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۪حيمِ  ِن الٰرَّ ْحمه ِ الٰرَّ  بِْســــــــــــــــــــــمِ اّلٰله

انَّ  ِٰٓئكَّ كَّ ادَّ ُكٰلُ اُو۬له اْلُفؤه رَّ وَّ اْلبَّصَّ ْمعَّ وَّ ا لَّْيسَّ لَّكَّ بِ۪ه ِعْلم ٌۜ اِٰنَّ الٰسَّ َلَّ تَّْقُف مَّ وَّ
ْسُؤَُ۫لا  ْنُه مَّ   عَّ

ٰلَّى  ِ صَّ ُسوُل اّلٰلَّ ٰلَّمَّ قَّالَّ رَّ سَّ لَّْيِه وَّ ُ عَّ  :اّلٰلَّ

ا كَِّثيٍر ِمنَّ الٰنَّاِس  ْغُبون  ِفيِهمَّ تَّاِن مَّ اغُ نِْعمَّ رَّ اْلفَّ ُة وَّ حَّ  ، اَّلٰصِ

ONZE BEPROEVING MET SOCIALE MEDIA 
 

Beste moslims! Allah schiep de mens als een sociaal wezen. 
Een sociaal wezen is een onderdeel van een gemeenschap. Dit 
sociale leven is bijna net zo noodzakelijk als de lucht die de 
mens inademt. In het huidige tijdperk van technologie wordt 
aan een deel van deze behoefte voldaan via sociale media. 
Dankzij de "sociale media", die directe communicatie met 
elkaar mogelijk maakt in verschillende vormen, kunnen we 
communiceren met onze familieleden duizenden kilometers 
verderop en zelfs het meest gedetailleerde nieuws direct 
bereiken met een paar keer klikken. 
 

Geachte gelovigen! Sociale media is slechts één van de 
eindeloze zegeningen van Allah, maar een zegening kan ook 
een ramp worden als het verkeert gebruikt wordt. Zelfs met 
een enkele aanraking kan de rechten van anderen geschonden 
worden. Met de opmerkingen en uitdrukkingen die onder 
een nieuwsbericht worden geplaatst, kan men op verkeerde 
ideeën komen. Door vals nieuws en informatie van 
onbekende oorsprong te delen, kan het zelfs onenigheid 
veroorzaken die in deze wereld en in het hiernamaals niet kan 
worden gecompenseerd. Een ogenschijnlijk onschuldig 
aspect kan volgens het volgende vers een moeilijke 
verantwoording voor ons zijn: “Eindelijk, op die dag, zul 
je zeker ter verantwoording worden geroepen voor de 
zegeningen (waarvan je profiteert in deze wereld).”1 
 

Gerespecteerde Gelovigen! Het onbewuste en overmatige 
gebruik van sociale media zorgt ervoor dat mensen hun tijd 
verspillen zonder het te beseffen, ongelukkig worden en 
uiteindelijk verslaafd raken. Als we in de ochtend wanneer we 
wakker worden en onze ogen openen onmiddellijk sociale 
media moeten bekijken, als we door de dag heen continu 
onze sociale media-accounts controleren met de gedachte: 
"Ik vraag me af wie wat op sociale media heeft gedeeld, 
hoeveel mensen mijn laatste bericht hebben gezien, hoeveel 
likes ik heb", als we ons ongemakkelijk en rusteloos voelen als 

 
1 Al-Takāthur 102: 8.  

er geen internet is, betekent dit volgens de experts dat we 
verslavingssymptomen hebben. 
 

Beste Broeders en Zusters! Helaas neemt de verslaving aan 
sociale media met de dag toe. Volgens een onderzoek 
besteden mensen met sociale media-accounts twee uur per 
dag aan sociale media, terwijl jongeren die verslaafd zijn tot 
negen uur besteden. Verslaving aan sociale media leidt tot 
verspilde tijd voor de telefoon, televisie of computerscherm, 
en zorgt ervoor dat mensen zich schuldig voelen tegenover 
zichzelf, hun familie en Allah. Het aantal gezinnen dat onder 
hetzelfde dak woont maar eigenlijk een ander leven leiden op 
sociale media neemt met de dag toe. Sociale media, die ons 
tijd zou moeten besparen, zorgt er helaas voor dat we tijd 
verliezen en tijd doden. In de ḥadīth die ik aan het begin van 
mijn preek las, waarschuwt onze Profeet ملسو هيلع هللا ىلص ons als volgt voor 
deze kwestie: “Er zijn twee zegeningen die de meeste 
mensen niet goed gebruiken: dit zijn gezondheid en 
vrije tijd.”2 
 

Beste Moslims! Het is natuurlijk niet mogelijk voor ons om 
een leven te leiden zonder technologie en sociale media. We 
mogen echter niet vergeten dat we aan een aantal criteria 
moeten voldoen bij het gebruik ervan. Allereerst; we moeten 
bewust zijn van de tijd die we erin steken. Terwijl we 
socialiseren in de virtuele wereld, mogen we onze echte 
sociale ruimte, vooral onze familie en onze dierbaren, niet 
verwaarlozen. We dienen bewust te zijn over wat halal en wat 
haram is, zodat wij de rechten van anderen niet schenden. We 
mogen geen privésituaties delen die privé zijn voor ons en 
anderen. We moeten ons bewust zijn van het feit dat liegen, 
bedriegen, lasteren en naar haram kijken in het dagelijks leven 
zonden zijn, en dat deze ook haram zijn op sociale media. We 
moeten altijd in gedachten houden dat we verantwoordelijk 
zijn tegenover Allah over onze woorden en daden, uitingen 
en opmerkingen, ook op sociale media. Ik beëindig mijn 
khuṭbah met het vers dat ik aan het begin van mijn preek 
reciteerde: “En volg niet dat waarvan je geen kennis 
hebt. Voorwaar, het gehoor, het gezichtsvermogen en 
de harten van ieder van jullie zullen ondervraagd 
worden.” 
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2 Al-Bukhārī, Al-Riqāq, 1. 


