordeel uit te krijgen. Riyāʾ is een kwaad karakter 
dat alle goede daden vernietigt en wegvaagt. Het doet alles 
wat mooi is teniet, en het verpest al het juiste wat een 
persoon doet. Riyāʾ is een ziekte die menselijke relaties en 
wederzijds vertrouwen schaadt en de mens onteert. Riyāʾ 
is een vorm van kleine shirk, wat één van de grootste 
zonden is in de Islam. 
 
Geachte Moslims!  De boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص 
beschrijft in een ḥadīth de situatie van drie soorten 
mensen die hun daden verrichten om te pronken: “De 
eerste persoon die op de Dag der Opstanding geroepen zal 
worden om rekenschap af te leggen, zal een man zijn die als 
martelaar, shahīd, gestorven is. Hij zal meegenomen 
worden; Allah zal hem Zijn gunsten herinneren en hij zal 
ze erkennen. Allah zal hem dan vragen “En wat heb je 
ermee gedaan?” Hij zal antwoorden: “Ik heb gestreden 
voor U totdat ik als martelaar gestorven ben!” Allah zal 

 
1Āl ʿImrān 3: 5. 
2 Abū Dāwūd, Al-Adab, 43. 

hem zeggen: “Je liegt! Je hebt gestreden zodat de mensen 
zouden zeggen dat je dapper bent! En dat is wat ze gezegd 
hebben.” Dan zal Allah bevelen dat hij meegesleurd wordt, 
met zijn gezicht tegen de grond en hij zal in het vuur 
gegooid worden. Daarna zal er een man meegenomen 
worden die kennis had verworven en deze onderwees, en 
die ook de Koran geleerd had. Hij zal voor Allah gebracht 
worden, Allah zal hem herinneren aan al Zijn gunsten 
tegenover hem; hij zal ze erkennen. Allah zal hem vragen: 
“Wat heb je ermee gedaan?” Hij zal antwoorden: “Ik heb 
kennis verworven en ik heb het onderwezen en ik heb de 
Koran gereciteerd voor uw tevredenheid.” Allah zal zeggen 
“Je liegt! Je hebt kennis verworven zodat mensen zouden 
zeggen dat jij een geleerde bent! En dat is wat ze gezegd 
hebben.” Daarna zal hij meegesleurd worden met zijn 
gezicht tegen de grond, tot in het vuur! Dan zal het de 
beurt zijn van een man aan wie Allah allerlei soorten 
rijkdommen gegeven heeft. Allah zal hem herinneren aan 
Zijn gunsten tegenover hem. Hij zal ze allemaal erkennen. 
Allah zal hem vragen “En wat heb je ermee gedaan?” Hij 
zal antwoorden: “Ik heb het uitgegeven voor U! Ik heb 
geen enkele situatie gelaten waarvan u graag hebt dat er 
geld voor uitgegeven wordt!” Allah zal tegen hem zeggen: 
“Je liegt! Je hebt dat gedaan zodat mensen zouden zeggen 
dat je vrijgevig bent! En dat is wat ze gezegd hebben.” 
Vervolgens zal hij meegesleurd worden, met zijn gezicht 
tegen de grond, tot in het vuur.”3 
 
Beste Moslims! We begrijpen uit deze ḥadīth dat daden 
die we doen voor iets anders dan de tevredenheid van 
Allah ons nooit zullen baten. Integendeel, het is een groot 
gemis en verlies voor onszelf. Om deze reden is de 
belangrijkste kwestie waar we op moeten letten tijdens ons 
leven in deze wereld; Het oprecht aanbidden van Allah 
alsof wij Hem zien. Onze Profeet zegt daarom ook; 
“Daden krijgen alleen waarde volgens de intenties. 
Iedereen krijgt naargelang zijn intentie.”4 Laten we 
Allah dienen met een schoon en zuiver hart. Laten we niet 
vergeten dat de daden die worden gedaan om te pronken, 
in het hiernamaals niet worden beloond. 
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