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, laat Uw salaat, salaam 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, de aalmoes
die wij moeten geven als het kan, een klein beetje van het grote bezit wat je hebt.
We kunnen de zakaat niet ontkennen, want het is een van de Zuilen van de
islaam. De islaam is namelijk gebouwd op vijf, de shahadah, de salaat, de zakaat,
de saum en de hadj. Zonder een van deze vijf wordt jouw islaam heel zwak en
gevaarlijk, zoals de palen die hier in de moskee staan ook allemaal nodig zijn.
Halen we een paal weg, dan wordt iedereen bang dat het gebouw instort. Het een
hoort bij het ander, want het zou raar zijn als je het een wel doet en het ander
niet. Als je het verplichte gebed doet, geef je dus ook de verplichte aalmoes.
Moslims, je moet het zo zien dat de zakaat ons weer schoon maakt van de
verkeerde dingen die we hebben gedaan. Het houdt ons uiteindelijk weg van
grote problemen die komen gaan. Je hoeft niet bang te zijn dat je arm wordt van
wat je weggeeft, want weet dat Allah geeft en Allah neemt. Hij geeft en neemt wat
Hij wil en van wie Hij wil. Maar lieve broeders en zusters, weet ook dat wat jij
weggeeft uit goedheid, jij terugkrijgt van Hem; hier (op welke manier dan ook) of
in het Hiernamaals, en misschien zelfs in beide. Hij is de Rijkste en alles dat Hij
heeft of weggeeft, kan niet opraken. Daarom zegt Hij, vertaald als:
Ja echt, mijn Heer vergroot en verkleint het levensonderhoud voor wie Hij
wil van Zijn dienaren. En wat jullie ook aan giften uitgeven, Hij zal het
teruggeven en Hij is de beste Voorziener. (soera Saba’ 39)
Mensen, niet iedereen hoeft de verplichte aalmoes te betalen. Zo moet je
bijvoorbeeld moslim zijn en je moet genoeg geld of bezit hebben. Daar zijn
duidelijke regels voor vastgesteld. Met de meeste regels hebben wij hier in de
stad als vrije mensen met een huurhuis niets mee te maken. Daarom is het
belangrijk om te letten op de belangrijkste regel: iedereen die meer dan 2980

euro heeft als spaargeld dat hij of zij langer dan een islamitisch jaar heeft, moet
zakaat betalen over al het geld dat hij bezit.
Hoe komen geleerden aan dat bedrag van 2980 euro? Dat heeft te maken met
goud. Er wordt uitgegaan van 85 gram goud dat op het moment een waarde heeft
van ongeveer 35 euro per gram. Er zijn verschillende regels over het bezit van
verder nog zilver of een tweede huis. Ook zijn er regels vastgesteld over schapen
en kamelen, over honing en rijst, maar zoals ik al zei, de meesten van ons
hebben daar niets mee te maken, dus mocht het wel zo zijn, zorg dat je dit goed
uitzoekt. Ook als je een winkel of bedrijf hebt waar je spullen in opslag hebt
liggen, dan moet je opletten of je misschien daarover ook zakaat moet betalen. In
het algemeen is het zo dat de zakaat vastgesteld is op 2,5%. Als het gaat om
landbouwproducten, dan wordt er per oogst gekeken en dan ligt het eraan
hoeveel moeite iemand er voor heeft moeten doen. Dat percentage zakaat ligt
veel hoger, maar omdat de meesten van ons niet in de landbouw zitten, onthou
die 2,5% over, afgerond, minimaal 3000 euro.
Wie heeft er nou recht op zakaat? Allah zegt in Zijn Boek, uitgelegd als:
De aalmoezen zijn alleen voor de armen, en de mensen die het nodig
hebben, en voor de mensen die zakaat verzamelen en het uitdelen, en voor
de mensen die met hun hart neigen naar de islaam, en voor het vrijkopen
van slaven, en voor de mensen die een schuld hebben en voor de mensen
die werken voor de zaak van Allah en voor de reiziger: dit is een gebod van
God. En Allah is Alleswetend, Alwijs. (soera At Tawbah 60)
Dit zijn de acht soorten mensen die zakaat mogen krijgen. Dit systeem 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.
Dienaren van Allah, zakaat móet betaald worden, anders brengt het je in grote
problemen. 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,
bijvoorbeeld via de moskee, een islamitische stichting of het gewoon zelf te
regelen. En doe dit, want Allah zegt:
En laat mensen die gierig zijn tegenover wat Allah aan hen van Zijn
overvloed heeft gegeven, niet denken dat het goed voor ze is. Nee, het is
slecht voor ze! De dingen die ze gierig achterhouden worden op de Dag van
de Opstanding als een ketting om hun nekken gelegd. (soera Al Imraan 180)
De Boodschapper van Allah (zvmh) heeft ook gezegd: “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) Zo vinden we nog veel meer Overleveringen die ons
als moslims er allemaal op wijzen dat het niet-betalen van de zakaat uiteindelijk
een grote, grote straf in het Hiernamaals oplevert.
Moslims, zakaat is een van de vijf en wij moeten weten dat alles wat wij van Allah
krijgen, dat we dat vroeg of laat moeten inleveren. Jouw niet-betaalde zakaat en
alles wat je op deze aarde verzamelt kán een grote bestraffing in het Hiernamaals
worden. Laat dat alsjeblieft niet gebeuren. Bedenk dat je uiteindelijk geen één
cent mee kunt nemen in je graf. Al je bezittingen moet je achterlaten. Zorg
daarom dat ze niet tegen jou gaan werken. Zorg daarom dat jij uitgeeft op de Weg
van Allah, dát wat Allah aan jou verplicht heeft. Vergeet nooit dat geld een
ruilmiddel is. Als jij een miljonair was en er waren geen andere mensen meer op
deze wereld, dan was al jouw geld waardeloos geworden. Gebruik dus wat je van
Allah krijgt op de beste manier, gebruik het om jezelf én anderen te helpen.
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. Ya Allah, breng ons naar het Paradijs. Ya Allah, bescherm ons tegen de
hel. Oh Allah, open de ogen van hen die Uw Weg afwijzen. Ya Allah, ya Allah,
neem ziekte, zorgen en pijn weg van alle mensen in ziekenhuizen, in
vluchtelingenkampen, in oorlogsgebieden of waar ook in de wereld. Ya Allah,
open onze harten en maak onze oemma weer één. 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.

