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Evenwichtig zijn in consumeren
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Beste broeders, zusters!
In onze tijd is consumeren een indicator geworden
van sociale status en identiteit, en deze levensstijl is
bijna gelegitimeerd door middel van moderne
communicatiemiddelen. Er heerst een begrip als: ‘Ik
verdien, dus ik consumeer zoals ik het wil.’ Dit begrip
leidt tot verspilling en onverantwoordelijkheid.
Volgens de onderzoeken wordt jaarlijks een derde van
het voedsel dat in de wereld wordt geproduceerd,
verspild. Dit komt overeen met 1,3 miljard ton
voedsel per jaar. De hoeveelheid voedsel die alleen in
Amerika en Europa wordt verspild, is genoeg om 3
keer de wereldbevolking te voeden.
Beste moslims!
Onbewust consumeren betekent dat men het
evenwicht verliest. Zeker nu waarbij er gemiddeld 6
uur per dag op internet tijd wordt doorbracht zou
men de tijd op internet efficiënt moeten benutten.
Helaas wordt er op dit moment veel tijd besteed aan
doelloze dingen.
Alle materiele en spirituele mogelijkheden worden
door Allah aan de mensen toevertrouwd. Onze Rab
heeft ons deze mogelijkheid gegeven om Zijn
Tevredenheid te krijgen. En heeft ons bevolen om
deze toevertrouwing goed te gebruiken om anderen
van dienst te kunnen zijn. Zo zegt Allah (swt) in de
Koran, die een gids voor ons is, het volgende: “En zij
die, wanneer zij iets besteden, noch buitensporig
noch gierig zijn, maar evenwichtig blijven, tussen
beide in.”1
We dienen niet te vergeten dat onze consumptiestijl
de identiteit van ons geloof bepaalt. Imam Ghazali
legt gierigheid en verspilling als volgt uit: “Uitgeven
als benodigd is voor religie, rituelen en mensheid
is vrijgevigheid, als men minder uitgeeft dan is
dit gierigheid en als men meer uitgeeft dan is dat
verspilling.”2 Verspilling zorgt ervoor dat we afstand
nemen van ons bestaansbewustzijn en het doel van
onze schepping. Als men verspilt, dan is er geen
respect voor Allah’s naam Al-Razzak, want Hij is de
Eigenaar van alle gunsten.
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Beste vrienden!
Tegenwoordig worden pretentieuze levensstijlen
getoond als een comfortabel leven waarbij er veel
wordt verspild. Dus de mensheid, die haar leven wijdt
aan meer werken en meer consumeren, verspilt in
feite haar spiritualiteit en levensdoel. Abdullah bin
Amr (ra) vertelt: “Op een dag, terwijl (Sa’d bin Abu
Waqqas) de wassing verrichte, stopte de
boodschapper van Allah (vzmh) bij hem en zei: “Wat
is dit voor verspilling?” Toen vroeg Sa’d: “Is er ook
verspilling in wudu?” Hierop antwoorde de profeet
(vzmh): “Ja, zelfs als je wudu verricht bij een
stromende rivier.3” We dienen ervoor te zorgen dat
we zelfs het water niet verspillen, we dienen dit in
evenwicht te houden.
Beste gelovigen!
Onze uitgaven op vakanties en bezoeken onthult
onze oprechtheid jegens onze religie. In de wereld
van vandaag, waar armoede en hongersnood
toenemen, moeten we op een evenwichtige manier
consumeren en uitgeven, rekening houdend met de
toekomst. Laten we de gunsten waarderen die onze
Almachtige Rab aan ons heeft gegeven. Laten we
geen enkele gunst buitensporig verspillen. Laten we
onze tijd niet verspillen. Laten we niet vergeten dat
we rekenschap zullen afleggen over het benutten van
onze tijd en gezondheid. We dienen niet verwaand te
worden en afhankelijk te worden van het luxe maar
we dienen de profetische consumptiemoraal te
omarmen. Laten we niet vergeten dat wanneer de
regel van evenwichtige consumptie wordt
geschonden, de zegening van het leven, de vrede in
de samenleving en de toekomstige generatie verloren
gaat en het brengt de toekomstige generaties schade
toe. Gunsten zijn beperkt, verlangens en wensen zijn
onbeperkt. Moge Allah ons toestaan om Zijn gunsten
in deze mate te consumeren en een leven laten leiden
in overeenstemming met Zijn Tevredenheid. Amin!
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