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Onze begeerte onderwijzen
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Beste broeders, zusters!
Onze Almachtige Rab, die alles uit het niets schiep,
heeft de mens samengesteld uit lichaam en geest. De
mens die het meest eervolle schepsel is, onderscheidt
zich van andere schepselen door zijn geestelijke
structuur. Onze Almachtige Rab, zegt het volgende
over het scheppingsproces van de mens:
“Vervolgens heeft Hij hem gevormd en hem iets
van Zijn geest ingeblazen. En Hij heeft jullie
gehoor, gezichtsvermogen en harten gegeven.
Hoe weinig dankbaarheid betonen jullie!”1 De
geest die door Allah aan de mens is toevertrouwd,
draagt de mens tot het einde van zijn wereldse leven
bij zich. Daarna zullen we in overeenstemming met
het volgende vers Allah ontmoeten: “Degenen die,
wanneer hen rampspoed treft, zeggen: Wij
behoren toe aan Allah en tot Hem keren wij
terug.”2 De zuivere geest die aan ons is
toevertrouwd, dienen we weer in zuivere staat terug
te geven aan Allah die de eigenaar is. De manier om
deze beproeving succesvol te doorstaan is door de
begeerte en het verlangen van de ziel te onderwijzen.
Beste moslims!
Begeerte is het kenmerk van de geest. Dit kenmerk
moedigt de mens aan om voortdurend te zondigen.
De begeerte wint aan kracht als zijn eindeloze
verlangens worden vervuld. Het verzwakt, als er
goede daden worden verricht en in vroomheid wordt
geleefd. Allah verwijst naar het gevaar van de
begeerte in het volgende vers: “Het goede dat jullie
treft, dat komt van Allah en het slechte dat jullie
treft, dat komt vanuit jullie zelf.”3 De profeet
(vzmh) die als voorbeeld voor de mensheid is
gestuurd verrichtte als volgt een doe’a: “O Allah!
Wij zoeken toevlucht bij U tegen het kwaad van
onze begeerte.”4 Zo vestigde hij aandacht op de aard
van de ziel. Islamitische geleerden die in het verleden
leefden, begrepen het gevaar van de begeerte en
zeiden altijd: “O Allah! Laat me geen moment
alleen met mijn begeerte.”

Al-Sajda 32:9
Baqara 2:156
3
Nisa 4:79
4
Darimi, “Nikah”, 20; Ibn Mace, “N ikah“, 19

Beste aanwezigen!
We leven in een tijdperk waarin de verlangens van de
begeerte niet worden tegengehouden, integendeel ze
worden juist verleid. De mensheid ziet de verlangen
als ware een religie en gaat zijn hele leven lang zijn
eindeloze verlangen achterna. In dit proces heeft de
mensheid behoefte aan islamitische morele waarden.
Profeet Mohammed (vzmh) zei: “(O Allah!) Laat mij
goed achlaaq verwerven. Er is niemand die tot
goede achlaaq kan verwerven dan U. Verdrijf de
slechte achlaaq van mij. Er is niemand die een
slechte achlaaq van mij kan verwijderen dan U.”5
We leven in een tijdperk waarbij wij toevlucht dienen
te zoeken met deze doe’a. We dienen onze begeerte
te trainen met islamitische morele waarden en dienen
na ieder gebed doe’a te verrichten. We moeten niet
vergeten dat het gebed ons weerhoudt van het kwaad
en onze begeerte reinigt.
Beste broeders, zusters!
Onze profeet (vzmh) zei: “Een intelligent persoon
is degene die zelfbeheersing heeft en werkt voor
het hiernamaals en houdt hier rekening mee. Een
dwaas volgt zijn begeerte en verwacht hier goeds
uit te halen.”6 Bezwijken voor onze lust en opvolgen
van onze begeerte leidt tot afgrond. In de Koran
waarschuwt Allah (swt) ons als volgt: “Na hen
volgde generaties die het gebed verwaarloosden
en gehoor gaven aan hun begeerten. Zij zullen
(daardoor) een grote teleurstelling tegenkomen.” 7
Men kan verlost worden door Zijn geboden en
verboden serieus te nemen en door de sunnah van de
profeet (vzmh) op te volgen. Moge Allah ons niet tot
degenen laten behoren die lijden onder hun begeerte
maar tot degenen die hun begeerte onderwijzen en
met Islamitische achlaaq leven. Amin
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