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BEGERIG ZIJN NAAR HET WERELDSE LEVEN
God laat ons in verschillende verzen weten dat Hij alles
tussen hemel en aarde voor de mensheid heeft geschapen.
Het is dan ook onze taak om te beseffen dat al deze
gunsten afkomstig zijn van Allah. Ook dienen wij Allah,
Die de eigenaar is van die gunsten, beter te leren kennen
en vanuit ons binnenste in Hem te geloven. Ons geloof in
Allah vereist dat we Hem aanbidden zoals Hij ons heeft
voorgeschreven en dat we Zijn verboden vermijden.
Tegelijkertijd mogen we gerust gebruikmaken van allerlei
gunsten die Allah voor ons heeft geschapen. Daarbij is het
wel belangrijk dat we Hem dankbaar zijn voor Zijn
gunsten.
Beste broeders en zusters!
We moeten oppassen voor de hang naar het wereldse
leven. Immers, we zullen dan Allah vergeten en gaan
leven alsof er geen leven na de dood is. Daarmee zullen
we onze verantwoordelijkheden richting Allah
verwaarlozen. Dat zal ervoor zorgen dat ons geloof, onze
religieuze waarden en het praktiseren van ons geloof
zullen afzwakken. Onze liefde voor onze vergankelijke
bezittingen zal daardoor alleen maar toenemen. Allah
waarschuwt ons als volgt in de Qurʾān: ‘O jullie die
geloven! Laat jullie bezittingen en jullie kinderen niet
afleiden van het gedenken van Allah. En wie dat [toch]
doen: zij zijn degenen die de verliezers zijn.’1 Volgens
een overlevering (ḥadīth) heeft de Profeet (vzmh) het
volgende gezegd: ‘Elke geloofsgemeenschap (umma)
kent een gelegenheid voor beproeving (fitna). De fitna
van mijn umma is het bezit [van geld en goederen].’2

punt dat de Islām maakt is dat de mens Allah continu in
gedachten dient te houden en zich niet volledig op het
leven op de wereld dient te richten. Dat betekent dat we
ook voldoende moeten denken aan de dood en aan het
Hiernamaals. De volgende zaken zijn graadmeters van
overdreven veel hang naar de wereld: het verzaken van
het gebed (ṣalāt), het vasten (ṣawm), de bedevaart (ḥajj)
en de armenbelasting (zakāt); het onzorgvuldig zijn rond
zaken die toegestaan (ḥalāl) en verboden (ḥarām) zijn;
het verwaarlozen van rechtvaardigheid; en het
onvoldoende oog hebben voor de rechten van de
gezinsleden, de buren en de armen. Allah waarschuwt ons
als volgt in de Qurʾān: ‘Jullie geven voorrang aan het
leven op de wereld, terwijl het Hiernamaals beter en
permanenter is.’3
Beste gemeenschap!
Hoe bizar is het toch dat mensen in weelde kunnen leven
en zelfs gunsten verspillen, terwijl er elders in de wereld
mensen zijn die naarstig op zoek zijn naar een hapje eten.
We zijn helaas doorgeschoten in onze consumptiedrang
en proberen ons geluk daarin te vinden. Beseffen we
eigenlijk wel dat overmatige consumptie leidt tot moreel
verval? Veel mensen komen in financiële problemen door
allerlei schulden aan te gaan. Dit leidt tot veel onrust en
wanhoop in gezinnen. De Profeet (vzmh) waarschuwde
ons eeuwen geleden al: ‘De zoon van Ādam [de mens]
zegt: “Mijn bezit, mijn bezit!” Is, o zoon van Ādam,
alles buiten hetgeen je hebt gegeten en verteerd,
hetgeen je hebt gedragen en versleten, hetgeen je als
liefdadigheid (ṣadaqa) hebt gegeven en hetgeen je
vooraf hebt gezonden [opdat je de vruchten hiervan in
het Hiernamaals zult plukken écht] jouw bezit?’4
Beste gemeenschap!
De Profeet (vzmh) heeft ons geleerd wat echte rijkdom is
en heeft geadviseerd om spaarzaam te leven. Hij zei eens:
‘Rijkdom zit niet in het hebben van overvloedig bezit,
maar in een verzadigd ego [dat niet om meer vraagt].’5
In een andere ḥadīth heeft de Profeet (vzmh) omschreven
wat rijkdom daadwerkelijk inhoudt: Hij zei: ‘Als iemand
de dag begint met gemoedsrust, een gezond lichaam en
het onderhoud van zijn dag bij zich neemt, is het alsof
hij voorzien is van [de gunsten van] de wereld.’6

Beste moslims!
Vanuit islamitisch oogpunt kan het geen kwaad dat de
mens verlangt naar zaken die redelijk en legitiem zijn. Het
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