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Energiebesparing en onze moskeeën  
ناَساَن  ِ ُصوهَا ط اِنَّ اْلا ِ َْل تُحا َوٰاٰتيكُما ِمنا كُل ِ َما َساَلاتُُموهُ  ط َواِنا تَعُدُّوا نِعاَمَت ّٰللاه

 لََظلُوٌم َكفَّارٌ 
 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ   َعْن أَبِي هَُريَْرةَ أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ
ِ َمَساِجُدهَا   أََحبُّ الابِالَِد إِلَى ّٰللاَّ

Beste broeders, zusters! 
Er is vanaf de eerste mens Adam (vzmh) geen 
tijdperk voorbij gegaan of de mens is niet op de 
proef gesteld. Hoewel de aard en de 
moeilijkheidsgraad verschillen, hebben zowel onze 
voorgangers als wij geprobeerd de moeilijkheden die 
het leven met zich meebrengt te overwinnen. Deze 
inspanning, die vandaag voortduurt, zal 
ongetwijfeld ook het geval zijn voor de toekomstige 
generaties. Vandaag de dag woeden er verspreid 
over de wereld oorlogen, plunderingen en 
uitbuitingen, het negatieve effect hiervan wordt 
door ons allen gevoeld. De meest recente van deze 
negatieve effecten is de klimaat- en energiecrisis. 
Inmiddels is bekend dat er in de herfstmaanden en 
het komende winterseizoen een energiekrapte zal 
ontstaan dat door ons allen gevoeld zal worden. 
Allah (swt) zegt: “En Hij heeft jullie geschonken 
al hetgeen jullie Hem hebben gevraagd. Indien 
jullie de gunsten van Allah (getalsmatig) zouden 
opnoemen, zouden jullie ze niet kunnen 
opsommen. Inderdaad, de mens is zeer 
onrechtvaardig, zeer ondankbaar.”1 Een van de 
gunsten die onze Rab ons heeft geschonken, - die 
we niet kunnen tellen- zijn de natuurlijke 
hulpbronnen. Tegenwoordig zijn er meer dan 
genoeg hulpbronnen voor de hele mensheid en we 
profiteren ervan op elk gebied. We zien echter dat 
deze grote zegen die Allah heeft geschonken aan de 
ene kant onverantwoord wordt verspild en aan de 
andere kant als een wapen wordt ingezet. 
 
Beste aanwezigen! 
Elke crisis brengt ook de mogelijkheid om daar een 
lering uit te trekken. Tijdens het pandemieproces 
dat onze laatste jaren kenmerkte werden we intens 
herinnerd aan het belang van goede gezondheid en 
sociale solidariteit. We zullen opnieuw begrijpen 
hoe belangrijk het is om zuinig om te gaan in de 
klimaat- en energiecrisis waarmee we vandaag de 
dag  worden geconfronteerd. We zullen leren dat we 
kunnen profiteren van de middelen die Allah ons 
heeft gegeven zonder het te verspillen. We zullen 
serieuzer beseffen waarom onze Rab niet houdt van 
degenen die verspillen.2 Een persoon die water 

 
1 Ibrahim 14:34 
2 A’raf 7:31 

verspilde tijdens het verrichten van de wudu zei: “Is 
er ook verspilling in wudu?” De profeet van Allah 
(vzmh) zei: “Ja, zelfs als je bij een stromende 
rivier bent, zou het zonde zijn om meer dan 
normaal water te gebruiken.”3 We dienen de 
wijsheid achter deze woorden goed te begrijpen. 
 
Beste broeders, zusters! 
De alertheid die we thuis, op ons werk en verkeer 
tonen dienen we evenmin ook in de moskeeën te 
tonen. Om ervoor te zorgen dat onze moskeeën – 
die het middelpunt van ons leven worden-  en de 
“de meest geliefde plaatsen bij Allah”4 zijn, goed 
blijft functioneren, dienen we nu meer 
verantwoordelijkheid te nemen. Om het als een 
voorbeeld te stellen voor zowel onze samenleving 
als toekomstige generaties dienen we een houding 
op te stellen waarmee Allah (swt) tevreden is. 
Verspilling dienen we te vermijden en dit zou onze 
levensstijl moeten zijn, tevens dienen we ons 
consumptiegedrag voor de lange termijn te herzien.  
We dienen bewust te zijn om hernieuwbare 
energiebronnen in onze moskeeën te installeren, 
daarvoor dienen we eerst bij onze eigen huizen te 
beginnen. Het is onze verantwoordelijkheid als 
moslim individuen om de middelen die Allah ons 
heeft toevertrouwd eerlijk en zorgvuldig te 
gebruiken.  
 
Beste moslims! 
Zoals elk jaar worden er in veel Europese landen ook 
dit jaar in de moskee open dag gehouden. Dit 
prachtige programma, dat in Duitsland een 
geschiedenis van meer dan een kwart eeuw bestaat, 
wordt op 3 oktober in veel moskeeën gehouden. We 
zullen onze gasten die vragen hebben over de Islam 
en moslims, die nieuwsgierig zijn naar onze 
moskeeën en het leven van moslims op de beste 
manier ontvangen. We zullen in het programma van 
de open dag de energiecrisis opnemen en we zullen 
vooral de maatregelen die onze moskeeën op dit 
gebied nemen en de toekomstige plannen 
toelichten. We hopen dat dit werk een stap zal zijn 
die een positieve bijdrage zal leveren aan zowel 
onze samenleving als de toekomst van de mensheid. 
Moge Allah de Almachtige ons niet scheiden van 
dienaren die zich bewust zijn van hun 
verantwoordelijkheden. Amin 
 
 

 
3 Ibn Mace, Taharet, 48 
4 Muslim, Mesacid, 288 


