
  Vrijdagpreek (khuṭba) / الجمعة ةخطب  
 
 
Datum: 19-10-2018 

﷽ 

َرةُ  َ ِ ْ ُس َوا َ ّ َ ا ُد ُ ًرا َو َ  ْ ُ ۪ ْ ْ َواَ ُ َ ُ ْ ا اَ ٓ ُ ا  ُ َ َ ٰا ۪ َ ّ َ ا ُ ّ ٓ اَ َ.  

 َ ْ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ :َل َر  

 ِ ِ َ ّ ِ ْ َر َ ٌل  ُ ْ َ  ْ ُ ُ ّ ُ ْ َراٍع َو ُ ُ ّ ُ.  

 
EFFECTIEVE OPVOEDING VAN KINDEREN 
 
Eens kuste de Profeet (vzmh) diens geliefde kleinzoon 
Ḥasan. De metgezel (ṣaḥābī) Aqraʿ ibn Ḥābis, die dit 
aanschouwde, zei het volgende tegen de Profeet: ‘Kust u 
kinderen? Ik heb tien kinderen, maar heb er nimmer 
één van gekust, o Boodschapper van Allah.’ Hierop 
reageerde de Profeet als volgt: ‘Hij die niet genadig is 
wordt niet begenadigd.’ Een bedoeïen vroeg het 
volgende aan de Profeet: ‘O Boodschapper van Allah, 
kust u kinderen? Wij kussen hen niet.’ De Profeet gaf 
heel treffend antwoord: ‘Als Allah barmhartigheid uit 
jouw hart heeft gewist, wat kan ik dan nog betekenen 
hierin?’1 
 
Beste broeders! 
Kinderen zijn ons toevertrouwd door Allah. Om die reden 
dragen de ouders een grote verantwoordelijkheid in de 
opvoeding van hun kinderen. Eén van de doelen van de 
Islām is het behoud van het nageslacht.  Derhalve is het 
van belang om kinderen welgemanierdheid (akhlāq) en 
universele waarden bij te brengen. Ouders hebben niet 
alleen de taak om hun kinderen te voorzien van 
lichamelijke, maar ook van geestelijke voeding. Men 
dient het kind leren om te gaan met emoties. Daarnaast 
dient men het kind bewust te maken van het bestaan en de 
eenheid van God. Verder is het essentieel om authentieke 
kennis over te brengen aan het kind. Men dient te 
voorkomen dat het kind valse denkwijzen ontwikkelt. 
Alleen zo kan het proces van gewaarwording slagen. 
 
Beste broeders! 
In het Qurʾān-vers waar ik mijn preek mee begon 
vermeldt Allah het volgende: ‘O jullie die geloven, 
behoed julliezelf en jullie gezinsleden voor een Vuur, 
waarvan mensen en stenen de brandstof vormen.’2 Dit 
vers (āya) wijst erop dat ouders een 
inspanningsverplichting hebben jegens hun gezinsleden. 

                                                           
1 Al-Bukhārī, Adab, 18; Al-Muslim, Faḍāʾil, 65. 
2 Al-Taḥrīm, 66: 6. 

De enige manier om kinderen te beschermen tegen 
misstappen en hen uit te rusten met islamitische 
gedragscodes (akhlāq), is door hen goede scholing te 
bieden. De startplaats van pedagogiek is het gezin. Het 
geloof dat het kind aangeleerd wordt en de akhlāq en de 
waarden die het kind binnenshuis verwerft vormen de 
basis voor een succesvolle toekomst van het kind. 
Datgene wat het kind van diens ouders krijgt aangeleerd 
kan het kind nimmer elders verwerven. 
 
Beste broeders! 
Belangrijke waarden als liefde, respect, vertrouwen, en 
het delen van emoties leren kinderen vooral in de praktijk. 
De grootste erfenis van een gezin bestaat niet uit materiële 
zaken, maar uit spirituele waarden. Deze waarden dienen 
wij over te dragen aan toekomstige generaties. Er is niks 
waardevoller dan het nalaten van welgemanierdheid 
(akhlāq) voor de nakomelingen. Derhalve dienen 
kinderen de islamitische waarden en normen vroegtijdig 
te internaliseren. De Profeet (vzmh) zei eens het 
volgende: ‘Jullie zijn allen het gezinshoofd en jullie 
zijn allen verantwoordelijk voor jullie heerschappij.’3  
 
De Profeet (vzmh) nam de ontwikkeling van kinderen 
zeer serieus. Hij adviseerde respectvol en liefdevol om te 
gaan met kinderen, om een luisterend oor te zijn voor hen 
en om te levelen met hen. De Profeet wist kinderen 
spelenderwijs waarden bij te brengen. Hij liet het niet na 
om kinderen te begroeten en hen te bevragen over hun wel 
en wee. Hij deinsde er niet voor terug om kinderen te 
amuseren. De Profeet was zo gehecht aan kinderen dat hij 
het rituele gebed (ṣalāt) inkortte indien hij het gekrijs van 
een kind hoorde. Kortom, laten ook wij kinderen 
begroeten en vermaken. Laten we kinderen niet anders 
benaderen dan volwassenen. Weet dat de kinderen van nu 
de volwassenen van morgen zijn. 
 
Beste broeders! 
De Profeet beschouwde het als een recht van het kind om 
het een mooie naam te geven en het degelijk op te voeden. 
Laten we de opvoeding van kinderen niet verwaarlozen. 
Ik beëindig mijn preek met een prominente smeekbede 
(duʿāʾ) uit de Qurʾān: ‘Onze Heer, maak onze 
echtgenoten en kinderen tot verkoeling van de ogen en 
maak ons tot leiders voor de godsvrezenden.’4 Āmīn. 
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3 Al-Bukhārī, Jumuʿa, 11. 
4 Al-Furqān, 25: 74. 


