
Verspilling   
 

Vrijdagpreek van vrijdag 25 oktober 2019 

 

Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: verspilling.   
 
Allah swt zegt in surah al-Foerqaan, aya 67 het volgende: 
 

ا  َوٱلَِّذيَن إِذَآ أَنفَقُواْ لَۡم يُۡسِرفُواْ َولَۡم يَۡقتُُرواْ َوَڪاَن بَۡيَن ذَٲِلَك قََوام ً۬

 
En degenen die niet verkwisten, noch gierig zijn wanneer zij (iets) uitgeven, maar de middenweg daarin 
volgen.  
 
Allah swt is de voorziener, Hij is diegene die ons voorziet van alles. Alle gunsten die wij hebben zijn afkomstig 
van Allah swt. Allah swt maakt ons hier duidelijk hoe we moeten omgaan met deze voorzieningen. Hij maakt 
ons hier duidelijk dat we de middenweg moeten volgen, dus niet verkwisten maar ook niet gierig zijn. Als we 
kijken naar de tijd waarin we nu leven dan zie je dat verspilling op dagelijkse niveau voorkomt en ook op vele 
verschillende manieren. Je ziet dat er dagelijks gigantisch veel voedsel wordt weggegooid, denk hierbij aan 
enorme maaltijden die niet genuttigd worden en uiteindelijk terecht komen in de vuilnisbak. Of broeders en 
zusters die enorm uitpakken op bruiloften met maaltijden met als doel om zo de buitenwereld te laten zien 
wat ze in hun mars hebben, terwijl deze maaltijden uiteindelijk ook terechtkomen in de vuilnisbak. Allah swt 
heeft ons voorziend om op een juiste manier om te gaan met deze voorzieningen. Je ziet helaas 
tegenwoordig vaak de twee uitersten, of men is ontzettend gierig en men geeft niets uit of men heeft een gat 
in zijn hand en verkwist al zijn voorzieningen die men heeft gekregen aan doelloze zaken. Verspilling is een 
zonde die wij niet moeten onderschatten. Allah swt zegt in surah al-Israa in aya 26 en 27 het volgende 
hierover: 
 

ا ) َوَءاِت ذَا ٱۡلقُۡربَٰى َحقَّهُ  ۡر تَۡبِذير  ِريَن َكانُٓواْ  إِنَّ  ( ٢٦ۥ َوٱۡلِمۡسِكيَن َوٱۡبَن ٱلسَّبِيِل َوََل تُبَذ ِ ٱۡلُمبَذ ِ

ِطينِ  ـٰ اۖ إِۡخَوٲَن ٱلشَّيَ ُن ِلَرب ِهِۦ َكفُور ً۬ ـٰ   َوَكاَن ٱلشَّۡيَط

 
En geef de verwanten hun recht en (ook) de behoeftige en de reiziger, en verkwist niet overvloedig. 
Waarlijk, de verkwisters zijn de broeders van de satans, en de satan is ondankbaar jegens zijn heer.  
 
Allah swt maakt hier een statement dat de verkwisters de broeders zijn van de satans, om die reden moeten 
wij verspilling zeker niet lichtelijk nemen. Wij moeten binnen de juiste grenzen blijven, de grenzen die Allah 
swt voor ons heeft voorgeschreven. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende: Eet, drink, kleed 
en geef aalmoezen zonder arrogantie of verspilling.  
 
Allah swt heeft ons voorzien met enorm veel gunsten en voorzieningen. Wij hadden honger en Hij is diegene 
die ons honger weg heeft genomen. Wij hadden geen kleding en Hij is diegene die ons heeft gekleed. Wij 
hadden geen dak boven ons hoofd, Hij is diegene die ons een dak boven ons hoofd heeft gegeven. De vraag 
die we onszelf kunnen stellen, zijn wij Hem dankbaar en tonen we onze dankbaarheid naar Hem voor al 
hetgeen wat we hebben gekregen? Dit is een wezenlijke vraag die we onszelf dagelijks moeten stellen. Vaak 
hebben we het gevoel dat de voorzieningen die we bezitten afkomstig zijn van ons eigen inzet. Dit is een 
ware illusie. De bron van jouw voorzieningen ben jij niet, de bron van alles is Allah swt.  
 



Allah swt zegt hierover in surah al-Alaq in aya 6 en 7 het volgende: 
 

َن لَيَۡطغَٰىٓ ) ـٰ نَس ٓ إِنَّ ٱۡۡلِ َءاهُ ٱۡستَۡغنَىٰٓ  (٦َكَّلَّ أَن رَّ  

 
Nee! Voorwaar, de mens stelt zich zeker tiranniek op. Omdat hij zichzelf rijk waant.  
 
Allah swt maakt ons hier duidelijk hoe deze persoon zich opstelt, hij stelt zich op dat al hetgeen wat hij heeft 
bezit door zijn inzet is verworven. Je ziet dat deze persoon zich gedraagt als een ware tiran, hij smijt met zijn 
voorzieningen alsof het niets is. Dit soort gedrag is absoluut niet islamitisch verantwoord. Als ware gelovige 
moet je bewust zijn van het feit dat er enorm veel mensen zijn in de wereld die sterven van de honger. 
Mensen die paar dagen niet eten omdat ze geen voedsel hebben om te kunnen nuttigen. Hoe erg is het om je 
zo te gedragen terwijl aan de andere kant van de wereld mensen sterven van de honger. Uit de cijfers van de 
World Food Programme van de VN blijkt dat om de 6 seconden een kind ergens in de wereld overlijdt aan 
ondervoeding en dat er 796 miljoen mensen in de wereld dagelijks honger leiden, dat is 1/7 deel van de 
wereldpopulatie. Allah swt leert ons ook dat we over alle voorzieningen en gunsten die we hebben gekregen 
dat we daar verantwoording over moeten afleggen. Wat heb jij gedaan met de voorzieningen en gunsten die 
ik je heb gegeven? Allah swt zegt hierover in surah at-Takaathoer in aya 8 het volgende: 
 

 ثُمَّ لَتُۡسـَٔلُنَّ يَۡوَمٮٍِٕذ َعِن ٱلنَِّعيمِ 
 
Vervolgens zullen jullie op die Dag zeker ondervraagd worden over de gunsten die je hebt gekregen in het 
wereldse leven.  
 
Verder zegt Allah swt in surah al-Araaf in aya 31 het volgende: 
 

 َوُڪلُواْ َوٱۡشَربُواْ َوََل تُۡسِرفُٓواْ ۚ  إِنَّهُ ۥ  ََل يُِحبُّ ٱۡلُمۡسِرفِينَ 

 
Eet en drink, maar verkwist niet. Voorwaar, Allah houdt niet van de verkwisters.  
 
Op het moment dat wij blijven verkwisten, dan zal Allah swt jouw situatie dusdanig veranderen dat je een 
situatie zult meemaken waar je voorzieningen zeer beperkt zullen zijn. We zien in de koran vele voorbeelden 
terug van volkeren die begunstigd waren met vele voorzieningen en gunsten, maar ondankbaar en 
verkwistend waren. Allah swt heeft hun vervolgens beproefd door al deze gunsten en voorzieningen weg te 
nemen. Om die reden moeten wij Allah swt dankbaar zijn voor hetgeen wat wij hebben gekregen en we 
moeten op een juiste manier omgaan met deze gunsten.  
 
Nu een praktische vertaling. Om te beginnen moeten wij bewust zijn van het voedsel wat wij weggooien. Als 
we merken dat we veel voedsel weggooien, dan moeten we daar een verandering inbrengen door minder 
voedsel te kopen. Zelfs een stuk brood horen wij niet weggooien. Tevens moeten we ook bewust zijn als het 
gaat om het energie- en watergebruik in je huis. Wees bewust van je gebruik en zorg ervoor dat je het juiste 
middenpad volgt.  
 
Beste broeders en zusters, neem deze punten mee en zorg ervoor dat je niet zult behoren tot de verkwisters.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 
 


