
Ieder mens krijgt zijn verdiende loon 

Vrijdagpreek van 25 december 2015 

 
 
Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

Onderwerp van vandaag is: Ieder mens krijgt zijn verdiende loon 
 
Allah swt zegt in de koran in Soerah An-Nissaa (4) vers 79:  
 
4:79. Wat jou aan goeds overkomt, is afkomstig van Allah en wat jou aan slechts overkomt, is afkomstig van 
jezelf.  
 
Ieder mens krijgt zijn verdiende loon, hetzij in het hedendaagse, het wereldse leven ofwel in het hiernamaals 
of beiden.  
 
Een metgezel van de profeet heeft gezegd: “En weet dat de goede daad niet vergaat en dat de slechte daad 
niet vergeten wordt. En weet dat Allah, de Beschermer van mensenrechten, de Levende is en nooit zal 
Sterven. Dus wees zoals je wil zijn, maar weet dat ieder mens zijn verdiende loon krijgt”. 
 
Goede daden zullen niet vergaan, dit wil zeggen dat alle goede daden nauwkeurig geregistreerd worden door 
Allah swt en men in het wereldse leven en het hiernamaals geen onrecht zal worden aangedaan.  
Natuurlijk geldt dit ook voor het verrichten van slechte daden. Alle slechte daden ten opzichte van jezelf, ten 
opzichte van je medemensen en ten opzichte van Allah’s wetgeving worden tevens nauwkeurig geregistreerd. 
Allah swt kent geen beperkingen in Zijn Vermogen en Zijn Eigenschappen, en derhalve zal Hij swt geen fouten 
maken in de registratie of zaken vergeten, ongeacht de omvang van een zonde.  
De metgezel van de profeet vzmh benadrukt dat Allah swt eeuwig de beschermer is van de mensenrechten.  
Allah de Rechtvaardige zal in iedere zaak waarin een mens de rechten van een ander mens aantast, recht 
spreken en ieder ziel haar verdiende loon geven.  
 
Mensen die goede daden verrichten zullen in het wereldse leven worden beloond en in het hiernamaals 
worden geplaatst onder de groep van weldoeners. Mensen die slechte daden verrichten en andere aanzetten 
tot het verrichten van slechte daden, ook zij ontvangen hun verdiende loon.  
Ieder mens krijgt dus zijn verdiende loon, hetzij een beloning ofwel een bestraffing. 
 
Allah swt zegt in soerah An-Nabaa (78) vers 26: 
 
78:26. Een gepaste Vergelding (voor hun misdaden).  
 
En Allah swt zegt in soerah Yonas (10) vers 27: 
 
10:27. En voor degenen die het slechte verwierven, de vergelding voor een slechte daad is het gelijke 
daaraan.  
 
In deze vrijdagpreek willen wij ook kort stilstaan bij de jongeren. Wees je bewust van je handelingen. Toon 
tijdig berouw en kies tijdig het juiste pad en een goede vriendenkring. Want weet dat ieder mens zijn 
verdiende loon krijgt.  



 
Ook vragen wij de volwassenen en de opvoeders hun verantwoordelijkheid te nemen, vooral in deze 
moeilijke tijden en in de huidige ontwikkelingen. Praat met de jongeren en houd ze bewust. Want weet dat 
ieder mens zijn verdiende loon krijgt.  
 
Ten slotte willen wij afsluiten met het vers uit soerah An-Nissaa (4) waar we deze preek mee zijn begonnen:  
 
4:79. Wat jou aan goeds overkomt, is afkomstig van Allah en wat jou aan slechts overkomt, is afkomstig van 
jezelf.  
 
Weet dat alle hedendaagse problemen afkomstig zijn van onszelf en ons slecht gedrag en zeker niet 
afkomstig zijn van Allah swt of de Islam.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht! 
 
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 


