In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Liefdevolle, de Rechtvaardige. 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 geleid wil worden,
niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst.
En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of
niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, 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. (soerat 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. (soerat Al Ahzaab 70-71)
Oh Allah, laat Uw salaat, salaam 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 opvoeding van onze
kinderen. Dat moet namelijk met de juiste en de beste aanpak gebeuren: met islaam
en met geloof. Wij moeten het kind een gelovige opvoeding geven. Zo went het op
een gemakkelijke en mooie manier aan de islaam. Een klein geboren kind is namelijk
als een witte pagina. Ieder kind is geboren met wat we fitrah noemen. Dat is, zeg
maar, dat je van natuur al in de ene God gelooft en het goede wil doen. Zorg er
daarom voor dat ze het goede niet verliezen. Allah zegt, vertaald als:
Keer je gezicht in openheid in de richting van de ware godsdienst, want dit
is de natuur hoe God de mensen heeft geschapen. De schepping van Allah
is niet te veranderen. Dat is het juiste geloof, maar de meeste mensen
weten het niet. (soerat Ar Roem 30)
Ja mensen, in de harten van de kleine kinderen zit nog het goede, maar het moet
nog wel groeien. Een kind kent Zijn Schepper en is eerlijk van zichzelf. Daarom
moeten wij zorgen dat het in eerlijkheid opgroeit en het slechte niet aanleert. Islaam
is niet het willekeurig doen van dingen achter elkaar, maar alles is met elkaar
verbonden. Het is een manier van leven en in alles wat jij doet moet de islaam te
zien zijn. Zo past het gebed dan logisch in een islamitisch leven en jouw kind zal dat
overnemen. Nu hij of zij nog niet aan de slechte dingen denkt, moet je hem bezig
laten zijn met het goede. Als iemand namelijk als kind aan iets gewend raakt, dan
blijft dat zijn leven lang bij hem, van jongs af aan tot aan zijn graf. En ook als je zelf
geen kinderen hebt: jij als moslim bent een voorbeeld voor hen die jou zien, je
neefjes, je nichtjes en zelfs de kinderen die jou zien en die jij niet kent.
Broeders en zusters, de opvoeding van een moslim begint al bij de geboorte. Bij de
pasgeboren baby wordt zachtjes in het rechteroor de gebedsoproep gedaan en er
wordt ook vaak gezegd dat dan de iqama in het linkeroor gedaan moet worden. Als
men de adhaan, de gebedsoproep, in het oor van de baby doet, dan is dat het eerste
dat een kind te horen krijgt als het hier op aarde komt. Zo wordt de eenheid van
Allah vanaf de eerste dag duidelijk voor de kleine moslim. Als het dan opgroeit, dan
gaat het leren over hoe Allah aanbeden moet worden. Hoe geef je Allah de plek die

Hij hoort te hebben in jouw leven? Daarom heeft Rasoeloellah (saws) gezegd: “Zeg

tegen jullie kinderen dat ze moeten bidden als ze de leeftijd van 7 jaar
hebben. Geef ze straf als ze de leeftijd van 10 jaar hebben bereikt en het
gebed verwaarlozen, en laat ze niet samen slapen in één bed.” (Aboe
Dawoed)

Broeders en zusters, er staat in een Overlevering dat de Profeet (saws) heeft
gezegd: “Zorg dat jullie kinderen drie eigenschappen leren: liefde voor de

Profeet, liefde voor zijn familie en het reciteren van de Qur’aan. Want echt,
de dragers van de Qur’aan zullen met de Profeten en met diegenen die Hij
heeft uitgekozen zijn onder de schaduw van Allah op de Dag waar er geen
schaduw is behalve de Zijne.” Het is voor ons daarom belangrijk dat de jeugd
het goede voorbeeld neemt. Als je als kind gaat houden van de verkeerde mensen,
wat verwacht je dan voor de rest van jouw leven? Zorg daarom dat onze kinderen
gaan houden van de Profeet (zvmh) en van de gelovige moslims. Dit zorgt er voor
dat zij het góede voorbeeld gaan volgen in plaats van wat ze op tv en op straat zien.
Laat hen Qur’aan leren, laat hen Qur’aan lezen, zoals wij dat al honderden jaren
doen, vanaf de tijd van de eerste moslims.

Oh jullie die geloven, wij moeten het leven van onze geliefde Profeet (saws) aan
onze kinderen leren. Hij was als een lopende Qur’aan tussen de mensen. Zijn gedrag
wás de Qur’aan. Hij heeft ons hiermee een voorbeeld gegeven van hoe wij moeten
leven, van hoe wij moeten lopen, hoe wij met anderen omgaan, ja, ons leven tot in
het kleinste detail. De Boodschapper van Allah (saws) deed zoveel mogelijk zelf en
was altijd behulpzaam naar iedereen toe, of ze nu rijk of arm waren, zijn vrienden of
niet. Geef dit voorbeeld daarom aan onze kinderen mee en zorg ook dat ze van onze
Profeet (zvmh) gaan houden.
Liefde laat je niet voelen door woorden, maar door daden. Als je zegt: “Hou van
onze Profeet (saws),” maar je laat vervolgens zelf niet eens het gedrag van de
Profeet (saws) zien, wat denk je dan dat jouw kind gaat doen? Nee, laat zíen hoe hij
was! De Profeet (saws) maakte nooit verschil tussen de mensen en was altijd eerlijk.
Op een dag waren mensen verdrietig, omdat de hand afgehakt moest worden van
een dief die een belangrijk persoon was. Een van de mensen wilde daarom met de
Profeet (saws) praten om hem op andere gedachten te brengen. Toen zei
Rasoeloellah (saws): “Oh mensen, degenen die voor jullie waren zijn kapot

gegaan, omdat als een belangrijk persoon iets had gestolen zij hem vrij
lieten. En als een zwak persoon onder hen iets stal, dan werd hij gestraft.
Bij Allah, als mijn dochter Fatimah iets zou stelen, dan zou ik haar hand
afhakken.” (Boekhari) Dit klinkt misschien hard, maar het moet duidelijk zijn dat de
regels er voor iedereen zijn. Dát is rechtvaardigheid en dát is de gelijkheid van de
islaam, zoals de Profeet (saws) ons liet zien. Maar hij hield ook rekening met de
gevoelens van anderen. De zoon van de Aboe Djahl was tot de islaam toegetreden,
terwijl zijn overleden vader altijd een grote vijand van de islaam was geweest.
Mohammed (saws) waarschuwde de moslims toen deze zoon naar Mekka kwam en
hij zei: “Ikrimah de zoon van Aboe Djahl zal als gelovige en als vluchteling

naar jullie toekomen. Beledig zijn vader niet. De doden beledigen zorgt
alleen maar voor verdriet bij de levenden en de doden zelf horen het toch
niet.”

Broeders en zusters, wij moeten zorgen dat de lege bladzijden van onze jeugd
beschreven worden. Wij leren wat zij later gaan doen. Kinderen voeden niet zichzelf
op. Zij zijn het resultaat van wat wij hun meegeven. Wij zijn hun voorbeeld en ons
voorbeeld is Rasoeloellah (saws). Leer hen dat Allah met hen is, dat Allah hen ziet en
dat Allah hun Getuige is. Als ze nu het goede leren, dan maakt het hen gelukkig in
dit leven en in het leven hierna. Maak onze oemmah sterker, beter en mooier. Leer
de kleine moslims met woorden en vooral met daden. Leer ze eerlijkheid, grenzen en
respect. Ja moslims, voed onze kinderen op met liefde, met liefde voor Allah (swt),
met liefde voor de Profeet (saws) en met liefde voor de islaam.
Moge Allah de Verhevene ons en onze jeugd leiden. Moge Allah ons dankbaar doen
zijn voor onze ouders. Moge Allah ons samen doen binnengaan in de Hemelse
Paradijstuinen. Moge Allah ons leiden met de kennis die Hij ons gaf. Allahoemma,
moge door ons goede voorbeeld anderen terugkeren op het Pad van de islaam. Ya
Allah, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, neem de zorgen en de pijn
weg van onze broeders en zusters, in ziekenhuizen, in oorlogsgebieden, in
vluchtelingenkampen of waar ook in de wereld. Ya Allah, breng onze oemma samen.
Ya Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Ya Allah, wij bidden u,
verhoor onze smeekbedes.
Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of
begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen
zegenen.
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