In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.
Alle lof zij Allah. Wij prijzen Hem en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken
toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onszelf en tegen onze slechte daden. En ik
getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele
deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Moge de vrede,
zegeningen en gunsten van Allah zijn met Zijn dienaar en boodschapper Mohammed
en diens familie en metgezellen.
En zo verder, de imaam heeft ons deze week gewaarschuwd voor de dingen die
gevaarlijk en lastig te ontwijken zijn en waar zelfs de verstandigen onder ons soms
moeite mee hebben om er afstand van te houden. Dit gaat vooral over de jeugdige
moslims die een makkelijke prooi zijn om te verdwalen. Daar zijn wij
verantwoordelijk voor en zoiets moeten we aanpakken. Alle miljoenen die in de bouw
van iedere moskee worden gestoken, iedere euro die we voor deze moskee hebben
betaald en nog steeds betalen en iedere cent die nog uitgegeven gaat worden aan
toekomstige moskeeën zullen voor niets zijn geweest als we nu geen
verantwoordelijkheid nemen voor degenen die in de toekomst voor die moskeeën
gaan zorgen. Zeg mij, wie verwacht je dan dat er om zal kijken naar de moskee die
wij gebouwd hebben? Volgens een bron, vergeef ons als het niet waar is, zou er
momenteel in Brazilië al zoiets aan de hand zijn. Als dit klopt, dan is alle moeite voor
niets geweest en levert het alleen maar een bittere nasmaak op.
Het is belangrijk dat we goed voorbereid zijn en een goede voorbereiding ligt in de
jeugd. Willen wij de islaam vasthouden, dan beginnen we bij de ontwikkeling van de
kleine moslims. Islaam omvat echter niet alleen de vorming van de godsdienst, maar
ook het karakter, de wetenschap, de kennis, het gedrag, de omgang met anderen,
het spreken, het omvat alles! Ja, de échte islaam is werkelijk alomvattend. De
jongeren zijn de aderen van de maatschappij, de zenuwen van het leven, het
kloppend hart. Zij staan midden in het leven en op hun schouders bouwen wij de
toekomst. De jongeren hebben de kracht om iets op te bouwen en de voortrekkers
te zijn van hen die het niet meer kunnen. Zij hebben de kracht om de islaam
uiteindelijk te beschermen.
Allah spreekt zich in de H. Qur’aan uit over de toewijding van de jeugd. De
Metgezellen van de grot trokken weg van de vervolging en wijdden zich volledig toe
aan de ene God. Uit bescherming tegen hun vervolgers sliepen zij voor een lange tijd
in een grot, zonder dat zij dit wisten. Deze jonge mensen verdienen vanuit de islaam
veel respect, omdat zij alles verlieten en kozen voor Allah. In de H. Qur’aan zegt
Allah over hen:
Wij zullen u hun geschiedenis in waarheid vertellen. Zij waren jongelingen
die in hun Heer geloofden en Wij vermeerderden hun rechte leiding. En Wij
gaven hun harten kracht toen zij opstonden en zeiden: "Onze Heer is de
Heer van de hemelen en van de aarde. Nooit zullen wij een andere god
aanroepen naast Hem, anders zouden wij echt een grote dwaasheid
begaan." (soera Al Kahf 13-14)

Daarnaast vinden wij in deze zelfde soera een tweede geschiedenis, op het moment
dat Musa (as) op zoek gaat naar kennis en de man waar hij bij is een aantal vreemde
beslissingen neemt, zo op het eerste gezicht. Als de man een muur repareert in een
stad waar ze zeer gastonvriendelijk ontvangen zijn, zegt de man:
"En wat de muur betreft, deze behoorde aan twee weesjongens in de stad
en daaronder lag een schat begraven. Hun vader was een rechtvaardig
man. Uw Heer wilde dat zij volwassen zouden worden en dan hun schat
zouden opgraven als een genade van hun Heer(...)" (soera Al Kahf 82)
Wij leren hieruit dat we ons moeten voorbereiden op de toekomst en dat die
toekomst bij de jongeren ligt. Op die manier waken wij over wat nog komen gaat en
laten wij hen een grote schat na.
Allah looft en prijst daarnaast Zijn profeten, de een met een hogere rang dan de
andere. Dat profeetschap ligt reeds in de kinderjaren. Zo werd aan Yahya (as) al als
kind wijsheid en oordeelskracht gegeven en wist Maryam al voor de geboorte van
'Isa (as) dat hij voorbestemd zou zijn als profeet, nadat zij de aankondiging van een
boodschapper in de vorm van een mens had ontvangen.
De Profeet (saws) heeft ons gezegd dat een van de zeven mensen waaraan Allah
(swt) Zijn schaduw geeft op de Dag des Oordeels, en er zal alleen Zijn schaduw zijn,
dat dit degene is die in zijn jeugd het Pad van Allah gevolgd en gekozen heeft. Als
we terugkijken in de islamitische geschiedenis, dan zien wij dat de meesten die een
ander geloof hadden, maar uiteindelijk terugkeerden tot de fitrah en de islaam, en zo
hun oude geloof de rug toekeerden, dat dit de jeugdigen waren. Ook een van de
eerste moslims die getuigden van onze profeet was slechts nog een kleine jongen,
namelijk Ali, de zoon van Aboe Talib (moge God tevreden zijn met hem). Ook
Moushab ibn Umair en Abdullah ibn Omar en vele anderen waren nog jeugdig toen
zij kozen voor het Pad van de islaam.
In de Heilige Qur’aan vertelt God over de mannen die Hij verstand heeft geschonken,
de juiste en vreedzame gedachten. Toen deze mensen nog klein waren hebben hun
ouders tawheed, de eenheid van Allah, en aqida, het ware geloof, in hun hoofd
geplant. Loqmaan Hakim zegt daarom tegen zijn zoon: "O mijn lieve zoon, geef
geen medegoden aan Allah; afgoderij is inderdaad een grote
ongerechtigheid." (soera Loqmaan 13)
Onze Profeet (zvmh) heeft ons aangespoord dat we onze kinderen en kleinkinderen
laten wennen aan de salaat vanaf een jonge leeftijd. Als iemand namelijk aan iets
gewend raakt, dan blijft dat zijn leven lang bij hem, van jong af aan tot aan zijn graf.
Zo moeten wij onze kinderen laten bidden vanaf hun zevende jaar en ze straffen
vanaf hun tiende, als zij dit niet doen.
Broeders en zusters, de jeugd voedt niet zichzelf op. Zij zijn het resultaat van wat wij
hun meegeven. Onze erfenis staat nu al klaar, maar wat die erfenis is, ligt in onze
handen. De kinderen kunnen niet zonder ons en wij kunnen uiteindelijk niet zonder
de kinderen.

Moge Allah (swt) ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of
geïnterpreteerd.
De zegeningen van Allah zijn op onze meester Mohammed en zijn familie en zijn
metgezellen.
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