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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: de drie categorieën mensen op de dag des oordeels.  
 
Allah swt zegt in surah az-Zoemar in aya 61 het volgende: 
 

ۡم ََل يََمسُُّهُم ٱلسُّٓوُء َوََل هُۡم يَۡحَزنُونَ  يَن ٱتهقَۡواْ بَِّمفَاَزتِّهِّ ُ ٱلهذِّ ى ٱَّلله  َويُنَج ِّ

 
En Allah redt degenen die hoog bewust zijn van hem middels hun (behaalde) overwinning (d.w.z. door hun 
goede daden). Geen (enkel) kwaad treft hen. En zij zullen geen treurnis kennen.  
 
Er zal een dag komen dat we allemaal zullen terugkeren naar Allah swt. Wij zullen voor hem staan en we 
zullen verantwoording moeten afleggen voor al onze daden. Het is een dag waarop iedereen gefocust is op 
zichzelf. Allah swt noemt in de genoemde vers dat diegene die hoog bewust is van Hem en geleefd heeft op 
basis van zijn principes, geen kwaad en verdriet zal hem treffen. Op de dag des oordeels zullen alle mensen 
verzameld worden. Mensen zullen in rijen staan en ze zullen wachten op hun beurt om verantwoording af te 
leggen van hun daden bij Allah swt. We kunnen de mensen van de dag des oordeels in drie categorieën 
plaatsen. Vandaag zullen we hierbij stilstaan. 
 
 De eerste categorie zijn de mensen die voorgaan, dit zijn de mensen die altijd voorgaan in het verrichten 

van goede daden. We kunnen ze de pioniers noemen. Dit zijn de gelovigen die altijd het initiatief nemen 
om het goede te verrichten, ze wachten niet op anderen om in actie te komen. Ze zijn continue bezig met 
het verrichten van goede daden. Hun leven staat in het teken van het helpen van anderen. Allah swt 
belooft deze categorie gelovigen dat ze als eersten het paradijs zullen binnentreden. Een mooi voorbeeld 
hiervan is van de grote metgezel Abu Bakr. Abu Bakr stond bekend om zijn voortreffelijke en nobele 
gedrag. Hij stond bekend als een pionier in het verrichten van goede daden. We lezen terug in de 
biografie van de profeet Mohammed vzmh dat de metgezel Omar al-Khattab en Abu Bakr continu met 
elkaar wedijverde voor wat betreft het verrichten van goede daden. De profeet vzmh zei op een dag 
tegen de mensen, 'Geef op de weg van Allah'. Omar al-Khattab bracht de helft van zijn vermogen. De 
profeet vroeg aan Omar ‘wat heb je achtergelaten voor je familie?’ Omar antwoordde dat hij de helft van 
zijn vermogen heeft achtergelaten voor zijn familie. Abu Bakr bracht toen alles wat hij had naar de 
Profeet. Letterlijk alles wat hij had! Vervolgens vroeg de profeet vzmh hem, 'Maar wat heb je voor je 
familie achtergelaten?' Hij antwoordde, 'Allah en Zijn boodschapper heb ik voor hun achtergelaten'. 
Vanaf die dag begreep Omar dat hij nooit Abu Bakr kon overtreffen in het verrichten van het goede. Allah 
swt beschrijft deze categorie mensen in surah al-Waaqi’ah vanaf aya 10 tot en met aya 26. 
 

 De tweede categorie mensen zijn de mensen die hun boek in hun rechterhand krijgen. Deze categorie 
mensen zullen behoren tot de inwoners van het paradijs. Op het moment dat ze hun boek in hun 
rechterhand krijgen, dan zullen ze ontzettend blij zijn. Ze worden op dat moment bewust van het feit dat 
ze behoren tot de geslaagden. Deze categorie mensen hebben zich hun leven vastgehouden aan de 
principes van Allah swt. Ze hebben zich ingezet en hebben goede daden verrichten om zo de 



tevredenheid van Allah swt te bereiken. Allah swt beschrijft deze categorie mensen in surah al-Waaqi’ah 
vanaf aya 27 tot en met aya 40.  

 
 De derde categorie mensen zijn de mensen die hun boek in hun linkerhand krijgen. Deze categorie 

mensen zullen behoren tot de gezakte. Deze categorie mensen zullen gestraft worden in de hel. Deze 
mensen hebben zich niet gehouden aan de principes van Allah swt. Ze hebben hun begeertes gevolgd en 
zijn om die reden verloren. Allah swt beschrijft deze categorie mensen in surah al-Waaqi’ah vanaf aya 41 
tot en met aya 56.  

 
Beste broeders en zusters, neem deze punten mee, hou je vast aan de principes van Allah swt en zorg ervoor 
dat je zult behoren tot eerste of tweede categorie mensen op de dag des oordeels.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 
 


