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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

ِ ٰذلِكَّ ِ بَّْينَّ ِ كَّانَّ وَّ يَّْقُتُرواِ لَّْمِ وَّ يُْسِرُفواِ لَّْمِ ُقواِ اَّْنفَّ َٓاِ اِذَّ ِ اّلَّ۪ذينَّ وَّ
اًما  ِ.قَّوَّ

ُسولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِّعَّ سَّ ِِ:وَّ
ِخيلَّةٍِ مَّ الَِّ اٍفِوَّ ْيِرِإِْسرَّ ُقوا،ِِفيِغَّ ّدَّ تَّصَّ البَُّسواِوَّ بُواِوَّ اْشرَّ  ِ.ُكلُواِوَّ

VERSPILLING (AL-ISRĀF) IS TELOORGANG 
 
Er heerste eens een droogte in Medina en het was een erg 
warme dag. Samen met Abū Bakr en ʿUmar (r.ahumā.) 
bezocht de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص een ṣaḥābī. De gasten waren 
waardevolle personen. Ze gingen in de schaduw van een 
boom zitten. De nobele ṣaḥābī bood zijn gasten verse dadels 
en koud water aan; de mooiste gunsten die hij op dat moment 
had. Na het eten van de dadels en het drinken van het water 
prees de Profeet van genade ملسو هيلع هللا ىلص zijn Heer en zei: “Bij [Allah], 
Degene in Wiens hand mijn ziel is! Dit [alles] behoort 
tot de gunsten waarover jullie gevraagd zullen worden 
op de Dag der Opstanding: een koele schaduw, lekkere 
rijpe dadels en koud water.”1 
 
Beste broeders en zusters! 
Onze geliefde Profeet ملسو هيلع هللا ىلص begreep de waarde van de gunsten 
die Allah هلالج لج ons heeft geschonken, en bij iedere gelegenheid 
herinnerde hij zijn aṣḥāb hieraan. Hij leerde aan om de 
gunsten waarover wij beschikken met mate te gebruiken, 
zowel in voorspoed als in tegenspoed. De Profeet  ملسو هيلع هللا ىلصvermeed 
verspilling door het volgende Qurʾān-vers zelf in praktijk te 
brengen: “En degenen die, wanneer zij uitgeven, niet 
verspillen en niet gierig zijn, maar het midden 
daartussenin houden.”2 
 
Beste moslims! 
Al-isrāf, of verspillen, betekent het overmatig gebruiken van 
de gunsten en de mogelijkheden waarover we beschikken; het 
is het onwetend uitgeven alsof het nooit op zal raken. Al-isrāf 
is een teken van ondankbaarheid voor de gunsten die Allah هلالج لج 

heeft geschonken. Al-isrāf is niet beperkt tot eten en drinken: 
al-isrāf is een veelomvattend begrip. Bijvoorbeeld: je 
bezighouden met nutteloze dingen die geen voordeel 

 
1 Al-Tirmidhī, Al-Zuhd, 39. 
2 Al-Furqān, 25: 67. 
3 Factsheet “Voedselverspilling bij huishoudens in Nederland in 2019” (www.voedingscentrum.nl). 

opleveren voor het wereldse leven, noch voor het 
Hiernamaals, is het verspillen van tijd. Je lichaam en geest in 
gevaar brengen met schadelijke gewoonten, is het verspillen 
van gezondheid. Je kennis en ervaring niet gebruiken ten 
voordele van de mensheid, is het verspillen van kennis. En 
geen leefbare omgeving achterlaten voor toekomstige 
generaties, is het verspillen van het universum waarin we 
leven. 
 
Beste gelovigen! 
Het is spijtig te moeten zien dat ons leven één en al 
gekenmerkt wordt door verspilling en dat we omringd zijn 
door buitensporigheid. Helaas wordt de mensheid 
gestimuleerd om nog meer te verdienen en nog meer te 
consumeren. Nederlandse huishoudens verspillen gemiddeld 
zo’n 34 kilogram eten per persoon per jaar, waarvan zo’n 7 
kilogram uit brood en deegwaren bestaat.3 Hiermee worden 
miljoenen euro’s weggegooid en verknoeien we ook onze 
toekomst. Daarnaast sterven ieder jaar wereldwijd bijna tien 
miljoen mensen als gevolg van ondervoeding. Toen de 
Profeet ملسو هيلع هللا ىلص de ṣaḥābī Saʿd de wuḍūʾ zag verrichten met veel 
water, attendeerde de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص hem erop dat dat onder 
verspilling valt, en zei het volgende tegen Saʿd: “Ja, zelfs als 
je aan de oever van een stromende rivier zou zijn [kan 
er sprake zijn van verspilling].”4 Laten we dus ook onze 
verantwoordelijkheid nemen en geen water verspillen. Laten 
we, vooral in deze tijd waarin de energieprijzen sterk zijn 
gestegen, meedoen met de overheidscampagne ter bestrijding 
van verspilling en met de landelijke 
energiebesparingscampagne van de Rijksoverheid. Laten we 
ons houden aan de tips en adviezen hierover. 
 
Beste aanwezigen! 
Laten we ons houden aan Allah’s oproep: “En eet en drink, 
maar verspil niet! Voorwaar, Hij [Allah] houdt niet van 
de verspillers.”5 Laten we niet vergeten dat elke niʿma een 
middel tot beproeving (imtiḥān) en een bewaargeving 
(amāna) is. Laten we evenwichtig zijn in alles wat we doen. 
Laten we buitensporig eten, drinken en besteden vermijden. 
Ik beëindig mijn khuṭba met een ḥadīth: “Eet, geef ṣadaqa 
en kleed jullie [zoals jullie wensen], zonder te verspillen 
en zonder tot zelfingenomenheid te vervallen.”6 
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4 Ibn Mājah, Al-Ṭahāra, 48. 
5 Al-Aʿrāf, 7: 31. 
6 Al-Nasāʾī, Al-Zakāt, 66. 
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