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Bismillahi Rahmani Arrahiem, 
 
Onderwerp van vandaag is:  Iedere zaak moet haar volledig recht krijgen.  
 
Allah swt zegt in soerah Al-Hadied vers 25 het volgende: 
 
Voorzeker, Wij hebben Onze Boodschappers met duidelijke Bewijzen gestuurd. En Wij zonden het Boek en 
de weegschaal (d.w.z. rechtvaardigheid) met hen neer, opdat de mensen voor rechtvaardigheid zullen 
staan.  
 
Allah swt heeft boodschappers naar de mensheid gestuurd met als doel een rechtvaardige samenleving op te 
bouwen. Daarnaast heeft Allah swt alle mensen geschapen met een volledige vrijheid en heeft Hij swt alle 
mensen hun rechten gegeven. Als een persoon de rechten van een andere persoon aantast, zal hij op de dag 
des oordeels hierover verantwoording moeten afleggen bij Allah swt. De Islam is een religie die dus alle 
rechten van alle mensen beschermt, ongeacht afkomst, ras, religie etc. 
 
Een gelovige persoon wordt vanuit de Islam opgedragen om ten alle tijden de waarheid en het recht te 
verkondigen en te volgen, ook als dit niet in lijn ligt met de eigen belangen. De waarheid en rechtvaardigheid 
heeft op alle locaties en ten alle tijden voorrang. Een mens kan dit niveau van rechtvaardigheid bereiken door 
zich onder andere te ontwikkelen op drie gebieden waarin vandaag met de preek bij stilgestaan wordt:  
 
1. Recht van leven 
2. Recht van anderen 
3. Recht van buren 
 
1. De rechten van alle mensen - ongeacht religie, ras, afkomst, cultuur etc. - dienen gerespecteerd te worden. 
Ieder mens heeft recht op leven in vrede en veiligheid ontvangen van Allah swt. Iemand die de rechten van 
de medemensen niet respecteert, begaat een grote zonde. Allah swt zegt hierover in soerah Al-Maïdah vers 
32 het volgende: 
 
Daarom hebben Wij de kinderen van Israël voorgeschreven dat wanneer iemand een ziel doodt (en dit) 
niet als vergelding voor moord (is bedoeld), of (het bedoeld is) om verderf op aarde te zaaien, het dan is 
alsof hij alle mensen heeft gedood. En wie haar laat leven, het is dan alsof hij alle mensen heeft laten 
leven. En voorzeker, Onze Boodschappers zijn met duidelijke Bewijzen naar hen gekomen. Voorwaar, 
vervolgens waren velen van daarna overtreders op aarde.  
 
 
 
 
 



Ook verbiedt Allah swt de gelovigen ook om zichzelf zowel lichamelijk als geestelijk te doden, op een directe 
of een indirecte wijze (roken/alcohol gebruik/drugs gebruik). De mens dient dus ook zijn eigen rechten te 
respecteren  door middel van bescherming van ziel en lichaam. Allah swt zegt hierover in soerah An-Nissaa 
vers 29 het volgende: 
 
[...] En dood julliezelf niet. Voorwaar, Allah is Meest Genadevol voor jullie. 
 
2. Recht op een bescherming tegen valse beschuldigingen, roddel en laster. De Islam verbiedt dit, omdat dit 
grote schade kan toebrengen aan de eer van de mens. De profeet Mohammed vzmh heeft tijdens de 
afscheidsbedevaart gezegd: “Jullie bloed, jullie bezit, jullie eer is voor jullie verboden, zoals de heiligheid van 
deze dag, in dit land (doelende op Mekka), en in deze maand (doelende op Dzoel Hidja)). 
 
3. Recht van de buur. De Islam leert de mensen extra veel respect te hebben voor de buur. Allah swt zegt in 
soerah An-Nissaa vers 36 het volgende:  
 
En aanbid Allah en ken Hem geen enkele deelgenoot toe, en behandel de ouders op een goede wijze, 
(evenals) de verwanten, de wezen, de behoeftigen, de verwante buur, de naaste buur, de naaste metgezel, 
de (behoeftige) reiziger en wat jullie rechterhand bezit (d.w.z. de slavinnen). Waarlijk, Allah houdt niet van 
degene die zich verwaand en hooghartig opstelt.  
 
De profeet Mohammed vzmh heeft gezegd: “Bij Allah, hij gelooft niet. Bij Allah, hij gelooft niet. Bij Allah hij 
gelooft niet.” Er werd gezegd: “O Boodschapper van Allah, wie is dat?” Hij zei: “Degene wiens buur niet veilig 
is voor zijn overlast.” 
 
Deze overlevering heeft een algemene betekenis en is van toepassing op alle buren. De Profeet (vrede zij met 
hem) heeft door drie keer te zweren, benadrukt dat de buur niet mag worden lastiggevallen. Dit heeft hij ook 
gedaan door te vermelden dat degene die zijn buur lastigvalt geen gelovige is in complete zin. Dus de 
gelovige moet het lastigvallen van zijn buur vermijden en zich onthouden om iets te doen wat Allah en Zijn 
Boodschapper hebben verboden. Hij moet ernaar streven om datgene te doen wat Allah tevreden maakt en 
anderen aanmoedigen om dit ook te doen.  
 
Beste broeders en zusters, laten we vanaf vandaag bewust met deze rechten aan de slag gaan. En laten we 
bewust deze rechten respecteren en geven aan onze medemens, zodat Allah swt tevreden over ons zal zijn.  
 
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht! 
 
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 


