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. (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, 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 het belang van het
hebben van kinderen en de goede opvoeding die daar bij hoort. Het hebben van
kinderen is een stukje van jouw toekomst. Het geeft hoop in jouw leven. Als het
goed gaat met je kinderen, dan voel je dat het ook goed gaat met jou. Het
belangrijkste dat bij jou ligt, is wel dat jij je kinderen probeert goed op te voeden.
De jeugd moet namelijk respect leren en het gedrag dat bij een moslim hoort. In
de harten van kinderen zit het goede, maar het moet nog groeien en door jou
geholpen worden. Zo kan een kind met goed gedrag jouw leven in deze wereld
verrijken. Allah zegt niet voor niets, uitgelegd als:
Wat je bezit en de kinderen die je hebt zijn de pracht en praal van het
wereldse leven... (soera Al Kahf 46)
Maar beste gelovigen, kinderen kunnen ook voor het tegenovergestelde zorgen.
Kinderen kunnen een blok aan je been worden en de grootste moeilijkheden in
jouw leven brengen. Ze kunnen je in geldproblemen en armoede brengen.
Daarom moeten we onze kinderen 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! Als je wacht tot anderen,
en God mag dan weten wie, jouw kinderen gaan leren hoe deze wereld werkt,
dan heb je een grote kans dat jullie hadden gehoopt dat ze nooit geboren waren.
Jouw kind kan helemaal het slechte pad opgaan, in de drugshandel belanden en
in de gevangenis. Natuurlijk is het onmogelijk om in de toekomst kijken en
natuurlijk zijn er óók kinderen die zoiets doen, terwijl jij je best hebt gedaan, maar
er zijn er genoeg waar het toch echt ooit begonnen is door de opvoeding, beter
gezegd door het ontbreken van een opvoeding. Als volwassene zijn deze

kinderen een probleem voor iedereen. Zij zetten jou en ons allemaal hier voor
schut.
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). Als we maar
wat doen, dan kan het lelijk met ons aflopen én met degenen waar we
verantwoordelijk over zijn, zoals onze kinderen. Allah waarschuwt ons in Zijn
Boek, vertaald als:
Oh jullie die geloven, red julliezelf en jullie gezinnen van het Vuur, waar
mensen en stenen de brandstof van zijn. Daarover zijn engelen de baas, die
hard en streng zijn, die God niet ongehoorzaam zijn in wat Hij tegen hen
zegt om te doen, en doen wat ze moeten doen. (soera At Tahriem 6)
Daarom moeten we de kinderen verplíchten het goede en verbíeden om het
slechte te doen. De opvoeding moet in alles zitten. In alles en aan alle kanten
moet het kind tussen het juiste zitten. Dat is een stukje verantwoordelijkheid dat
bij ons ligt. Zo heeft Rasoeloellah (saws) gezegd dat het is zoals een herder over
zijn kudde; wij moeten zorgen dat het goed gaat met onze kinderen en dat ze
veilig zijn. Zo zorgt een goede herder namelijk ook dat zijn schapen niet door de
wolven worden aangevallen. Hij laat ze los, maar verliest ze nooit helemaal uit het
oog. Daarom moeten wij ook onze kinderen niet zomaar de straat op sturen en
kijken wat er gebeurt. Dat kan namelijk bijna niet anders dan verkeerd aflopen.
Ja broeders en zusters, en opvoeden moeten we met liefde doen. Als jij van je
kind houdt, gaat het kind van jou houden. Als jij die liefde nooit laat zien, verwacht
dan ook niet dat jouw kind jou liefde laat zien. Zorg dat je eerlijk en rechtvaardig
bent, dat jouw kind jou altijd kan vertrouwen, zonder dat je ze als prinsjes of
prinsesjes behandelt. Andersom hoef je ze ook niet te slaan of te dreigen met
straffen die je waarschijnlijk niet eens waar kunt maken. Beloof niet iets dat je niet
kan waarmaken, anders leert het liegen. Nee, win hun harten met liefde, echte
liefde, niet met de nieuwste kleding of met harde klappen. Als jij van hen houdt,
houden zij van jou en heb je ook een grote kans dat ze naar je luisteren als je ze
adviseert.
Moslims, wij nemen waar het kan het voorbeeld van de Profeet (zvmh). Hij
speelde met kinderen, liet zijn kleinkinderen Hassan en Hoessein paardjerijden
op zijn rug. Hij zei ook: “Degene die geen zachtheid aan onze jongeren geeft
en geen respect voor onze ouderen, die hoort niet bij ons.” (Tirmidhie) En
denk ook aan wat onze Profeet (saws) gezegd heeft over mensen die meisjes als
ongewenst zien. In de tijd van Rasoeloellah (saws) waren er vaders die hun
dochters levend hebben begraven in het woestijnzand. Nee, voor ons als moslim
is ieder kind, jongen of meisje, een klein feestje. Er is geen verschil in de
blijdschap. Zo heeft de Profeet (zvmh) zelfs gezegd: “Iemand die drie dochters
groot brengt, ze kleding en te eten geeft, gaat naar het Paradijs.” (Aboe
Dawoed). Op de vraag of dat ook bij twee dochters was, heeft de Boodschapper
van Allah (zvmh) dat bevestigd.

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. Wij leren wat zij later gaan doen. Zij zijn het resultaat van wat wij hun nu
meegeven. Wij zijn hun voorbeeld en ons voorbeeld is Rasoeloellah (saws). Leer
hen dat Allah met hen is, leer dat Allah hen ziet en leer dat Allah hun Getuige is.
Als ze nu het goede leren, dan maakt het hen gelukkig in dit leven en in het leven
hierna. De kinderen zijn onze toekomst, de toekomst van de islaam! Zij zullen in
de moskeeën knielen die wij voor hen achterlaten. Maak onze oemmah voor nu
en later 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, 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. 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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