
Liefdadigheid – Hoe schenk je liefdadigheid? 

 

 Het eerste deel van vers 2:264 werd aan het einde van de vorige les aangehaald. Het 
verwijst naar iemand ‘die zijn rijkdom uitgeeft om door mensen gezien te worden en 
niet gelooft in Allah en de Laatste Dag’. Het vers gaat verder: 

 
“Dus is zijn gelijkenis als de gelijkenis van een gladde rots met aarde erop, dan valt er 
zware regen op, en hij laat hem kaal!” (2:264) 

 
Het volgende vers zegt: 
 

“En de gelijkenis van degenen die hun rijkdom uitgeven om Allah te behagen en om 
hun zielen te sterken, is als de gelijkenis van een tuin op verhoogde grond waarop 
zware regen valt, zodat hij tweemaal zoveel vruchten voortbrengt; en als er geen zware 
regen op valt dan (is) een lichte regen (voldoende).” (2:265) 

 
Als een persoon liefdadigheid geeft voor de show en de ontvangers eraan herinnert wat hij 
hen heeft gegeven (zoals vermeld in het eerste deel van 2:264), dan heeft dat geen nut 
voor zijn spirituele ontwikkeling. Zijn ziel is als een rots, waarop regen geen groei 
voortbrengt en het alleen kaal wast, waardoor het wordt blootgelegd. Maar als het de 
bedoeling van de gever is om alleen te geven omwille van Allah (zodat alleen Allah het 
weet) en om van zichzelf een beter persoon te maken, dan is zijn ziel als een tuin waarin 
groei plaatsvindt, zelfs met lichte regen. Als hij dus maar, met goede bedoelingen, een 
klein bedrag uitgeeft aan liefdadigheid, zal zelfs dat bedrag een positieve karaktergroei bij 
de gever teweegbrengen. 

 

 Liefde voor God zou de drijfveer moeten zijn bij alle daden van naastenliefde, zodat de 
uitvoering ervan het gevoel kweekt dat de hele mensheid niets anders is van één enkele 
familie: 

 
“(Rechtschapen is degene die) … uit liefde voor Hem, rijkdom weggeeft aan de 
naaste familie en de wezen en de behoeftigen en de reiziger en aan degenen die erom 
vragen en om slaven te bevrijden.” (2:177) 
 
“En uit liefde voor Hem geven zij voedsel aan de arme en de wees en de gevangene. 
Wij voeden jullie, slechts voor Allah’s genoegen — Wij verlangen van jullie noch 
beloning noch dank.” (76:8-9) 

 

 Men mag alleen goede dingen en op wettige en morele wijze verdiende rijkdom in 
liefdadigheid geven: 
 



“O jullie die geloven, geef uit de goede dingen die jullie verdienen, en uit hetgeen Wij 
voor jullie voortbrengen uit de aarde, en tracht niet uit het slechte te geven, terwijl 
jullie dit zelf niet zouden nemen tenzij jullie het oogluikend toestaan.” (2:267) 

 
We kunnen in liefdadigheid zeker iets weggeven wat we zelf niet nodig hebben en 
overbodig is geworden in plaats van het weg te gooien, en het komt de ontvanger nog 
steeds ten goede en we moeten er enige moeite in steken. Wat hier wordt afgekeurd wordt, 
is iets weggeven met een neerbuigende houding; het is niet goed genoeg voor ons, maar 
wel goed genoeg voor de ontvanger. Maar de echte liefdadigheid die de gever ten goede 
komt, is dat hij datgene weggeeft wat hij graag voor zichzelf had willen houden. 
 

 Men kan liefdadigheid openlijk of in het geheim doen: 
 

“Hoe voortreffelijk is het, wanneer jullie openlijk liefdadig zijn! En wanneer jullie het 
verbergen en aan de armen geven is dit goed voor jullie. En het zal een deel van jullie 
slechte daden verwijderen.” (2:271) 

 
Met openlijk liefdadigheid schenken wordt bedoeld het geven van bijdragen ter 
bevordering van het nationale of publieke welzijn. Hier wordt zowel publieke als privé 
liefdadigheid opgedragen, en het vermeldt eerst openbare liefdadigheid, aangezien dat van 
het grootste belang is. In de islam zijn zowel open als geheime liefdadigheid even 
belangrijk. Door openlijk te geven, moedig je, door een voorbeeld te stellen anderen aan 
om ook te geven. In het geheim geven wordt hier beschreven als ‘goed voor jullie’, d.w.z. 
goed voor jullie ziel, omdat je elke mogelijkheid of drijfveer om voor de show geven 
uitschakelt. 
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