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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: het verbod op onrecht.  
 
Allah swt zegt in surah Ibraahiem, aya 42 het volgende: 
 

ِفلا  ـٰ َ َغ ِلُمونَ  َوََل تَۡحَسبَنَّ ٱَّللَّ ـٰ ا يَۡعَمُل ٱلظَّ رُ  َۚعمَّ ـٰ ُرُهۡم ِليَۡوم ٍ۬ تَۡشَخُص فِيِه ٱۡۡلَۡبَص   إِنََّما يَُؤخ ِ
 

En denk niet dat Allah Zich onbewust is van dat wat de onrechtplegers doen. Hij verleent hun slechts 
uitstel tot de Dag waarop de ogen wijd open zullen staan (van angst).  
 
Beste broeders en zusters, als we kijken naar de tijd waarin we nu leven dan zien we dat er ontzettend 
veel onrecht wordt gepleegd. Je hoeft maar je Facebookpagina door te scrollen of een krant open te 
slaan, dan tref je wel een artikel over een gebeurtenis of een incident waarbij de ene persoon onrecht 
heeft gepleegd tegenover zijn medemens. Allah swt maakt ons duidelijk in dit vers dat de 
onrechtplegers hoe dan ook terecht zullen staan voor het onrecht wat ze hebben gepleegd. Als het niet 
in dit wereldse leven is, dan zullen ze hoe dan ook terecht staan op de dag des oordeels. De straf die ze 
zullen krijgen is enorm. Allah swt is niet onbewust, Allah swt is de alziende, de alhorende en de 
alwetende. Tevens is Allah swt al-Adl, ‘De Rechtvaardige’. Allah swt heeft onrecht verboden. De profeet 
Mohammed (vzmh) vertelde dat Allah het volgende heeft gezegd: “O mijn dienaren, ik heb 
onrechtvaardigheid voor Mijzelf verboden en Ik heb het voor jullie onderling verboden: wees dus niet 
onrechtvaardig.” 
 
Allah swt heeft de dag des oordeels geschapen als een dag waarbij elke ziel zijn recht zal krijgen, het is 
een dag die draait om rechtvaardigheid. Elke ziel zal verantwoording moeten afleggen voor al hetgeen 
wat hij/zij heeft gedaan. Allah swt heeft dit gedaan om ook zo de persoon waarbij onrecht is aangedaan 
rust te geven, de rust dat diegene die hem of haar onrecht heeft aangedaan terecht zal staan voor deze 
onrechtvaardige handeling. Ongeacht wat de omvang is van deze onrechtvaardige handeling, men zal 
het terugvinden op de dag oordeels en men zal daar verantwoording voor moeten afleggen en de 
bijbehorende straf krijgen. Allah swt zegt hierover in surah al-Anbiyaa in aya 47 het volgende:  
 

ا  َشۡيـ ٍ۬
َمِة فََل تُۡظلَُم نَۡفس ٍ۬ ـٰ ۡن  َۖونََضُع ٱۡلَمَوٲِزيَن ٱۡلِقۡسَط ِليَۡوِم ٱۡلِقيَ  َوإِن َڪاَن ِمۡثقَاَل َحبَّة ٍ۬ م ِ

ِسبِينَ  َۗخۡرَدل  أَتَۡينَا بَِہا ـٰ   َوَكفَٰى بِنَا َح

 
En Wij zullen de weegschalen van rechtvaardigheid klaarzetten op de dag der opstanding. Geen ziel 
zal dan iets van onrecht worden aangedaan. En als er (ook maar) iets ter grootte van een 
mosterdzaadje, (dan) zullen Wij ermee komen. En Wij volstaan als Berekenaars.  
 
Allah swt maakt in dit vers een duidelijke statement, zelfs daden die verricht zijn ter grootte van een 
mosterdzaadje daar zal men verantwoording voor moeten afleggen. Voor jullie beeld, de omvang van 
een mosterdzaadje is tussen de 0,5 en 1 mm groot. Met andere woorden, alles zal naar voren komen en 
alles zal beoordeelt worden door de beste en meest rechtvaardige rechter, Allah swt. Op deze dag zal er 



ook geen verschil gemaakt worden tussen de mensen, op deze dag is iedereen gelijk. Je ziet in dit 
wereldse leven dat er onderscheid wordt gemaakt, iemand die een hoge status heeft in de samenleving 
wordt anders behandeld dan iemand die lage rang heeft in de samenleving. Iemand die bijvoorbeeld een 
groot vermogen heeft en een groot netwerk heeft, wordt anders behandeld dan een arm persoon die 
niemand kent. Op deze dag zal er geen onderscheid worden gemaakt tussen deze personen. Het recht 
zal zegevieren en alles zal onder de meetlat van rechtvaardigheid bekeken worden. Iedereen zal zijn 
recht krijgen.  
 
Je ziet vaak dat in dit wereldse leven dat een persoon soms denkt dat hij met zijn onrechtvaardige daden 
slim ermee weg komt. Op de dag des oordeels is dit niet mogelijk. Er is geen uitweg, je zult hoe dan ook 
de prijs betalen voor hetgeen wat je hebt gedaan. Soms zie je ook dat Allah swt vanuit zijn genade 
uitstel geeft aan deze persoon om terug te keren op Zijn pad, Hij biedt hem de kans om terug te keren 
en berouw te tonen en de personen waarbij hij onrecht bij heeft gedaan om het recht te zetten. Als deze 
persoon het doorzet, dan zie je ook vaak dat Allah swt deze persoon al in dit wereldse leven straft. Allah 
swt zegt hierover in surah Hoed in aya 102 het volgende:  
 

ِلَمة   ـٰ ۥۤ أَِليم ٍ۬ َشِديد    إِنَّ أَۡخَذهُ  َۚوَكَذٲِلَك أَۡخذُ َرب َِك إَِذآ أََخَذ ٱۡلقَُرٰى َوِهَى َظ  

 
En zo is de Greep van jouw heer wanneer Hij (de bevolking van) de steden grijpt, terwijl zij onrecht 
plegen. Waarlijk, Zijn Greep is pijnlijk hard.  
 
Tevens leert onze profeet Mohammed vzmh in een overlevering dat er twee daden zijn die in dit 
wereldse leven bestraft zullen worden, dat is het ongehoorzaam zijn van de ouders en het plegen van 
onrecht. De persoon die dit doet wordt al in dit wereldse leven bestraft. Om die reden moeten we deze 
slechte daad niet lichtelijk nemen. In een andere overlevering zegt de profeet Mohammed vzmh het 
volgende: “Vrees de smeekbede van de onrechtvaardig behandelde, want tussen deze (smeekbede) 
en Allah is geen sluier.”  
 
Beste broeders en zusters, we moeten de vraag nu aan onszelf stellen, waar sta ik? Hoe ga ik om met de 
mensen in mijn omgeving? Heb ik onrecht bij iemand aangedaan? Is het antwoord ja, dan is dit een kans 
om terug te keren op het pad van Allah swt. Verricht berouw en ga naar die mensen die je onrecht hebt 
aangedaan en vraag om vergeving. Niemand garandeert jou een morgen, de dood komt onverwachts en 
dan ben je te laat. Op de dag des oordeels zal je voor al deze daden verantwoording voor moeten 
afleggen en de straf van Allah swt is hard en pijnlijk. 
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


