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De top van sociale solidariteit: Zakat
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Beste broeders zusters!
We zijn trotse volgelingen van ons geloof dat uit vijf
zuilen bestaat. Een van de zuilen is het geven van
zakaat in de naam van Allah dat een daad van
aanbidding is ten behoeve van de samenleving.
Zakat is een religieuze verplichting die vervuld moet
worden door elke gelovige die voldoet aan de
vastgestelde eisen. Over het belang hiervan wordt in
de Koran het volgende vermeld: ‘Degenen die
geloven en die goede daden verrichten en de
salat verrichten en de zakat geven, voor hen is
hun beloning bij hun Rab; voor hen bestaat
geen vrees, noch behoeven zij verdrietig te
zijn.’1
Beste gelovigen!
Allah -de Rab der werelden- heeft onze heilige
religie neergezonden voor het welzijn van de
mensen, dit geldt zowel voor het wereldse leven als
voor het hiernamaals. Hij stuurde de religie met als
doel om zowel ons wereldse leven als ons
hiernamaals voorspoedig te laten verlopen.
Sociale orde en het voorkomen van chaos kan
plaatsvinden als er sociale rechtvaardigheid is.
Dit is precies waar de zakaat voor is. Het is bedoeld
om de pijn van onderdrukten en slachtoffers in de
samenleving te verminderen met sociale
solidariteit.
Als we kijken naar het 60ste vers van surah At-Tawba
met betrekking tot waar de verzamelde zakaat aan
besteed dient te worden dan lezen wij: ‘De zakat en
sadaqat zijn slechts (ingesteld) voor de armen,
en voor de behoeftigen, en voor degenen die
deze inzamelen en uitdelen, en voor degenen
van wie de harten (tot de Islam) geneigd zijn,
en voor (het vrijkopen van) de slaven en voor
de schuldenaars, en (Voor degenen die) op het
pad van Allah (werken en strijden), en voor de
gestrande reiziger, als verplichting van Allah.
Allah is Alwetend, Alwijs.’2

Beste aanwezigen!
Zakaat is een solide hartenbrug die onze religie
tussen mensen heeft gebouwd. Zakaat is een
aanbidding van spirituele waarde die de rijken en de
armen dichter bij elkaar brengt, hen verbindt,
klassenverschillen en conflicten wegwerkt en de
relaties versterkt. Met deze sublieme aanbidding
hebben we de kans gekregen om materieel en
spiritueel gezuiverd te worden. Volgens de
overlevering van Ibn Abbas heeft de profeet (vzmh)
het volgende gezegd: ‘Allah heeft de zakat alleen
verplicht gesteld om de overblijfselen van jullie
eigendommen te reinigen..’3 Tevens is zakat een
spirituele verzekering. Zo zei onze geliefde profeet
(vzmh): ‘Bescherm uw bezittingen met zakaat,
genees uw zieken met sadaqah en drijf
tegenspoed weg met doe’a.’4
Beste moslims!
Als medemens en moslim dienen wij ons
verantwoordelijk te gedragen en dienen wij op te
komen voor onderdrukten en slachtoffers. De
waardigheid die we in deze wereld zullen hebben en
de eer die we in hiernamaals zullen krijgen hangt
ook af van onze daden. Zakaat is een verplichting
van ons tegenover onze Schepper en Diens
scheppingen. We mogen niet wegblijven van deze
financiële verantwoordelijkheid door ons over te
geven aan de wereldse zaken. De almachtige Allah,
de Enige ware Eigenaar van het universum zegt in
de Koran: ‘Jullie zullen het rechtvaardige
(bestaan) niet bereiken, totdat jullie bijdragen
geven van hetgeen jullie lief is’.5
We dienen nooit te vergeten dat onze Rab ‘Maliku’l
Mulk’ is.
Moge Allah (swt) ons tot de verantwoordelijke
moslims laten behoren die hun zakaat gewillig en
gemoedsrust geven. Amin
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