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ه الرحمن ارحيمبِســــــــــــــــــــــم اللّٰ  

تهِم خَاشعونَين هم فاَلَّذِ ﴾١﴿قَدْ اَفْلَ الْمومنُونَ  َ  ﴾٢﴿  ص

  .ين هم للزٰكوة فَاعلُونَوالَّذِ ﴾٣﴿ين هم عن اللَّغْوِ معرِضونَ والَّذِ

اْلخَطيىةَ  والصدَقَةُ تُطْف: ـملَّسو ه يلَع ه اللَّلَّقَال رسول اللَّه ص 

.كَما يطْف الْماء النَّار  
 

RAMAḌĀN, DE MAAND VAN LIEFDADIGHEID 
 
Voordat ik aan mijn preek begin smeek ik Allah voor 
genadigheid voor de 60 Palestijnen die afgelopen 
maandag door geweld om het leven zijn gekomen in 
Gaza. Moge Allah onze gewonde broeders en zusters 
genezen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de 
familieleden van de overledenen en naar het gehele 
Palestijnse volk. Allah informeert ons als volgt in de 
Qurʾān: ‘De gelovigen (muʾminūn) welslagen zeker. Zij 
verrichten hun gebed (ṣalāt) met nederigheid. Zij 
houden zich verre van nutteloze zaken en zinloos 
geklets. Zij geven armenbelasting (zakāt)…’1 In een 
ḥadīth heeft profeet Muḥammad (vzmh) het volgende 
gezegd: ‘Het geven van aalmoezen/armenbelasting 
vernietigt zondes, zoals water vuur blust.’2 Álle 
gunsten die wij bezitten zijn ons toevertrouwd door Allah. 
Deze gunsten zijn voor ons een middel van beproeving. 
We moeten de waarde van deze gunsten beseffen en deze 
gunsten inzetten om de tevredenheid van Allah te 
verkrijgen. Indien men geen zakāt betaalt over zijn 
bezittingen, is dat een teken dat de armen niet beschermd 
worden. Zakāt houdt in dat degene die in religieuze 
termen rijk is, een deel van zijn bezittingen afstaat aan de 
armen. Op het eerste gezicht lijkt het of zakāt je 
bezittingen vermindert. Maar het tegendeel is waar: zakāt 
is een vorm van aanbidding die je bezittingen zegent én 
verruimt. Zakāt beschermt mensen tegen gierigheid en 
maakt de mens vrijgevig. In de Qurʾān worden degenen 
die zakāt betalen en hun bezittingen wijden aan het pad 
van Allah geprezen. Onze Profeet waarschuwde ons 
eeuwen geleden al: ‘Bescherm je tegen de Hel 
(jahannam), al is het met een halve dadel.’3 Hij 
adviseerde moslims om aandacht te geven aan 
armenbelasting (zakāt), aalmoezen (ṣadaqa), 
behulpzaamheid en menslievendheid. Helaas zien we dat 
een deel van de wereld kampt met armoede en 
hongersnood, terwijl tegelijkertijd een ander deel van de 
wereld achteloos omgaat met rijkdom en voedsel verspilt. 

                                                           
1 Al-Muʾminūn, 23: 1-4. 
2 Al-Tirmidhī, Jumuʿa, 79; Ibn Māja, Zuhd, 22. 

Laten we hopeloze mensen merken dat ze niet alleen zijn 
in deze gezegende maand. Laten we onze harten, 
bezittingen en onze maaltijdtafels openstellen voor 
geïsoleerde mensen en hen in bescherming nemen. Laten 
we de armenbelasting (zakāt) zo snel mogelijk betalen. 
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3 Al-Bukhārī, Zakāt, 10. 


