In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, Hij Die geeft, Hij Die neemt. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te
helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte
gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden,
niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst.
En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat
of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat
Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.
Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf
niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)
Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede
daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn
boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning
behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)
Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat
Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed
zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.
En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over zakaat, een beetje
van ons geld dat wij moeten weggeven als we een bepaalde hoeveelheid hebben.
Zakaat wordt in het Nederlands ook wel ‘aalmoes’ genoemd, geld dat je dus aan
een ander geeft uit liefdadigheid. Naast zakaat, dat verplicht is door Allah, kunnen
wij ook altijd vrijwillig iets afgeven. Dan heet het sadaqa. In de H. Qur’aan vraagt
Allah vaak aan ons om vrijgevig te zijn, om uit te geven op de Weg van Allah.
Ja moslims, wij moeten doen wat Allah (swt) ons heeft gezegd en niet doen wat
Allah ons niet heeft toegestaan. Oh gelovigen, heb godsvrees, want weet dat het
goede maar ook het slechte bij Allah bekend is en weet ook dat alles dat jij hebt
uiteindelijk van Allah komt. Hij heeft ons gemaakt en Hij heeft ons gezegd Hem te
aanbidden. Hij is Degene die ons alles geeft wat we nodig hebben om in leven te
blijven. Daarom moeten we eerlijk zijn van binnen en niet schijnheilig naar buiten
toe. Wij moeten Hem aanbidden, omdat we van Hem houden en daarom doen
wat God van ons vraagt. En ook wij mogen aan Hem vragen. Vraag aan Hem wat
je nodig hebt, want Hij kan alles en de mensen kunnen dat niet.
Oh lieve broeders en zusters, aanbidden betekent niet alleen wat we in het gebed
doen. Aanbidden is ook in de aalmoes, in het vasten, in jouw smeekbedes.
Aanbidden zit ook in het voelen en in het laten zien dat je gelovig bent. Als je
Allah aanbidt, dan voel je in alles dat je weet dat er niets of niemand anders het
recht heeft om aanbeden te worden dan Allah. Je wil dan echt met je hart op de
juiste en de rechte Weg zijn. Daarom doe je wat je moet doen en je vraagt alleen
aan jouw God, Hij die jou het echt kan geven. Allah zegt niet voor niets:
Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren. (soera Ghafir 60)

Mensen, de zakaat zuivert ons. De zakaat maakt ons weer schoon van de
verkeerde dingen die we hebben gedaan. Het houdt ons uiteindelijk weg van
grote problemen die komen gaan. Zakaat beschermt het geld dat je hebt. Doordat
je de aalmoes betaalt, laat je zien dat wat van deze wereld is dat je dat ook los
kunt laten. Het zorgt voor liefde in deze wereld, liefde tussen de armen en de
rijkeren. Dit systeem van geldverdeling zorgt er voor dat arme mensen niet
hoeven te bedelen en dat ze een gevoel van eigenwaarde krijgen. Zo kunnen zij
bezig zijn met het aanbidden van Allah in plaats van zich zorgen te maken over
honger, kleding en geld. Zakaat brengt daarom liefde en rust en helpt ons een
mooiere wereld te maken. Zo wordt het verschil tussen rijk en arm minder groot.
Van een systeem dat bedoeld is om arme, werkloze en zieke mensen te helpen
mogen wij als moslim geen misbruik maken.
Oh jullie die geloven, wij leven in deze wereld als een reiziger en geld is niet
anders dan een hulpmiddel op die reis. Betaal daarom zo snel mogelijk je zakaat,
want er komt een moment en een dag dat het te laat kan zijn. Vergeet niet de
Dag die het verschil gaat zijn tussen de goede en de slechte kant, tussen het
Vuur en de eeuwige beloning. Onthou, in jouw graf zal geld jou niet helpen, alleen
wat je met dat geld hebt gedaan.
Rasoeloellah (saws) heeft ons zo gewaarschuwd met de woorden: “De persoon
die bezittingen heeft gekregen van Allah, en die persoon betaalt hier geen
zakaat over, dan veranderen zijn bezittingen op de Dag van het Oordeel in
een grote, gladde slang met twee zwarte stippen op de ogen. Deze slang
hangt rond zijn nek op die Dag en zegt: “Ik ben jouw bezittingen, ik ben
jouw rijkdom”.” (Boeghari) Ja broeders en zusters, onze geliefde Profeet (zvmh)
heeft ons in meerdere Overleveringen gewaarschuwd voor de Hel met het Vuur
voor degenen die de zakaat niet betalen. Daarom moeten wij niet gierig zijn en
uitgeven op de Weg van Allah.
Voor degenen die wat meer geld of bezittingen hebben dan anderen en zich
afvragen waar zakaat over betaald moet worden, kan ik zeggen: er zijn veel
soorten zakaat. Het kan niet allemaal in één choetbah tot in de details verteld
worden. Om toch wat meer duidelijkheid te geven over hoe het zit: de zakaat over
geld is als je minimaal zo’n €2500,- tot €3000,- hebt. Je moet dan zakaat betalen
over dat geld dat je één islamitisch jaar lang hebt gehad zonder het uit te hoeven
geven. Dit was vroeger over goud en zilver, maar we kunnen al het geld van ieder
materiaal tegenwoordig zo zien. Papiergeld telt dus ook als goud of zilver.
Hierover betaal je 2,5%. Dat móet betaald worden, want het is een van de vijf,
een van de Vijf Zuilen waarop de islaam is gebouwd. In een rechtvaardige,
islamitische staat betaal je dat aan de overheid, die het op de juiste manier
verdeeld. Wij moeten dit op de beste manier zelf doen door het bijvoorbeeld via
de moskee, een islamitische stichting of gewoon zelf te regelen.
Dienaren van Allah, getuig van het Woord van Allah, getuig van Zijn Profeet en
volg het voorbeeld van de Profeet (saws). Wat is de waarde van geld waarover
geen zakaat is betaald? Hoe groot gaan jouw problemen op een Dag zijn voor
wat jij niet hebt gedaan? Oh, onthou mijn lieve broeder en onthou mijn lieve

zuster, die Dag dat je wordt afgerekend, die komt. Jouw niet-betaalde zakaat en
alles wat je op deze aarde verzamelt, kan een grote bestraffing in het
Hiernamaals worden. Laat dat alsjeblieft niet gebeuren. Onthou daarom ook dat
jouw geld waarover zakaat is betaald gezegend wordt door Allah en dat het geen
verlies is. Geef uit op de Weg van Allah, dát wat Allah aan jou verplicht heeft. Hou
vast aan de zakaat, zoals onze geliefde Profeet (saws) en zijn opvolgers daar
altijd voor gevochten hebben. Het is zo’n belangrijk stuk van een betere wereld en
van ons moslim-zijn. Moslims, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één. Je
moet houden van de Eeuwige je God met heel je hart, heel je ziel en heel je
vermogen.
Moge Allah de Onderhouder ons belonen als wij zakaat betalen. Moge Allah de
Voorziener ons belonen als wij sadaqah uitgeven. Oh Allah, maak het makkelijk
voor ons om zakaat en sadaqa te geven. Oh Allah, laat ons alleen het goede
doen. Oh Allah, laat ons doen waar U van houdt. Ya Allah, breng ons naar het
Paradijs. Ya Allah, breng de mensen naar het Paradijs waar wij van houden. Ya
Allah, bescherm ons tegen de hel. Oh Allah, vergeef ons als wij
vergeten. Allahoema, laat ons de pijn niet vergeten van onze broeders en zusters,
in oorlogsgebieden, in vluchtelingenkampen, in ziekenhuizen, of waar ook in de
wereld. Ya Allah, neem hun pijn weg en breng onze oemma samen. Ya Allah,
stop de fitna in onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims
sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.
Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of
begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen
zegenen.

