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 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, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. 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 goede
opvoeding van onze kinderen. Het is een van de grootste verplichtingen binnen
de islaam die wij hebben. De jeugd moet respect leren en het gedrag dat bij een
moslim hoort. In de harten van kinderen zit namelijk wel het goede, maar het
moet nog groeien. Een kind kent Zijn Schepper en is eerlijk van zichzelf. Daarom
moeten wij er voor zorgen dat het kind niet het slechte 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? Wij en jij zijn
hun voorbeeld!
Moslims, wij moeten onze kinderen opvoeden met het gedrag van de islaam.
Alles in het leven moet de basis vinden in de Weg van Allah (swt). Allah zegt,
vertaald als:
Oh jullie die geloven, red julliezelf en jullie gezinnen van het Vuur, waar
mensen en stenen de brandstof van zijn. Daarover heersen engelen, die
hard en streng zijn, die God niet ongehoorzaam zijn in wat Hij aan hen
beveelt, en doen wat ze moeten doen. (soerat At Tahrim 6)
Daarom moeten we de kinderen verplichten het goede en verbieden om het
slechte te doen. De opvoeding moet in alles zitten. In alles en aan alle kanten
moet het kind tussen het juiste zitten. Dan word je ook trots op je eigen kinderen
en iedereen wijst ze aan met hun goede gedrag. Een belangrijk onderdeel ervan
is hoe Allah aanbeden moet worden. Hoe geef je Allah de plek die Hij hoort te
hebben in hun 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)

Het gebed is dus een stukje dat hoort bij het gedrag van een moslim. Nu je kind
nog niet aan slechte dingen denkt, moet je hem of haar 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. Daarom zegt Allah (swt):
En leg jouw mensen het gebed op. Hou dat vast met geduld… (soerat Taha
132)
Broeders en zusters, 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 nature al in de ene God gelooft en het goede wil
doen. Wij moeten ze dan Qur’aan leren, de liefde voor Rasoeloellah (saws) en
voor zijn familie. Wij sturen ze op de juiste Weg met respect voor de islaam en de
Wetten van Allah, met respect voor de wereld om hem of haar heen. Wij zijn
degenen waar de kinderen van leren wat Allah toestaat en wat Allah verboden
heeft. Ja, wij zijn degenen die laten zien hoe wij als moslims onszelf kunnen zijn
in een wereld die steeds maar weer verandert zonder onszelf buiten te sluiten.
Oh jullie die geloven, het is belangrijk om kinderen te adviseren op een mooie
manier, maar wel met eerlijkheid. Let op de juiste en de beste aanpak, namelijk
met islaam en met het diepste geloof. Als je iets aan een kind belooft, moet je het
ook doen, want anders leert het liegen. Alleen door te doen wat je zegt, kan een
kind jou vertrouwen en leert het wat de islaam uiteindelijk van ons wil. Als jij goed
doet, dan zal je kind dat waarschijnlijk ook gaan doen. Is het niet nu, dan is het
wel later als het meer verstand krijgt. In de Qur’aan lezen we over Loqmaan die
dat heel goed begrijpt en zijn zoon een aantal adviezen mee geeft. Zo zegt hij
onder andere:
“Oh mijn lieve zoon, onderhoud het gebed. Zeg om het goede te doen,
verbied het kwade en verdraag geduldig wat er ook gebeurt. Weet hoe
belangrijk dit is!” (soerat Loqmaan 17)
Ook horen we in de Qur’aan over Musa (as) die op zoek gaat naar kennis. De
man waar hij bij is neemt een aantal vreemde beslissingen, 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...” (soerat Al Kahf 82)

Hieruit leren wij 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. Het is belangrijk dat we dat snappen. De
kinderen zijn onze toekomst, de toekomst van de islaam! Zij zullen in de
moskeeën knielen die wij voor hen achterlaten.
Mensen, en vergeet niet: niet iedereen heeft respect voor de islaam. Dat moeten
niet onze vrienden worden of de vrienden van onze kinderen. In een Overlevering
vinden we ook terug dat als we bij slechte mensen zitten, is zoals met stank.
Denk eens aan als je met mensen zit die sigaretten roken. Je gaat vanzelf naar

rook stinken. Als je met iemand zit die naar parfum ruikt, dan is dat zoals je met
goede mensen zit. Het is fijn om met hen te zitten en misschien neem je wat van
hun geur over. Let dus op voor wie je vriend is, voor jezelf én voor je kinderen.
Broeders en zusters, de jeugd voedt niet zichzelf op. De ouderen moeten het
voorbeeld zijn voor de jongeren. Zoals de ouderen leerden van de generatie vóór
hen, zo leren de jongeren het ook. De opvoeding van de jonge moslims ligt niet
alleen bij de vaders en de moeders, maar bij iedereen die hier zit: bij de broers,
de zussen, de buren, degenen die je niet kent, maar die je wel ziet, degenen die
je wél kent en niet ziet. Iedere oudere moslim is een voorbeeld voor de jongere
moslim. Ja moslims, islaam geef je door, op elk moment, van onze geboorte tot
aan het graf, met woorden maar vooral met daden.
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. Ya
Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle
mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Ya Allah, neem de zorgen en
de pijn weg van onze broeders en zusters, in ziekenhuizen, in
vluchtelingenkampen, in oorlogsgebieden of waar ook in de wereld. Ya Allah, stop
de fitna in onze oemma. Oh Allah, maak ons één. Oh Allah, laat ons niet anders
dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.
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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