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MILIEUBEWUSTZIJN

Allah  ﷻheeft de mens geschapen om hem te beproeven. Hij
heeft het universum – waar de mens onderdeel van is – met
een buitengewone structuur en harmonie geschapen. De
omgeving waarin wij ons bevinden is een zegen en een
bewaargeving van Allah ﷻ, en is tegelijkertijd ook een
belangrijke erfenis die we zullen nalaten voor degenen die na
ons komen. Allah  ﷻzegt het volgende in de Qurʾān:
“Voorwaar, Wij hebben alles met een maatgeving
geschapen. En Ons bevel is niet anders dan één [bevel],
als een oogwenk [waarin het onmiddellijk
werkelijkheid wordt].”1
Beste broeders en zusters!
Onze Profeet  ﷺis altijd een goed voorbeeld voor ons, zo ook
op het gebied van zijn interactie met zijn omgeving. Hij
besteedde aandacht aan zijn omgeving en adviseerde anderen
om daar ook attent op te zijn. Hij creëerde beschermde
gebieden rondom Mekka en Medina, omdat hij het groen en
de wilde dieren wilde beschermen. Hij zei dat wanneer
mensen, dieren en vogels eten van een boom of gewas dat
door een moslim is geplant, dat voor hem dan een ṣadaqa is.2
Daarmee adviseerde de Profeet  ﷺons om zorg te dragen voor
het milieu en het groen. Toen de Profeet  ﷺnaar Medina
terugkeerde van de Slag bij Khaybar, wees hij naar de stad en
zei dat de profeet Abraham (Ibrāhīm) Mekka gewijd heeft
verklaard, dat hijzelf Medina gewijd heeft verklaard, dat het
gebied daartussen ook gewijd is waar bomen niet gekapt
mogen worden, niet op dieren mag worden gejaagd en het
gewas en de bladeren van de bomen niet mogen worden
geplukt.3
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Beste moslims!
Het is mogelijk om in de Qurʾān veel verzen te vinden over
het universum en over het bestaan van objecten. In deze
verzen worden we uitgenodigd om te kijken naar onze directe
omgeving, de aarde, de verre omgeving en naar de hemel en
worden we geacht om hier lering uit te trekken. Wanneer we
deze verzen van dichterbij bekijken, zien we dat zij vier
hoofddoelen beogen. Het eerste doel is het leveren van bewijs
voor het bestaan en de eenheid van Allah ﷻ, de
wederopstanding en voor kosmologische vraagstukken. Het
tweede doel is het delen van basiskennis over de structuur van
het universum en verschillende natuurlijke gebeurtenissen.
Het derde doel is dat we eraan herinnerd worden dat het
universum voor de mens is geschapen en beschikbaar is
gesteld voor de materiële behoeften van de mens. Het vierde
doel is ons te leren dat de natuur moet worden beschermd.
Beste gemeenschap!
Onze natuurlijke omgeving wordt aangetast als gevolg van de
groei van de wereldbevolking, de snelle technologische
vooruitgang en de ontwikkelende industrieën. Deze situatie
bedreigt het leefgebied van levende wezens om ons heen. De
verwoesting van groen, de vervuiling van het milieu door de
industrie en afval, geluidshinder en luchtvervuiling door
fabrieken en voertuigen zijn voorbeelden van belangrijke
milieuproblemen. Jammer genoeg wordt het merendeel van
deze problemen veroorzaakt door de personen zelf die in deze
omgevingen leven. Het volgende vers drukt de situatie uit
van degenen die de omgeving waarin zij leven eigenhandig
stukmaken: “Het verderf is op het land en de zee
zichtbaar door wat de mensen hebben verricht, zodat
Hij [Allah] hen een gedeelte van wat hij hebben verricht
doet proeven. Hopelijk zullen zij terugkeren.”4
Beste aanwezigen!
Laten we onze omgeving schoonhouden en laten we ons
leven voortzetten zonder schade te richten aan het
universum, de mensen of aan andere wezens. Laten we
gedragingen vermijden die de perfecte balans in de natuur –
die Allah  ﷻons heeft toevertrouwd – kunnen verstoren en
kapotmaken. Laten we onthouden dat de beste erfenis die we
kunnen nalaten aan de volgende generaties, hun natuurlijke
omgeving is.
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