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Datum: 05-11-2021 

س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

لٰوةَ َواتَّبَعُوا   ْن بَْعدسهسْم َخْلٌف اََضاُعوا الصَّ فََخلََف مس
هَوَاتس فََسْوَف يَْلقَْوَن غَيًّا    . الشَّ

 ُ س َصَّلَّ اّٰلله ََّم قَاَل رَُسوُل اّٰلله  : َعلَْيهس َوَسل
 .َحرَامٌ َخْمرٍ كُلُّ ُمْسكسرٍ َخْمٌر َوكُلُّ 

DE GEVAREN VAN VERSLAVING 

 

Allah هلالج لج heeft de mens op de allermooiste manier 

geschapen. Hij heeft de mens benoemd tot rentmeester 

(khalīfa) van de aarde en de hele schepping onder zijn 

aansturing geplaatst. De mens is echter niet de 

daadwerkelijke eigenaar van de zegen (niʿma) waarover 

hij beschikt, maar hij is slechts de beheerder en gebruiker 

ervan. Daarmee is de mens verantwoording verschuldigd 

aan Allah هلالج لج, Die de daadwerkelijke eigenaar is van de 

zegen. De mens, die is uitgerust met veel zegeningen, is 

niet zomaar geschapen. De mens is niet op aarde gekomen 

voor spel en vermaak. De mens is op aarde om beproefd 

te worden of hij een dankbare of een ondankbare dienaar 

is tegenover de talloze gunsten van Allah هلالج لج. 

 

Beste broeders en zusters! 

De mens komt veel uitdagingen tegen gedurende zijn 

beproeving om een dienaar van Allah هلالج لج te zijn. Een van 

deze uitdagingen is het vermijden van verslaving. 

Verslaving zorgt voor het onnodig verspillen van tijd, 

voor het verknoeien van het leven op aarde en in het 

Hiernamaals en het verwoesten van het geluk tijdens het 

leven. Verslaving betekent dat je een gevangene bent van 

jouw lusten, verlangens en passies en dat je jouw 

verlangens aanvaardt als de enige waarheid en realiteit. 

Allah هلالج لج informeert ons als volgt over het lot van degenen 

die zich onderworpen hebben aan hun lusten: ‘Maar na 

hen volgden andere generaties, die het gebed (al-ṣalāt) 

achterwege lieten en de begeerten volgden. Daarom 

zullen zij verlies tegemoet zien.’1 

 

 
1 Maryam, 19: 59. 
2 Al-Nasāʾī, Al-Ashriba, 44. 

Beste moslims! 

Eén van de gevaarlijkste verslavingen is 

alcoholverslaving. Immers, alcohol heeft een ongunstig 

effect op het verstand, op het zenuwstelsel en op het 

helder kunnen nadenken. De gevolgen daarvan zijn fataal 

en eindigen dikwijls met verlies van eigendom, met 

zelfmoord en met ontwrichting van gezinnen. De Profeet 

 wees als volgt op de gevaren van alcohol: ‘Vermijd ملسو هيلع هللا ىلص

wijn. Want voorwaar, dat is de moeder van alle 

kwaad.’2 ‘Wijn is de sleutel van alle kwaad.’3 Een 

andere gevaarlijke verslaving die tot onherstelbare 

verliezen en schade leidt, is drugsverslaving. Drugs 

vernietigt de mentale en fysieke functies van de mens en 

heeft vaak de dood of zelfmoord tot gevolg. De meest 

voorkomende vorm van verslaving is echter roken, 

waarvan soms ten onrechte wordt aangenomen dat dat 

veilig zou zijn. Jaarlijks overlijden honderdduizenden 

mensen aan de gevolgen van roken. Het is niet geoorloofd 

om iets te gebruiken dat de menselijke gezondheid 

schaadt. Een andere vorm van verslaving is verslaving 

aan technologie. Smartphoneverslaving isoleert met de 

dag vele individuen en zorgt voor verval in de 

samenleving. 

 

Beste gelovigen! 

Laten we als moslim geen gevangene worden van 

technologie en laten we niet verstrikt raken in een moeras 

van beeld en visuele effecten. Laten we geen slaaf worden 

van de materie, van het tijdelijke en van de leugen. Laten 

we waakzaam zijn voor verslavingen als roken, alcohol, 

drugs, gokken en technologie, die onze kinderen en 

jongeren vergiftigen terwijl zij zich urenlang 

nietsvermoedend aan het vermaken zijn. Aarzel niet om 

advies of hulp in te winnen van een deskundige, mocht 

dat nodig zijn. Laten we niet vergeten dat onze kinderen 

onze toekomst zijn en dat onze huidige generatie aan ons 

is toevertrouwd. Ik beëindig mijn khuṭba met een ḥadīth 

van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص: ‘Geen voet kan een dienaar verzetten 

[op de Dag der Opstanding] totdat hem wordt 

gevraagd over zijn leven: hoe hij dat heeft besteed, 

over zijn kennis: wat hij daarmee heeft gedaan, over 

zijn rijkdom: hoe hij die heeft verdiend en waaraan 

hij die heeft besteed en over zijn lichaam: waarvoor 

hij dat heeft versleten.’4 

 

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut 
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3 Ibn Mājah, Al-Ashriba, 1. 
4 T2417 Al-Tirmidhī, Ṣifat al-Qiyāma, 1. 


