
Liefdadigheid – Zakāt 

 

 De islam heeft aan het gebed een gereguleerde vorm gegeven die verplicht is, terwijl we 
binnen die gereguleerde vorm sterk worden aangemoedigd om ons tot God te richten met 
onze eigen gebeden zoals we willen. Evenzo heeft de islam aan liefdadigheid een 
gereguleerde vorm gegeven die verplicht is, bekend als zakāt, terwijl we sterk worden 
aangespoord om op een algemene manier liefdadigheid te schenken. 

 

 Het woord zakāt heeft twee betekenissen en deze houden verband met de gedachten van: 
(1) groei en (2) zuivering. De gedachte van zuiverheid en die van de groei van de 
menselijke vermogens en succes in het leven zijn dus met elkaar verbonden. Zakāt is de 
rijkdom die van de rijken wordt genomen en aan de armen wordt gegeven. Het wordt zo 
genoemd omdat het rijkdom doet groeien en omdat het weggeven van rijkdom een bron 
van zuivering is. Het weggeven van rijkdom aan de armere leden van de gemeenschap 
vergroot de rijkdom van de gemeenschap als geheel, en tegelijkertijd zuivert het het hart 
van de gever van zijn buitensporige liefde voor rijkdom, wat talloze zonden met zich 
meebrengt. De Profeet Mohammed (v.z.m.h.) zelf heeft zakāt beschreven als de rijkdom 
‘die van de rijken wordt genomen en aan de armen wordt gegeven’ (Bukhari). 

 

 De twee geboden, om het gebed te onderhouden en zakāt te geven, gaan vaak samen in de 
koran. Deze combinatie van de twee staat zowel in de vroegste als in de laatste 
hoofdstukken van de koran. Zo hebben we in hoofdstuk 73, een van de allereerste 
openbaringen: 

 
“Onderhoud het gebed en geef de zakāt en bied Allah een uitnemende gift aan.” 
(73:20) 

 
En in het negende hoofdstuk, een van de laatste openbaringen, wordt een moslim 
beschreven als iemand: 
 

“Die gelooft in Allah en de Laatste Dag, en die het gebed onderhoudt en de zakāt geeft 
en niemand vreest behalve Allah.” (9:18) 

 

 Gebed (ṣalāt) en zakāt worden samen genoemd in een groot aantal passages. Deze beide 
worden ook beschouwd als de fundamentele verplichtingen van de islam, en hun 
uitvoering in de praktijk wordt vaak genoemd als een voldoende aanwijzing dat iemand 
een moslimgelovige is. In een vroege openbaring wordt verklaard dat mensen door de 
islam worden verplicht om alleen: 
 

“Allah te dienen, zuiver in (hun) gehoorzaamheid aan Hem, oprecht, en het gebed te 
onderhouden en de zakāt te geven, en dat is de juiste religie.” (98:5) 

 



 Van ṣalāt en zakāt wordt in de Koran ook gezegd dat het de fundamentele verplichtingen 
van de religie van elke profeet waren. Zo wordt over Abraham en zijn nageslacht gezegd: 

 
“En Wij maakten hen tot leiders die (de mensen) leidden op Ons bevel, en Wij 
openbaarden aan hen het doen van goed en het onderhouden van het gebed en het 
geven van zakāt.” (21:73) 

 
Zo wordt ook van zijn zoon Ismaël gezegd dat hij zijn volgelingen hetzelfde gebod gaf: 
“En hij gebood zijn volk gebed en zakāt ...” (19:55). 
 
De Koran zegt ook dat de wet van de joden een soortgelijk gebod bevatte: 
 

“En Allah zei: Ik ben waarlijk met jullie. Wanneer jullie het gebed onderhouden en de 
zakāt geven en geloven in Mijn boodschappers en hen bijstaan en een uitnemende gift 
bieden aan Allah.” (5:12) 

 
Zelfs Jezus zou een soortgelijk gebod van God hebben ontvangen: 

 
“En Hij heeft mij het gebed en zakāt opgedragen zolang ik leef." (19:31) 

 

 Deze kijk op religie laat zien dat volgens de Heilige Koran het dienstbetoon aan de 
medemens en de verbetering van de situatie van de armen altijd een van de belangrijkste 
doelen en bedoelingen van religie zijn geweest. Het is echter waar dat in de vorige religies 
niet dezelfde nadruk op dit principe werd gelegd.  Bovendien is het instituut van zakāt, 
zoals elk ander religieus principe, geperfectioneerd, samen met de perfectionering van 
religie met de islam. 

 

 De islam biedt een oplossing voor het probleem van de verdeling van rijkdom, en wel op 
zo'n manier dat de edele gevoelens en het karakter van de mens ontwikkeld worden. Zakāt 
fungeert niet alleen als een nivellerende invloed in de samenleving, waardoor ongelijkheid 
tussen mensen afneemt, maar ook als een middel om de gevoelens van liefde en sympathie 
voor iemands medemens te ontwikkelen. Het is een belasting, maar het betalen ervan is 
een fundamentele religieuze plicht. 

 

 In vergelijking hiermee leidt het systeem van het kapitalisme tot de concentratie van 
rijkdom in steeds minder handen. En het tegenovergestelde systeem van staatseigendom 
en gelijke verdeling zorgt ervoor dat de edele instincten van de mens uitdoven. 
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