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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: het belang van een zuiver hart.  
 
Een zuiver hart. Een hart dat een ander alles gunt. Een hart dat geen jaloezie of afgunst kent. Het hebben van 
een zuiver hart is één van de beste vormen van aanbidding.  Allah swt zegt in surah ash-Shoe’araa, aya 88 en 
aya 89 het volgende: 
 

َ بَِقۡلب ٌ۬ َسلِيم ٌ۬  (٨٨َفُع َمال ٌ۬ َوََل بَُنوَن )يَۡوَم ََل يَن إَِلا َمۡن أَتَى ٱَّللا  

 
De Dag waarop bezit, noch kinderen kunnen baten. Behalve degene die bij Allah komt met een zuiver 
hart. 
 
Allah swt benoemt hier het nut van een zuiver hart. Op het moment dat Allah swt ons ter verantwoording uit 
ons graf haalt, zullen noch onze kinderen, noch ons bezit ons baten. Het enige wat ons zal baten op de dag 
des Oordeels zal een zuiver hart zijn. Een ‘schoon’ hart op de weg van Allah swt houdt in dat je geen jaloezie 
kent, dat je een groot hart hebt jegens jouw medemens en dat je een ander gunt wat je jezelf zou gunnen, of 
zelfs meer. Daarom is het van belang, beste broeders en beste zusters, om onze harten te openen, te 
zuiveren van nijd en jaloezie en anderen alles te gunnen.  
 
Allah swt kijkt naar onze harten en niet naar onze uiterlijk. Als je wilt behoren tot de winnaars op de dag des 
oordeels, zorg ervoor dat je hart zuiver blijft en vrij van alle ziektes. Men zegt ook wel: “het hart is de koning 
van het lichaam.” Het hart kunnen we zien als de kern van het lichaam. Is het hart zuiver? Dan zal het gehele 
lichaam zuiver zijn. Je zult puur zijn. Vaak zien we dat mensen andere mensen beoordelen op uiterlijke 
schoonheid, hetgeen wat waarneembaar is aan de buitenkant. Datgene wat Allah swt in een mens zoekt is 
geen uiterlijke schoonheid, maar innerlijke schoonheid. Zo zei onze profeet Mohammed vzmh: “En 
voorzeker, er bevindt zich in het lichaam een mudghah (vleesklomp), als deze rechtschapen is, is het 
lichaam in zijn geheel rechtschapen, en als deze verdorven is, is het lichaam in zijn geheel verdorven, 
voorwaar dit is het hart.” Aansluitend hierop heeft de profeet Mohammed vzmh de volgende wijze woorden 
uitgesproken: “Allah de Verhevene kijkt niet naar jullie lichamen en Hij kijkt niet naar jullie uiterlijk, maar 
Hij kijkt naar jullie harten.” 

Er werd aan onze profeet Mohammed vzmh gevraagd wie de beste mensen zijn. Hierop antwoordde hij: 
“Iedereen die een zuiver hart heeft en waarachtig is in wat hij zegt.” Ze zeiden: “Waarachtig zijn kennen we, 
maar wat is een zuiver hart?” De Profeet zei: “Het is een hart dat Allah vreest en rein is. Er zit geen zonde, 
agressie, wrok of afgunst in.” Ook dit onderstreept het belang van een zuiver hart. We moeten ons 
bedenken dat dit de meest geliefde mensen zijn bij Allah swt.  

Ook uit een andere overlevering blijkt het belang van een zuiver hart. Onze Profeet Mohammed vzmh 
zei: “Voorwaar, de eerste die door deze deur binnen komt, behoort tot de mensen van het 
Paradijs.” Daarop kwam een man van de Ansar binnen.  Een metgezel besloot om drie dagen te verblijven 
met deze man om te kijken watvoor daden hij verricht. Na drie dagen besloot deze metgezel de waarheid te 
spreken. De metgezel zei: De Profeet heeft gezegd dat een man die één van de inwoners van het Paradijs is, 



zal binnenkomen, en jij was degene die elke keer binnenkwam. Dus ik wilde bij jou blijven om te zien wat jij 
doet zodat ik het kan opvolgen, maar ik heb jou niets extra zien doen. Dus wat is nu hetgeen jij doet waarom 
de Boodschapper van Allah vzmh zei wat hij heeft gezegd?" De man antwoordde: "Ik doe niets extra want dat 
heb jij gezien, behalve dat ik geen plek heb in mezelf om ontrouw te zijn tegenover anderen, en ik heb geen 
afgunst tegenover anderen, over hetgeen hij heeft gekregen van Allah. 

Dit is een essentiële overlevering, waar we tot vandaag de dag ontzettend veel lering uit kunnen trekken. Het 
gebed, het vasten en andere aanbiddingen doen we, maar daarnaast heerst er een enorme vlaag van jaloezie 
tegenover onze broeders en zusters. We moeten bij onszelf nagaan: zijn wij oprecht blij als een ander ons 
goed nieuws vertelt? Voelen van dan oprechte vreugde van binnen in onze harten en gunnen we de ander de 
wereld? Of voelen we stiekem wat jaloezie, omdat de ander in onze ogen meer heeft bereikt dan ons?  

Dit zijn essentiële vragen. We moeten onze harten zuiveren van elk zaadje van jaloezie. Het is een ziekte van 
het hart, die veel schade kan veroorzaken. Onze profeet Mohammed vzmh zei ook: “Niemand van jullie 
gelooft werkelijk totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” 

Elke persoon is begunstigd met voorzieningen. Deze voorzieningen zijn afkomstig van de Voorziener, ar-
Razaaq, van Allah swt. Dit is voorbestemd. Op het moment dat wij jaloers zijn op een ander en de ander 
eigenlijk een bepaalde gunst misgunnen, zijn wij in oorlog met Allah swt.  

Onze profeet Mohammed vzmh heeft zelf vaak smeekbedes gedaan om jaloezie, haat en nijd uit zijn hart te 
houden. Hij is ons grootste voorbeeld. Ook wij zouden veel aandacht moeten schenken aan het zuiveren van 
onze harten. Het is een vorm van aanbidding en het is ontzettend belangrijk om ons hart te zuiveren van de 
ziektes van het hart. Laten we onze harten openen voor elkaar, oprecht gelukkig zijn wanneer de ander 
begunstigd wordt en onze harten zullen automatisch gevuld worden met de zoetheid van oprecht geluk.  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  

Assalamou alaikoum wa ra7matoe lahi wa barakatoeh!  


