
De weegschaal  

Vrijdagpreek van vrijdag 27 september 2019  
 
Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: de weegschaal.  
 
Allah swt zegt in surah al-Anbiyaa, aya 47, het volgende: 
 

ا    َوإِن َڪاَن ِمۡثَقاَل  َمِة َفََل تُۡظلَُم نَۡفس ٌ۬ َشۡيـ ٌ۬ ـٰ َونََضُع ٱۡلَمَوٲزِيَن ٱۡلِقۡسطَ لِيَۡوِم ٱۡلِقيَ
ِسبِينَ  ـٰ ۡن َخۡرَدٍل أَتَۡيَنا بَِہا ۗ َوَكَفٰى بَِنا َح  َحبٍَّةٌ۬ م ِ

 
“En Wij zullen de weegschalen van Rechtvaardigheid klaarzetten voor de Dag des Opstanding. Geen ziel zal 
dan iets van onrecht worden aangedaan. En als er (ook maar) iets is ter grootte van een mosterdzaadje, 
(dan) zullen Wij ermee komen. En Wij volstaan als Berekenaars.”  
 
Ons doel in dit wereldse leven is om de tevredenheid van Allah swt te krijgen. Hoe kunnen we dit nastreven? 
Door middel goede daden. Allah swt zal ons, op de Dag des Oordeels, beoordelen op basis van onze daden. 
De afrekening zal berusten op onze weegschalen. Alles wat wij doen zal op deze weegschaal komen, zowel 
onze goede daden als onze zonden. Hoe zijn we in ons leven geweest? Hebben wij ons gehouden aan onze 
verplichtingen als moslims? Zijn we goed geweest voor onze naasten en omgeving? 
 
Het is erg goed om ons continu bewust te zijn van deze weegschaal. Als je je hier hoog bewust van bent, zul 
je altijd bewust zijn in het opzoeken van het goede en het laten van het slechte. Je zult bijvoorbeeld niet 
stelen en geen gebeden nalaten, omdat je weet dat dit meegenomen wordt op jouw persoonlijke 
weegschaal. Je blijft je bewust van de afrekening. 
 
Deze weegschaal fungeert ook als een bescherming en rust. Hoe veel mensen zijn benadeeld door anderen? 
Geslagen door anderen? Ondermijnd door anderen? Dit wordt niet vergeten. Ook deze daden komen te 
liggen op de weegschaal en ze zullen hun recht krijgen.  
 
We worden hierdoor ook gemotiveerd om het goede na te streven en om goede daden te verrichten. Allah 
swt zegt in surah al-Zalzalah, aya 7 en 8: 
 

ا يََرهُ  ا (٧ۥ ) َفَمن يَۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرٍَّة َخۡير ٌ۬ ٍةٌ۬ َشر ٌ۬ ۥ يََرهُ  َوَمن يَۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ  

 
“Wie goed doet ter grootte van een mosterdzaadje, zal het zien. En wie slecht doet ter grootte van een 
mosterd zaadje zal het zien.” 
 
Heb je wel eens een mosterdzaadje gezien? Die zijn ontzettend klein. Allah swt belooft ons in deze twee ayas 
dat zowel onze goede daden als onze slechte daden zichtbaar zullen worden op deze weegschaal, al zijn ze zo 
klein als een mosterdzaadje. 
 
Al onze daden zullen gewogen worden, maar niet alleen die van ons. Alle daden van onszelf, van de mensen 
die ons voor zijn gegaan en van alle mensen die nog na ons zullen komen. Dit zal gebeuren op één en 



hetzelfde moment: het moment van de Afrekening. Deze ‘weegschaal’ is voor iedereen. Uit een overlevering 
blijkt dat “De Weegschaal geplaatst zal worden op de Dag der Opstanding en als de hemelen en de aarde 
hierin gewogen zouden worden, dan zou dat toereikend zijn. En de Engelen zullen zeggen: “O Heer, voor 
wie is dit?” Allah zal dan zeggen: “Voor wie Ik wil vanonder Mijn dienaren.” 
 
Je zult jouw hele leven zich zien afspelen: het goede dat je hebt gedaan en het slechte dat je hebt gedaan. 
Dat moment zal erg bijzonder zijn. Op dat moment is het ieder voor zich. Je vergeet je moeder, je vader, je 
echtgenoot, je kinderen en al je andere geliefden. Op een dag dacht Aicha ra aan de hel en begon te huilen. 
De profeet  vzmh vroeg: “Waarom huil je?”. Ze antwoordde: “Ik dacht aan de hel en daarom moest ik 
huilen. Zullen jullie, de profeten op de Dag des Oordeels, jullie families herinneren?”. Onze profeet 
Mohammed vzmh antwoordde: “Er zijn drie plekken waar niemand zich iets kan herinneren: Op de Dag dat 
de daden worden ‘gewogen’ en wordt gekeken of de goede- of slechte dagen de overhand zullen krijgen. 
Op het moment wanneer het Boek der Daden wordt uitgereikt; of de geschriften van hun rechter- of 
linkerzij worden gegeven. En wanneer men zich boven de Hel gevestigde Siratbrug* bevindt tot de tijd dat 
hij in het Paradijs zal komen.”   
 
Al onze daden worden geregistreerd door Allah swt. Abdoellah ibn ‘Amr heeft overgeleverd dat de Profeet 
(vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah zal een man van mijn gemeenschap afzonderen van de 
aanwezigheid van alle schepselen en 99 rollen uitspreiden. Elke rol gaat zover het oog reikt. Dan zal Hij 
zeggen: “Heb je bezwaar tegen iets dat vermeld staat? Hebben Mijn schrijvers die alles bijhouden jou 
onrecht aangedaan?” Hij zal zeggen: “O Heer, Nee.” Hij zal hem vragen: “Heb je enig excuus?.” Hij zal dan 
zeggen: “O Heer, Nee.” Allah zal dan zeggen: “Aan de andere kant heb je bij Ons een goede daad en er zal 
jou deze Dag geen onrecht worden aangedaan.” Dan zal een kaart naar voren worden gebracht waarop de 
woorden “Ash-hadoe anlaa ilaaha illAllaah wa ash-hadoe anna Moehammadan cabdoehoe wa 
Rasoeloehoe.” (Ik getuig dat er geen God het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en ik getuig 
dat Mohammed Zijn Dienaar en Boodschapper is). Allah zal zeggen: “Breng jouw gewicht (het boek).” De 
man zal zeggen: “O Heer, wat is deze kaart in vergelijking met deze rollen?” Hij zal antwoorden: “Jou zal 
geen onrecht worden aangedaan.” De rollen zullen aan één kant van de Weegschaal worden geplaatst en 
de kaart in de andere. De rollen zullen licht zijn en de kaart zwaar, want niets zal in gewicht te vergelijken 
zijn met de naam van Allah.” 
 
Beste broeders en zusters, we moeten ons bewust zijn van het feit dat al onze daden worden gezien. Op elk 
moment. Laten we er daarom naar streven om altijd het goede te doen, ook als we denken dat we alleen zijn. 
Laten we deze weegschaal altijd voor ons zien en ons best doen om onze goede daden zwaar te laten wegen!  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamou alaikoum wa ra7matoe lahi wa barakatoeh 


