
Innerlijke schoonheid is de ware 

schoonscheid 

Vrijdagpreek van 28 oktober 2016 

 
Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

Onderwerp van vandaag is: Innerlijke schoonheid is de ware schoonheid. 
 
In deze vrijdagpreek zal worden stilgestaan bij het verschil tussen innerlijke en uiterlijke kenmerken van een 
mens. Er is overgeleverd dat de profeet vzmh heeft gezegd: “Waarlijk, Allah kijkt niet naar jullie vormen 
(uiterlijk) of bezittingen, maar Hij kijkt naar jullie harten en daden.” 
 

In de Islam is het innerlijk van een mens de belangrijkste dimensie. Hierbij komen zaken aan bod als intentie, 
zuiverheid, bewustzijn en overtuiging. Dit betekent absoluut niet dat het uiterlijk onbelangrijk is. We zien 
namelijk dat onze geliefde profeet Mohamed vzmh zeer verzorgd was en aandacht had voor zijn uiterlijk, 
echter zijn aandacht voor de innerlijke schoonheid was vele malen groter. Bij een gelovige is het innerlijk in 
een goede balans met het uiterlijk.  
 
Tegenwoordig besteden heel veel mensen helaas veel te veel tijd, geld en aandacht aan uiterlijke zaken. We 
zien dat mensen bijvoorbeeld geld verkwisten als het gaat om zaken als kleding, er goed uit willen zien, 
zichzelf opmaken, plastische chirurgie en de trend om zogenaamd jong te blijven. Vaak doet men dit om 
indruk te maken op anderen. Dit is geen ware schoonheid; ware schoonheid is het ontwikkelen van het hart 
en het innerlijke karakter. Wij moeten ons kleden met innerlijke mooie eigenschappen. Hierover zegt Allah 
swt in soerah Al-A’raaf vers 26 het volgende: 
 
O Kinderen van Adam, voorzeker, Wij hebben voor jullie zeker kleding neergezonden om (daarmee) jullie 
intieme delen te bedekken en als versiering. En de kleding van godsvrucht is beter. Dit behoort tot de 
Tekenen van Allah, opdat zij er lering uit zullen trekken.  
 
Tot slot een overlevering van een bevriende en zeer geliefde metgezel van de profeet vzmh waaruit het 
belang van goed innerlijk blijkt.  
 
Zahir was een moslim die in de woestijn leefde. Hij nam geschenken mee voor Mohammed vzmh uit de 
woestijn en Mohammed hielp hem met winkelen in de stad. De Profeet vzmh zei: "Zahir is onze woestijn, wij 
zijn zijn stad", om aandacht te trekken voor de relatie tussen hen.  
 
Zahir was qua uiterlijk een onaantrekkelijke man, waardoor hij niet onder de mensen wilde zijn. Toen hij zich 
moest mengen onder de mensen, dacht hij altijd: "Iedereen kijkt naar mij!" en werd ernstig gehinderd door 
dit minderwaardigheidscomplex. De Profeet Mohammed vzmh was zich bewust van Zahir’s probleem. Op 
een dag, vond de Profeet vzmh de kans om zijn probleem te verlichten. Zahir was aan het winkelen in de 
drukke markt van Medina. Ondertussen benaderde Mohammed hem langzaam en sloot de ogen van Zahir 
met Zijn handen en trok Zahir’s lichaam naar zichzelf. Zahir realiseerde zich dat de persoon die deze grap 
maakte de Profeet Mohammed vzmh was. Zahir herkende de Profeet vzmh namelijk aan zijn geur. Zahir werd 
erg gelukkig en leunde tegen Mohammed vzmh aan. De moslims die wisten dat de Profeet nooit iemand zo 
intiem had behandeld, omringde hen en keken met een verbaasde blik. Profeet Mohammed vzmh zei 
glimlachend: "Ik heb een slaaf. Ik verkoop hem. Wie wil hem kopen?" Aan de ene kant was Zahir geschrokken 



door dit verrassende compliment; aan de andere kant antwoordde hij de grap van de Profeet met: "O 
boodschapper van Allah! Ik zweer bij Allah dat U probeert een waardeloze slaaf te verkopen."  
 
Dit was de kans waarop Mohammed vzmh stond te wachten. Hij zou deze persoon die getroffen is met dit 
minderwaardigheidscomplex, een leven toewensen net zoals iedereen; Zahir zou vol vertrouwen en zonder 
angst gaan leven onder de mensen. Dit was de kans waar de Profeet vzmh op heeft gewacht. Op dat moment 
stopte de Profeet met het maken van de grap en hij werd serieus. Hij toonde Zahir naar de mensen en zei: 
"Nee, ik zweer bij Allah dat jij van onschatbare waarde bent in de ogen van Allah en Zijn boodschapper!" 
Zahir had een prachtige innerlijkheid. Deze dag was de gelukkigste dag in Zahir’s leven.  
 
In het kader van innerlijke schoonheid, was de profeet vzmh gewoon om het volgende smeekgebed te 
verrichten: “O Allah, zoals U mijn lichaam mooi heeft gemaakt, vraag ik U om mijn karakter ook mooi te 
maken”. Verder heeft de profeet Mohamed vzmh ons geleerd dat een goed innerlijk karakter zal leiden tot 
tevredenheid van Allah swt en tot het paradijs.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht! 
 
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 


