In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.
Alle eer is voor Hem, de Wijze, de Waakzame. Wij prijzen God en vragen
Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze
slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid,
niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling
wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen
godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat
Mohammed Zijn dienaar en de boodschapper van de juiste Weg is.
'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem,
en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)
'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal
jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En
wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote
overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)
Oh Allah, schenk Uw salaat, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en
boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.
En zo verder, de imaam heeft deze week gesproken over de jeugd, over
de jongeren. De jongeren zijn de basis van de samenleving, de eerste en
onderste steen. Zij zorgen ervoor dat we overleven en verder gaan en zij
zijn degenen die de handen uit de mouwen steken om te bouwen aan een
nieuwe toekomst. De jongeren zorgen voor de vrede en zijn de kracht in
de strijd om de toekomst. De overwinning ligt in hun handen.
God spreekt in de H. Qur’aan vaak in goede woorden over de jongeren. De
jonge mensen zijn eerlijk en trouw in de aanbidding van hun Heer. Er is
een mooie geschiedenis geopenbaard over een groep jonge dienaren van
Allah die wij kennen als de jongelingen van de Grot. Zij leefden in een tijd
waarin de mensen gedood werden als zij dienaren van Allah waren. Allah
liet hen in slaap vallen, omdat zij Hem om bescherming vroegen. Zij
werden pas honderden jaren later wakker, toen de mensen getuigden van
de ene God. Zo beschermt Allah de jeugdigen die Hem dit vroegen.
Ook verschillende profeten vragen in de H. Qur’aan Allah om hen en hun
kinderen te beschermen. Zo vraagt Zakaria (as) om hem goede
nakomelingen te geven en krijgt hij daarna Yahya (vzmh). Ook Ibrahim
(vzmh) bad in Mekka om het goede voor zijn nakomelingen:
"Mijn Heer, maak deze stad een plaats van vrede en hou mij en
mijn kinderen weg van het aanbidden van afgoden.." (soera Ibrahim
35)
en hij zegt op het einde van dat gebed:
"Mijn Heer, laat mij en mijn kinderen het gebed blijven doen. Onze
Heer, neem mijn gebed aan."(soera Ibrahim 40]
Zoals de ouderen bidden voor de jeugd, de kinderen, zo zullen zij ook
voor de ouderen bidden. In de H. Qur’aan zegt Allah dat je goed moeten

zijn voor je ouders. Je moeder heeft je maandenlang bij haar gedragen,
ze heeft je met moeite op deze wereld gezet, je geholpen toen je
opgroeide en er zal een moment zijn dat je zegt:
"Mijn Heer, zorg dat ik dankbaar ben voor de goede gunsten die U
aan mij en mijn ouders hebt gegeven en dat ik het goede mag
doen, dat wat U graag wil. Laat mijn nakomelingen eerlijk en goed
zijn. Ik ga naar U en ik behoor tot de moslims." (soera Al Ahqaaf 15)
Bedenk je, de jongeren hebben nog een leven voor zich. Velen van ons
hebben al een leven gekozen, maar de jeugd kan nog alle kanten op. Zij
zijn de dokters van de toekomst, de wetenschappers, de winkeliers, de
leraren… De jeugd die vol passie en overgave is, die de doelen willen
bereiken die de ouderen al hebben opgegeven. Zij zijn het die vechten
voor wat ze willen, standvastig zijn en zonder twijfel. Deze jongeren, de
kinderen van nu, zij knielen in deze moskee neer op de dag dat wij er niet
meer zijn om toch uiteindelijk samen het Paradijs te betreden. Allah zegt:
De tuinen van de eeuwigheid gaan zij binnen, net zoals hun
vaderen, hun echtgenoten en hun kinderen die goed en eerlijk zijn.
En engelen komen van iedere poort naar hen toe, en zij zeggen:
"Vrede zij met jou, omdat je geduldig was; zie hoe heerlijk het is
in het thuis van de eindbestemming." (soera Ar Ra’d 23-24).
Beste jongeren, hou vast aan het mooiste dat jou gegeven is, de eerste
steen die in jouw leven is gelegd: de islam. Zorg dat je bij iedere twijfel
die je ooit krijgt het meest islamitische antwoord zoekt. Op de momenten
dat dingen goed gaan in de wereld, is er ook het meest te verliezen in het
Hiernamaals en als het op een dag tegen zit, bedenk dan dat het beter is
om iets te verliezen, beter verliezen dan dat je het nooit hebt gehad.
Islam is een Weg die je nooit los mag laten. Beste ouderen, blijf bidden
voor onze jongeren, sta achter hen, ook op de momenten dat jij een
andere keuze zou maken. Vraag in jouw gebeden om leiding voor hen en
om de wijsheid die wij misschien wel nooit meer bereiken.
Moge Allah de Verhevene ons dankbaar doen zijn voor onze ouders. Moge
Allah de Verhevene ons en onze jeugd leiden. Moge Allah de Verhevene
ons samen doen binnengaan in de Hemelse Paradijstuinen. Moge Allah de
Verhevene ons dankbaar en geduldig laten zijn voor alles wat wij van Hem
ontvangen. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslims, in Syrië, in
Afghanistan, in Turkije of waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma
verenigen. Moge Allah de Verhevene ons niet anders dan als moslims
laten sterven.
Moge Allah 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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