
Vijf zaken die het hart vernietigen  

Vrijdagpreek van vrijdag 31 januari 2020  
 
Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: vijf zaken die het hart vernietigen.  
 

Allah swt zegt in Surah al-Infitaar, aya 13 en 14, het volgende:  
 

َراَر لَِفى نَِعيم ٍ۬ ) َبأ اَر لَِفى َجِحيم ٍ۬  (١٣إِنَّ ٱۡلأ ُفجَّ َوإِنَّ ٱلأ  

 
Voorwaar, de weldoeners bevinden zich zeker in een genieting (d.w.z. het paradijs). En voorzeker, de 
verdorvenen bevinden zich zeker in het hellevuur.  

Allah swt leert ons dat na elke zonde die men begaat een zwarte stip geplaatst wordt op het hart van deze 
persoon. Op den duur zie je dat het hart van deze persoon geheel zwart is, hierdoor zie je dat deze persoon 
het verschil tussen het goede en het slechte niet meer herkent. Deze persoon zal zo verdorven zijn dat hij in 
het hiernamaals zal behoren tot de inwoners van het hellevuur. Om die reden moeten we een zonde, 
ongeacht hoe groot deze is, niet onderschatten. Verder zijn er zaken die het hart van een persoon doen 
vernietigen. Vandaag zullen we stilstaan bij vijf van deze zaken:  

1. Het hebben van geen vertrouwen in de vergevensgezindheid van Allah swt. Je hebt broeders en zusters die 
zo ver zijn gegaan in het plegen van zondes en vervolgens in een fase terecht komen dat ze totaal geen 
vertrouwen meer hebben in Allah swt. Ze blijven zondigen en als ze worden aangesproken of als ze advies 
krijgen, dan zeggen ze “ja, ik word toch niet vergeven door Allah, ik heb zoveel zondes gepleegd, er is geen 
weg meer terug”. Dit is een hele grote misconcept. Allah swt verteld ons glashelder in de koran dat hij de 
meest barmhartige en de meest vergevensgezinde is. Hij is in staat om alle zondes te vergeven. De weg terug 
naar Allah swt is altijd open. De actie ligt bij ons. Een bekend verhaal wat hierop aansluit is het volgende 
verhaal die ons profeet Mohammed vzmh aan ons heeft overgeleverd:  

“Iemand uit een volk voor jullie die negenennegentig mensen gedood had, informeerde wie er de meest 
geleerde persoon op aarde was. Hij werd naar een monnik verwezen. Hij ging naar de monnik en zei: ‘ik 
heb negenennegentig mensen gedood. Is er enige kans op vergeving voor mij?’ De monnik antwoordde: 
‘Nee.’ Onmiddellijk doodde hij ook de monnik en completeerde zo een honderdtal. Toen informeerde hij 
weer: ‘Wie is er de meest geleerde persoon op aarde?’ Hij werd naar een geleerde verwezen, en hij vroeg 
deze: ‘Ik heb honderd mensen gedood. Is er enige kans op vergeving voor mij? De geleerde zei: ‘Ja. Wat 
kan er tussen jou en berouw staan? Je kunt beter naar dat-en-dat land gaan: er wonen mensen die Allah 
aanbidden. Doe met hen mee in het aanbidden van Allah en keer niet terug naar je eigen land, want het is 
een slechte plaats. ‘Dus hij vertrok. Hij had pas de halve afstand afgelegd toen hij door de dood overvallen 
werd, en er ontstond een meningsverschil over hem tussen de engelen van barmhartigheid en de engelen 
van de straf. De engelen van barmhartigheid pleitten dat hij gekomen was als iemand die zich berouwvol 
tot Allah wendde; de engelen van de straf stelden zich teweer (door te zeggen) dat hij nooit een goede 
daad verricht had. Toen verscheen er een engel in menselijke gedaante en de zich teweer stellende 
engelen stemden erin toe dat hij de scheidsrechter tussen hen zou zijn. Hij zei: ‘Meet de afstand tussen 
beide landen. Hij behoort bij hetgeen waar hij dichterbij is.’ Zij voerden de meting uit en zagen dat hij 



dichter bij het land was waarheen hij op weg was. De engelen der barmhartigheid namen hem dus verder 
onder hun hoede.” 

2. Het onderschatten van de zondes. Het tweede geval is dat iemand zijn zondes te lichtelijk neemt. Deze 
persoon is niet kritisch naar zichzelf en denkt dat hij door het verrichten van de aanbiddingen goed zit. Als die 
wordt aangesproken op zijn gedrag, dan probeert hij zichzelf een goed gevoel aan te praten. Een gelovige 
neemt zichzelf continue kritisch onder de loep. Vaak zie je ook dat men geen zuivere intentie heeft bij het 
verrichten van de daden. Je ziet dat men goede daden verricht ten behoeve van de mensen. Dit is iets wat 
ook zeer vernietigend is voor het hart.  
 
3. Het geen afstand nemen van een zonde. Je hebt broeders en zusters die een gewoonte hebben om een 
bepaalde zonde te plegen. Ze weten heel goed dat wat ze doen in strijd is met de principes van Allah swt. 
Ondanks deze bewustwording blijven ze vasthouden in het plegen van deze zonde. Allah swt zegt hierover in 
surah al-Araaf in aya 201 en 202 het volgende: 
 

ِصُروَن  بأ ُروْا َفِإَذا ُهم مُّ ِن تََذڪَّ ـٰ طَ يأ ٰٓٮِٕف ٍ۬ م َِن ٱلشَّ ـٰ ُہمأ طَ ْا إَِذا َمسَّ إِنَّ ٱلَِّذيَن ٱتََّقوأ
َغى ِ  (٢٠١) ونَُہمأ فِى ٱلأ َوٲنُُهمأ يَُمدُّ ِصُرونَ  َوإِخأ ُثمَّ ََل ُيقأ  

 
Voorwaar, wanneer degenen die (Allah) vrezen te kampen hebben met een woede aanval (veroorzaakt) 
door de satan, gedenken zij (Allah) en dan zien zij (de waarheid) in. En hun broeders (van de satans) doen 
hen (d.w.z. de ongelovigen) nog verder afdwalen en zij houden vervolgens niet op.  
 
Op een gegeven moment zie je dat deze categorie mensen geen vrees meer hebben tegenover Allah swt. Dit 
leidt ertoe dat het niet blijft bij het plegen van die ene zonde. Je ziet dat dit een grote impact heeft op zijn 
hart en zijn relatie met Allah swt.  
 
4. Het in openbaar plegen van zondes. Je hebt mensen die in het openbaar zondes plegen. Ze hechten totaal 
geen waarde aan de reactie van de mensen. Ze verheerlijken het plegen van zondes. Je ziet dat hun zondes 
ook een negatieve impact heeft op anderen. Ze beïnvloeden anderen op een negatieve manier en het lijkt 
alsof hetgeen wat ze doen “normaal” is. Dit is een zeer kwalijke zaak. Een gelovige dient zijn zondes niet in 
het openbaar te plegen of te vertellen. Het is iets wat tussen hem en Allah swt is. Het alleen denken aan de 
zonde zorgt voor een hele pijnlijke en zware toestand bij de gelovige, laat staan het openbaren van de 
zondes.  
 
5. Het aanmoedigen van het plegen van zondes. Deze persoon doet er alles aan om andere mensen te 
stimuleren om zondes te plegen. Dit is iets wat we tegenwoordig jammer genoeg heel vaak zien om ons 
heen. Denk hierbij aan influencers op social media die onze broeders en zusters stimuleren om zondes te 
plegen. Dit is een zaak die het hart vernietigd van de betreffende persoon. Deze persoon wordt in 
hiernamaals keihard gestraft door Allah swt.  
 
Beste broeders en zusters, neem deze punten en doe er alles aan om de volgende zaken niet toe te laten in je 
leven om zo je hart te beschermen tegen deze vernietigende effecten.  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  

Wa alaikoum assalaam wa rahmatoe lahi wa barakatoeh!  


