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 salaat, salaam en zegeningen over Uw dienaar en
boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn
metgezellen.
En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over zakaat.
Zakaat wordt in het Nederlands vaak vertaald met het woord
'aalmoes'; dus het geven van geld aan arme mensen. Zakaat is een
van de Zuilen van de islaam en is verplicht om te betalen over
bijvoorbeeld je spaargeld. De niet-verplichte aalmoes heet in het
Arabisch sadaqah, Toch is de aalmoes in de islaam niet alleen iets dat
je met geld hoeft te doen. Nee, het kan zonder geld en echt door
iedereen gegeven worden, door iemand die rijk of iemand die arm is.
Onze aalmoes is goed voor deze wereld mét of zonder geld. Het is het
geven zonder iets terug te verwachten, het geven alleen om Allah
tevreden te maken. Je wil dan echt met je hart op de juiste en de
rechte Weg zijn. Daarom doe je wat je doet en je doet het met liefde.
Broeders en zusters, jouw ziel is het stukje van jezelf dat nooit sterft
en Allah zweert in Zijn Boek op haar en zegt, vertaald:
En bij de ziel en hoe perfect zij is. Hij vertelde aan haar wat
slecht en wat goed voor haar is. (soera As Sjams 7-8)
Ja mensen, dit is waarom wij kunnen kiezen voor het goede. Allah
heeft ons zo gemaakt dat we daar over na kunnen denken. Als we
kijken naar in welke wereld wij nu leven en hoe mensen andere
mensen misbruiken om maar zoveel mogelijk geld te verdienen, dan

denk ik dat zij de Woorden van Allah vergeten zijn, waarin Hij zegt,
uitgelegd als:
Allah laat de woekerwinst verdwijnen en maakt meer van wat
je uit goedheid weggeeft. Allah houdt niet van iemand die
ondankbaar is en het verkeerde doet. (soera Al Baqarah 276)
Ja, tegenwoordig wordt er vaak alleen gedacht aan wat ze economische
groei noemen, waardoor mensen alleen maar aan geld denken. Het
interesseert ze niet hoe ze rijk kunnen worden, als ze maar veel geld
maken. Denk dan aan bedrijven die enorme winsten maken op kleding,
telefoons en auto’s, woningbouwverenigingen die grof verdienen op
sociale huurhuizen en zorgverzekeraars die geld in plaats van
gezondheid voorop zetten. Allah waarschuwt hier deze mensen: Hij zal
er voor zorgen dat al het geld dat deze mensen hebben verdiend,
uiteindelijk verdwijnt. Zij zullen er uiteindelijk niet gelukkig van
worden. Daar tegenover staan de mensen die anderen helpen, die zich
niet druk maken om geld en tijd en geld gebruiken om de wereld beter
te maken. Allah zal er voor zorgen dat zij uiteindelijk het dubbele
terugkrijgen van wat ze hebben weggegeven.
Ja broeders en zusters, en Allah zegt ook, vertaald als:
Bidt het gebed, betaalt de zakaat en buigt mee met de biddende
mensen. (soera Al Baqarah 43)
Zoals zo vaak in Zijn Boek noemt Allah het gebed en de aalmoes
samen. Zoals jullie bidden, wordt er ook verwacht dat jullie iets
weggeven uit goedheid. Het gaat hand-in-hand. Dit kunnen we
uitbreiden met dat wat Aboe Soefian zei in de begintijd van de islaam.
In die tijd stuurde Mohammed (saws) verschillende moslims naar
belangrijke koningen en keizers in de buurlanden. Toen Aboe Soefian
een van deze keizers uitnodigde tot de islaam en vertelde over de
profeet Mohammed (saws), vroeg deze: “Wat vertelt hij jullie dan dat
jullie moeten doen?” Aboe Soefian antwoordde: “Het aanbidden van
Allah zonder iets of iemand naast Hem, niet doen wat de voorouders
verkeerd deden, het doen van het gebed, de waarheid vertellen en niet
buiten het huwelijk iets doen dat binnen het huwelijk hoort.”
Oh jullie die geloven, de Profeet (zvmh) heeft in het tiende jaar na het
vertrek van Mekka naar Medina tijdens de hadj bij de berg ’Arafat de
moslims daar aanwezig toegesproken met de woorden: “Oh mensen!
Luister goed naar mij, omdat ik niet weet of ik na dit jaar ooit
weer onder jullie zal zijn.” In die afscheidsbedevaart en met deze
toespraak heeft Mohammed (saws) ons duidelijke aanwijzingen en
instructies gegeven over wat de islaam is. Hij heeft ons toen gezegd

om de spullen waar je op moet letten of die je geleend hebt altijd terug
te geven aan degene van wie het is. Verder wijst de Profeet (zvmh) in
deze toespraak op het verbod van riba, de woekerwinst, en dat wij
allemaal broeders van elkaar zijn. Ja broeders en zusters, wij zijn één
oemma en niemand van ons, welke afkomst dan ook, is beter dan de
andere. Het enige dat de ene moslim beter maakt dan de ander zijn de
goede daden en de daden om dichterbij Allah te komen.
Hij vervolgde met: “Oh mensen! Luister serieus naar mij: aanbid
alleen maar Allah (swt), bid vijf keer per dag, vast tijdens de
maand ramadhaan en betaal de aalmoes over wat je hebt. Ga
ook op bedevaart, als jullie kunnen.” Hij sloot af met: “Iedereen
die nu naar mij luistert, moet mijn woorden doorgeven aan
anderen, en die anderen weer aan anderen. Hopelijk begrijpen
de laatsten mijn woorden beter dan zij die nu naar mij
luisteren.” Hij beëindigde zijn toespraak met: “Oh mensen, heb ik
mijn boodschap goed aan jullie doorgegeven?” En de aanwezige
moslims antwoordden: “Oh Allah, ja!” En het antwoord rolde als donder
door de bergen. De profeet (saws) stak zijn wijsvinger op en zei:
“Wees mijn getuige, oh Allah, dat ik Uw Boodschap aan Uw
mensen heb doorgegeven.”
Dienaren van Allah, getuig van het Woord van Allah, getuig van Zijn
Profeet (zvmh) en volg het voorbeeld van de Profeet (saws). Wat is de
waarde van geld waarover geen zakaat is betaald? Onthoud daarom
dat jouw geld waarover zakaat is betaald gezegend wordt door Allah en
dat het geen verlies is. Geef uit op de Weg van Allah, dat wat Allah
voor jou verplicht heeft gemaakt. 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. Wat vandaag waardevol lijkt, is morgen waardeloos en
wat vandaag waardeloos lijkt, is waardevol op de Dag van het Oordeel,
de Dag waarop jouw daden worden uitbetaald.
Moge Allah ons belonen als wij zakaat betalen. Moge Allah ons belonen
als wij sadaqah geven. Oh Allah, maak het makkelijk voor ons om
zakaat en sadaqa te geven. Oh Allah, verlos alle mensen van bezetting,
onderdrukking en tirannie. Neem ziektes en pijn weg van de mensen
die het moeilijk hebben. Leid onrechtvaardige leiders tot
rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze
oemmah. 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.
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