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Onze verantwoordelijkheid tegenover het milieu 

 
َظَهَر اْلفََساُد فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت اَْيِدي النَّاِس ِليُ۪ذيقَُهْم بَْعَض  ﴿

﴾ الَّ۪ذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن   

ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرُسوُل ّللَاه   

« ...َويُِميطُ األَذَى َعِن الطَِّريِق َصَدقَةٌ »  

Beste moslims! 
Allah de Almachtige heeft de mens als leider, 
bouwer en beschermer van de aarde geschapen. 
Leider betekent een intelligent, bewust en machtig 
wezen dat de aarde reconstrueert in 
overeenstemming met de Wil van Allah. Onze 
omgeving is aan ons toevertrouwd. Om deze reden 
hebben wij verantwoordelijkheden om geen onrust 
te veroorzaken en geen schade toe te brengen aan 
levende en niet-levende wezens. Helaas kunnen we 
op de dag van vandaag ons niet weerhouden van 
onbeschaafd gebruik van de natuurlijke 
hulpbronnen en verderven we onze aarde waarin we 
leven die we als erfenis aan de toekomstige 
generaties gaan nalaten. Allah (swt) zegt in de 
Koran: “Verderf is zichtbaar geworden in het 
land en in de zee, vanwege wat de handen van 
de mensen hebben verricht, opdat Hij hen een 
gedeelte van hun daden doet beproeven.”1 De 
milieuvervuiling kwestie is nagelaten om redenen 
als het verhogen of constant houden van het 
welzijnsniveau. Dit heeft voor de verslechtering van 
het evenwicht in de natuur gezorgd. In dit tijdelijke 
leven waar meer consumptie wordt aangemoedigd, 
wijken we snel af van onze verantwoordelijkheden 
voor ons comfort en daar offeren we een hele wereld 
voor op. Zoals in het vers staat proeven degenen die 
verderf veroorzaken de pijn ervan op aarde.  
 
Beste broeders, zusters! 
Volgens het rapport van de Wereldgezondheids-
organisatie overlijden jaarlijks 1,5 miljoen kinderen 
onder de 5 jaar als gevolg van deze onzorgvuldige 
en onbewuste houding. Er wordt gesteld dat een 
kwart van de sterfgevallen onder de 5 jaar wordt 
veroorzaakt door omgevingsfactoren zoals 
luchtvervuiling, vuil water en gebrekkige sanitaire 
voorzieningen. De mensheid zal natuurlijk 
profiteren van dit wereldse leven, deze wereld 
reconstrueren en verder ontwikkelen. Hij dient dit 
wel te doen zonder verspilling en vernietigen van de 
natuur.  
 
 

 
1 Rum 30:41 

Onze Rab zegt: “Hij heeft aan jullie dienstbaar 
gemaakt al hetgeen in de hemelen is en al 
hetgeen op de aarde is.” Hiermee geeft Hij aan dat 
alles voor ons is geschapen zodat we daar gebruik 
van kunnen maken. Het is onze plicht om hiermee 
vertrouwd om te gaan zodat we onze dankbaarheid 
kunnen tonen. Een moslim moet de schoonheid van 
zijn moraal weerspiegelen naar zijn omgeving, 
mensen, dieren, planten en zelfs levenloze 
voorwerpen toe en ze goed behandelen. Anders zal 
de schade van verachting, vernietiging en 
verspilling van het milieu op onszelf terugkeren.   
 
Beste moslims! 
De Islam moedigt niet alleen de bescherming van 
het milieu aan maar wil ook dat moslims zelf de 
beschermers van het milieu zijn. Onze geliefde 
profeet die als gids voor de mensheid is gezonden 
zei: “Als een zondig en slecht persoon sterft, 
worden mensen, steden, bomen en dieren 
bevrijd van zijn kwaad en vinden ze troost.”2 
Hiermee benadrukte hij dat de scheppingen 
waarvan we denken dat ze levenloos zijn een 
bewustzijn hebben. Tevens heeft de profeet (vzmh) 
het volgende gezegd: “..een obstakel verwijderen 
van de weg is liefdadigheid.”3 In dit geval moet de 
mens altijd en overal dingen verwijderen die 
anderen verstoren. Een moslim dient liefde en 
mededogen te zijn voor zijn omgeving en kijkt met 
wijsheid naar zijn omgeving. Men dient er niet op 
gericht zijn om bomen, water, lucht en natuur uit te 
buiten maar in hun waarde te laten en men dient 
zich aan te passen. Het milieu vervuilen, afval en 
vuil op straat gooien past niet in de menselijke 
moraal. Dit is respectloos voor onszelf en de 
omgeving waarin we leven. Wetende dat andere 
mensen last zullen krijgen als we vervuilen en de 
schoonheid van de natuur zal hierdoor vergaan. Het 
brengt verantwoording met zich mee als we niet 
afbreekbaar afval in de natuur dumpen. Een 
bewuste moslim is hiervan bewust. Moge onze Rab 
met dit bewustzijn ons leven laten leiden. Amin! 
 

 
2 Buhari, Rikak, 42 
3 Buhari, Cihad, 128 


