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Bismillahi Rahmani Arrahiem,
Onderwerp van vandaag is: zuivere intentie bij het verrichten van daden.
Allah swt zegt in soerah al-Maaidah vers 27 het volgende:
(..) Allah aanvaardt slechts de daden van de godsvruchtigen.
Allah swt maakt ons hier duidelijk dat we daden moeten verrichten met een zuivere intentie. Je verricht
daden om zo de tevredenheid van Allah swt te kunnen bereiken. De profeet heeft ons overgeleverd in een
hadith Qudsi dat Allah swt zegt dat indien een daad verricht wordt met een intentie die niet zuiver is, dan
heb Ik deze daad niet nodig. De daad die verricht wordt, moet zuiver zijn van deelgenoten. Een van de
bekendste overleveringen van de woorden van de Profeet Mohammed vzmh luiden: “Daden worden aan de
hand van intentie beoordeeld. Iemand wordt beloond voor wat hij of zij zich heeft voorgenomen om te
doen.”
Tevens zien we terug in de overleveringen dat de mensen die daden hebben verricht in het wereldse leven
zonder een zuivere intentie, deze daden niet geaccepteerd worden door Allah swt. Allah swt zal ze verwijten
waarom ze deze daden niet voor hem hebben verricht en tevens zal Allah swt tegen deze categorie mensen
zeggen dat ze naar die deelgenoten moeten gaan voor hun beloning. Oprechte intentie is zeer belangrijk in
de islam. Het verrichten van daden, zuiver en alleen om Allah te behagen, vormt de hoeksteen van goede
daden. Om in het hiernamaals beloond te worden, dient elke handeling uit een zuivere intentie voort te
komen.
Verder lezen we in een andere hadith het volgende: De profeet heeft gezegd dat de volgende drie personen
de hel zullen binnentreden. Als eerst een islamitische geleerde. Allah swt zal hem op de dag des oordeels
vragen: "Ik heb jou kennis gegeven en heb voor jou mensen om je heen verzameld; wat heb je hiermee
gedaan?". De geleerde zal antwoorden: "Ik heb mensen onderwezen in Uw geloof en met hun mijn kennis
gedeeld omwille van U". Hierop zal Allah swt antwoorden: "Jij liegt; jij hebt dit slechts gedaan zodat je
aanzien zou verkrijgen bij de mensen en niet omwille van Mij". Hierop zullen de engelen deze geleerde met
zijn gezicht als eerste de hel in werpen. Zo gaat het ook met de 2de, degene die Zakaat (liefdadigheid) gaf
omwille van bekendheid onder de mensen dat hij geld had en uitgaf. Zo ook de 3de, degene die Jihad deed
zodat mensen zouden zeggen kijk hoe dapper hij was.
Een rode draad die we uit deze hadith kunnen halen is dat de reden waarom deze personen de hel
binnentreden is vanwege het feit dat ze daden hebben verricht zonder een zuivere intentie. Maar wat zijn de
kenmerken van een niet zuivere intentie? De eerste kenmerk is dat je daden verricht om gezien te worden bij
de mensen. Je verricht een daad vanwege belangen die je hebt bij andere mensen. Een ander kenmerk is dat
je indirecte uitspraken doet om zo mensen te laten denken dat jij bepaalde daden hebt verricht. Bijvoorbeeld
je vertelt aan de mensen dat je amper hebt geslapen, zodat mensen denken dat je de hele nacht gebeden
hebt verricht. Een laatste kenmerk is dat je daden verricht om gezien te worden door de mensen. Je doet er
alles aan zodat het bekend is bij de mensen. Tegenwoordig zie je dit vaak terug bij de broeders en zusters, ze
plaatsen van elke verrichte daad een foto of een video op social media, dit om op deze wijze aan de

buitenwereld te laten zien hoe goed ze bezig zijn. De vraag die gesteld kan worden, waarom verricht je deze
daad? Van wie verwacht je een beloning? Van Allah swt? Of van je volgers op Facebook of Snapchat?
Beste broeders en zusters, wij moeten hier hoog bewust van zijn zodat onze daden vruchtbaar blijven om zo
de tevredenheid van Allah swt te kunnen bereiken. Een vraag die je iedere keer kan stellen is waarom
verricht je deze daad? Van wie verwacht je een beloning? Is dat enkel en alleen van Allah swt? Dan zit je
goed. Als je antwoord anders is, dan weet je dat je je intentie moet veranderen!
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.

