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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

َٓ اَْن تَكُوَن  ساْلبَاطسلس اسَلَّ َٓوا اَْموَالَكُْم بَْينَكُْم ب َّ۪ذيَن ٰاَمنُوا ََل تَْأكُلُ َا ال َٓا اَُّيه يَ
 َ ْۜ اسنَّ اّٰلله َٓوا اَْنُفَسكُْم ْنكُْم َوََل تَْقتُلُ سَجارَةً َعْن تَرَاٍض مس سكُْم رَ۪حيمًا ت  .كَاَن ب

َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله  :قَاَل رَُسوُل اّٰلله

نَّا  نَا فَلَْيَس مس  . َمْن غَشَّ

ETHISCH VERANTWOORD ZAKENDOEN 
 

Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: ‘O jullie die 

geloven! Verteer onderling niet elkaars bezittingen op 

valse wijze, behalve door handel met wederzijdse 

goedkeuring. En dood elkaar niet. Voorwaar, Allah is 

voor jullie barmhartig.’1 Volgens een ḥadīth zei de 

Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het volgende: ‘Wie ons bedriegt, hoort niet 

bij ons.’2 

 

Beste broeders en zusters! 

Onze religie, de Islām, heeft – met het oog op zowel het 

individuele als het collectieve belang, zowel op aarde als 

in het Hiernamaals – op elk terrein van het wereldse leven 

unieke waarden in het leven geroepen. Eén van deze 

terreinen is het zakenleven. De Islām heeft het zakenleven 

niet gebouwd op winstbejag, maar op rechtvaardigheid, 

binnen de grenzen van wat ḥalāl en ḥarām is, met een 

gewetensbesef en morele waarden. 

 

Beste moslims! 

Eén van de belangrijkste principes van het zakendoen is 

om inkomsten uitsluitend op een ḥalāl-wijze te 

verwerven. Zo is het niet toegestaan om te handelen in 

goederen die Allah هلالج لج verboden heeft verklaard, zoals 

alcoholische dranken en varkensvlees. Evenzo verbiedt 

de Islām oneerlijke winsten die tot onrecht leiden en de 

fundamenten van de samenleving aantasten, zoals 

rentedragende transacties, gokken (en het faciliteren van 

gokken), aanbieden of aannemen van steekpenningen, 

belastingontduiking, klanten ophitsen of bedriegen en 

goederen hamsteren. Een moslim die in het Hiernamaals 

gelooft en zich realiseert dat hij ooit rekenschap gaat 

afleggen, houdt zich aan de grenzen van wat ḥalāl en 

ḥarām is door zich te focussen op de échte winst van het 
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Hiernamaals in plaats van op de tijdelijke winsten op 

aarde. Daarnaast zal hij belang hechten aan het op ḥalāl-

wijze verwerven van goederen. Hij zal zelfs verdachte 

zaken, waarvan niet duidelijk is of die ḥalāl of ḥarām 

zijn, vermijden. Zijn motto is de volgende uitspraak van 

de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص: ‘Laat datgene wat je in twijfel brengt 

voor datgene wat jou niet in twijfel brengt.’3 

 

Beste gelovigen! 

Volgens een ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص: ‘En het is een 

moslim niet toegestaan om iets aan zijn broeder te 

verkopen waar een gebrek aan zit zonder hem dat 

duidelijk te maken.’4 Volgens een andere ḥadīth wordt 

de mens op de Dag der Opstanding onder meer 

ondervraagd over hoe hij aan zijn bezit is gekomen en 

waaraan hij dat heeft besteed.5 Een moslim dient dus 

integer te zijn tijdens het zakendoen. In een andere ḥadīth 

bracht de Profeet هلالج لج goed nieuws voor handelaren die 

integer zakendoen: ‘De integere, betrouwbare 

handelaar is [in het Hiernamaals] samen met de 

profeten, de waarachtigen en de martelaren.’6 

 

Beste gemeenschap! 

Een moslim dient zich, net als op andere terreinen van het 

leven, ook tijdens het zakendoen te houden aan de 

islamitische normen. Zodoende dient hij de islamitische 

ethiek (al-akhlāq) te weerspiegelen in zijn zakenleven. 

Hij dient eerlijk en rechtvaardig te zijn, hij dient eventuele 

gebreken aan zijn koopwaar niet te verbergen en hij 

vermijdt bedrog. Hij let erop dat zijn koopwaar of 

diensten islamitisch gezien legaal zijn. Ook neigt hij, om 

zijn omzet te kunnen vergroten, niet naar wegen die de 

Islām afkeurt. Hij dient te handelen met een 

verantwoordelijkheidsbesef en weg te blijven van 

houdingen en gedragingen die de sociale en economische 

verworvenheden schaden. Ik beëindig mijn preek met een 

ḥadīth: ‘O mensen! Vrees Allah en wees matig in de 

zoektocht [naar jullie levensonderhoud]. Want 

voorwaar, geen ziel zal sterven totdat deze zijn 

levensonderhoud volwaardig heeft ontvangen, zelfs als 

dat vertraagt komt. Dus vrees Allah en wees matig in 

de zoektocht [naar aardse verlangens]. Neem wat 

toegestaan is en blijf weg van wat verboden is.’7 
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