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Alle lof behoort aan Allah. 
 

  

Velerlei bekende persoonlijkheden binnen de 

showbusiness of sportwereld raken in een schandaal 

verwikkeld, komen in aanraking met justitie of zijn 

verslaafd aan drugs, drank en/of gokken. Deze 

personalities fungeren helaas als rolmodellen voor 

velen en worden geïmiteerd door hun fans. 

Zij hebben succes en faam. Zij worden bijgestaan door 

verschillende mensen en instanties om beter te worden 

in hun rol. Deze persoonlijkheden bezwijken vaak 

onder de druk en/of aandacht. De multinationals 

sponsoren hun lifestyle en zij raken daaraan verslaafd. 

Dezelfde multinationals gebruiken deze bekendheden 

om hun producten en services aan het publiek te 

verkopen en/of om politieke statements af te leggen ten 

faveure van hun beoogde politieke plannen. De 

celebrities willen hun lifestyle kunnen bijbenen en hun 

publiek aan zich blijven binden, zodat een andere 

opkomende celebrity hem/haar niet inhaalt en hem/haar 

doet vergeten, waardoor de celebrity in een slop komt. 

Wanneer zij betrokken raken bij een schandaal, in 

aanraking komen met justitie of verslaafd raken aan 
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drugs, drank of gokken, dan worden zij heel snel links 

gelaten door hun sponsoren, veelal multinationals. 

En dit is heel erg vreemd, aangezien de multinationals 

juist zulke lifestyle promoten met hun producten en 

services. Zij forceren, met gebruik van media en 

reclame, het publiek om te streven naar zo’n lifestyle. 

Zij gebruiken slogans die staan voor absolute vrijheid, 

ultiem genot en streven naar de top zonder jezelf enige 

beperkingen op te leggen. Tevens zijn de multinationals 

(tezamen met banken) een vitale component binnen het 

politieke spectrum van de democratie. Zij investeren in 

campagnes van de presidentskandidaten en politieke 

partijen. Zij leggen hun eisen op tafel om het door te 

drukken binnen het politieke speelveld. Zij profiteren 

van oorlogen, opdat zij hun activiteiten in het 

buitenland kunnen vestigen, uitbreiden en de 

grondstoffen van desbetreffend land zelf bezitten, 

waardoor de kosten worden gedrukt en meer geld in het 

laatje van de elite gaat. En wij weten allemaal welke 

wandaden er worden verricht tijdens het voeren van 

oorlog. 

In feite zijn de multinationals schandalig bezig en 

dienen juist zij te worden veroordeeld, aangezien zij 

een voedingsbodem zijn voor het verval van de 

mensheid. Om maar niet te spreken over de 

hoeveelheid gebruik van alcohol en mate van seks 
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welke wordt gehanteerd door deze superrijken binnen 

de multinationals zelf. 

Zijn zien deze wereld als een paradijs en willen 

optimaal genieten. Het deed mij denken aan het 

volgende vers waarin Allah (swt) zegt: “En het latere 

(Het Hiernamaals) is zeker beter voor jou dan het eerste 

(het wereldse leven).” (93:4) 

Of 

“Weet dat het wereldse leven slechts een spel is, een 

vermaak, een versiering en opschepperij tussen jullie en 

wedijvering in vermeerdering van bezit en kinderen…” 

(57:20) 

Ik sluit af met een overlevering welke is overgeleverd 

door Zaid ibn Thaabit (moge Allah tevreden met hem 

zijn) van de Boodschapper van Allah (vrede en 

zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in 

Ibn Maadjah, Ahmad en Ibn Hibban en Al-Albaanie 

heeft de hadith authentiek verklaard: 

“Degene wiens enige zorg de wereld is, Allah zal zijn 

zaken verbrokkelen en armoede voor zijn ogen plaatsen 

en hij zal niets van deze wereld verwerven, behalve dat 

wat voor hem voorbeschikt is. Degene wiens intentie 

het hiernamaals is, Allah zal zijn zaken voor hem 
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rechtzetten en de rijkdom in zijn hart plaatsen en het 

wereldse zal onderworpen tot hem komen.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.islamhouse.com 
Islam voor iedereen ! 

  
 


