In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Wijze, de Waakzame. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen
en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en
tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen
dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En
ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand
zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper 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, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper
Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.
En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de jeugd, over de
jongeren en hoe wij hen moeten adviseren en de juiste weg moeten wijzen. In de
harten van kinderen zit het goede, ook al moet het nog groeien. Een kind kent
namelijk Zijn Schepper en is eerlijk van zichzelf. Wij moeten zorgen dat het kind in
eerlijkheid opgroeit en het slechte niet aanleert. Wij moeten het leren wat Allah
verplicht heeft gemaakt voor de mensen en waar het van af moet blijven. Wij
moeten het kind leren om dankbaar te zijn voor wat Allah geeft én neemt. Van wie
anders wil je dan dat de kinderen het leven leren? Van wie? Jíj moet hun voorbeeld
zijn!
Oh jullie die geloven, het is belangrijk dat we een goede toekomst krijgen en het
begin daarvan ligt bij de jeugd. Willen wij de islaam vasthouden, dan beginnen we
bij de kleine moslims. Islaam is niet alleen het leren bidden of het Arabische alfabet
met konijn en voetbal, maar het is een manier van leven met eerlijkheid en
regelmaat, met gebod en verbod. Islaam maakt het verschil hoe wij met anderen
omgaan, welke woorden wij gebruiken, de boeken die we lezen en de televisie die
we kijken. Ja, de échte islaam heeft voor alles een manier en een oplossing. De
islaam is hoe wij met elkaar samenleven en de jongeren zijn de aderen van die
maatschappij die wij willen. Zij zijn het rode bloed van het leven, het kloppend hart.
De jongeren hebben de kracht om iets op te bouwen, durven hun nek nog uit te
steken en zijn de opvolgers van de moslims die dat niet meer kunnen. Zij staan
midden in het leven en op hun schouders bouwen wij de toekomst. Met passie en
hartstocht beschermen zij de islaam.
Ja moslims, bedenk je, de jongeren hebben nog een leven voor zich. Zij zijn nog
groen als gras, terwijl veel van ons al een leven hebben gekozen. De jeugd kan nog
alle kanten op! Zij zijn de dokters van de toekomst, de wetenschappers, de imaams…
De jeugd die vol 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.

Mensen, jij bent een voorbeeld voor je kinderen. Bid voor hen, zoals de profeten in
het verleden voor hun kinderen hebben gebeden. Bid dat jouw kinderen goede
gelovigen worden, zoals de profeten dat hebben gedaan. Zo heeft Zakarya (as)
verzocht om een kind dat doet wat Allah heeft gevraagd en ook Ibrahim (as) heeft
ook zo’n smeekbede aan Allah gericht.
In veel Overleveringen zien wij dat de Profeet (saws) gesproken heeft over de jeugd.
Zo adviseerde hij om te trouwen voor degene die het kan en anders te vasten. Als je
getrouwd bent, dan bescherm je jezelf tegen slechte dingen en door te trouwen
wordt onze prachtige oemmah groter. Op die manier kan Rasoeloellah (saws) op de
Dag van het Oordeel trots zijn op zijn grote oemmah. Ook heeft hij gezegd dat je
van je jeugd moet profiteren, voordat je oud bent en niet meer kunt wat je eigenlijk
had willen doen. Op de Dag van het Oordeel zal Allah (swt) ons ook vragen wat we
met onze jeugd hebben gedaan. En weet dat er op die Dag een van de zeven
mensen waaraan Allah Zijn schaduw geeft, en er zal alleen Zijn schaduw zijn, dat dit
degene is die in zijn jeugd het Pad van Allah gekozen en gevolgd 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 durfden te
kiezen voor de islaam, dat dit de jeugdigen waren. Ook een van de eerste moslims
die getuigden van onze Profeet (zvmh) was een jonge jongen, namelijk Ali, de zoon
van Aboe Talib. Veel anderen waren eveneens nog jong toen zij kozen voor het Pad
van de islaam. In een Overlevering heeft onze geliefde Boodschapper (saws) gezegd
dat Allah houdt van een oudere die luistert, maar nog meer van een jongeling die dat
doet.
Oh jullie die geloven, het hart doet pijn en onze ogen tranen van wat wij daarom
zien. Wij zijn blij met alle jongeren die op het juiste Pad zijn, maar helaas zijn er
sommigen die de Weg kwijt zijn geraakt. Vergeet hen niet in jouw smeekbede. Er
zijn zelfs jongeren die we niet eens meer met ramadhaan in de moskee zien en zij
zijn vergeten wat het goede gedrag van de islaam is. Ze kopiëren hun doen en laten
van criminelen, televisie en computerspelletjes. Zij gaan voor wapens, geweld of
kleding die niets meer met islaam te maken hebben. In de zwarte nacht gaan zij op
zoek naar het plezier dat Allah verboden heeft.
Lieve broeders en zusters, wij moeten niet toekijken of op deze jongeren gaan
schelden. Dat gaat hen niet helpen. Nodig ze uit met de beste woorden en het
mooiste voorbeeld om terug te komen naar onze islaam. Ja, de jongeren voeden
zichzelf namelijk niet op; zij zijn wat wij hun meegeven en als wij ze dus niets of
alleen maar negativiteit meegeven, dan zoeken ze hun voorbeeld wel ergens anders.
Onze erfenis staat klaar, maar wat die erfenis is, ligt nu in onze handen. De kinderen
kunnen niet zonder ons en wij kunnen uiteindelijk niet zonder de kinderen. Zoals de
ouderen leerden van de generatie vóór hen, zo leren de jongeren het van ons.
Islaam geef je namelijk door, op elk moment, van onze geboorte tot aan het graf,
met woorden maar vooral met daden.
Beste jongeren, hou vast aan het mooiste dat jou gegeven is, de eerste steen die in
jouw leven is gelegd: de islaam. 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. Islaam is een Weg die je

nooit los mag laten. Zorg dat jouw ouders trots op je kunnen zijn, hier én in het
Hiernamaals.
Beste ouderen, weet dat je als een herder bent voor je kinderen. Wijs hun de goede
Weg en ken jouw verantwoordelijkheid. Sta achter hen, ook op de momenten dat jij
een andere keuze zou maken. Blijf bidden voor de jongeren en 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 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 ons gelovige kinderen
schenken. Ya Allah, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, laat ons Uw Huis in
Mekka bezoeken. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters
waar ook in de wereld niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze
oemma. Ya Allah, maak ons één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims
sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.
Moge de Almachtige ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben
vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en
metgezellen zegenen.
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