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Datum: 17-09-2021 

س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

ْن   ٍۨ اْسُمهُ يَْحٰٰيۙ ََلْ نَْجعَْل لَهُ مس سغََُلم  ُرَك ب َّٓا اسنَّا نُبَش س َّ يَا زَكَرسي
 .قَْبُل َسمسيًّا

ُ َعلَْيهس  س َصَّلَّ اّٰلله َّمَ قَاَل رَُسوُل اّٰلله  : َوَسل
سَخطسيئَة  لَْيَس أَ  أَ ْخطَ أَ  َحٌد ا سَّلَّ قَدْ أَ َما مسْن النَّاسس  ْو هَمَّ ب
َّا  . يَْحَٰي ْبَن زَكَرسي

YAḤYĀ (JOHANNES): DE MEESTER VAN DE JEUGD 

 

De verheven Qurʾān is gezonden als een Boek met raad 

en adviezen om ons te beschermen tegen alle vormen van 

kwaad en ons te brengen naar alle vormen van goedheid. 

De Qurʾān raadt ons aan om op alle vlakken van het leven 

aan het kant van zedelijkheid en rechtvaardigheid te staan. 

De Qurʾān maakt ons wegwijs met de levensverhalen van 

profeten en hun worstelingen. Eén van deze profeten is 

Yaḥyā (a.s.), die ook bekend is als Johannes de Doper. 

Yaḥyā kwam – na de smeekbede van zijn vader Zacharias 

(Zakariyyā) – op de wereld toen zijn moeder op leeftijd 

was. Yaḥyā was de zoon van de tante (van moederskant) 

van onze moeder Maria (Maryam), die de moeder was 

van Jezus (ʿĪsā). De geboorte van Yaḥyā lijkt op de 

geboorte van ʿĪsā: de profeet ʿĪsā is maagdelijk geboren 

en de profeet Yaḥyā is geboren toen zijn moeder 

inmiddels niet meer vruchtbaar was. De geboorte van 

Yaḥyā was, net als de geboorte van ʿĪsā, een wonder. 

Yaḥyā kreeg zijn naam hoogstpersoonlijk van Allah هلالج لج. 

Allah هلالج لج informeert ons als volgt hierover: ‘O Zakariyyā! 

Voorwaar, Wij brengen jou het goede nieuws van een 

jongen, zijn naam is Yaḥyā. Wij gaven niemand 

eerder deze naam.’1 

 

Beste broeders en zusters! 

De profeet Yaḥyā (a.s.) is ons beste voorbeeld voor met 

name onze jeugdtijd. Hij deed van jongs af aan zijn best 

om kennis (ʿilm) op te doen, leefde als een moreel persoon 

en nodigde de mensen in zijn omgeving uit om het juiste 

pad te bewandelen. Allah هلالج لج informeert ons als volgt over 

 
1 Maryam, 19: 7. 

zijn eigenschappen: ‘[Allah zei]: “O Yaḥyā! Neem het 

Boek [de Thora (al-Tawrāt)] stevig aan.” En Wij 

gaven de wijsheid aan hem toen hij nog een kind was, 

als een genegenheid van Onze zijde en een reiniging. 

En hij was godvrezend. En hij was goed voor zijn 

ouders, en hij was niet arrogant, noch ongehoorzaam. 

En vrede zij met hem op de dag waarop hij werd 

geboren, en op de dag waarop hij sterft en op de dag 

waarop hij weer tot leven wordt gewekt.’2 

 

Beste moslims! 

De profeet Yaḥyā bracht zijn kindertijd en zijn jeugd door 

met het opdoen van kennis (ʿilm). De wijsheden die hij tot 

zich nam, bracht hij in praktijk om een moreel persoon te 

kunnen worden. Hij behandelde zijn ouders met 

mededogen en barmhartigheid en hij was nederig 

tegenover de mensen in zijn omgeving. Hij zette zijn 

materiële en spirituele kracht nooit in om anderen te 

onderdrukken. Hij was nooit nalatig in zijn zaak voor het 

geloof (al-īmān) en moraliteit (al-akhlāq) en hij stierf op 

dit pad als martelaar, op vrij jonge leeftijd. Vanwege deze 

eigenschappen spreekt Allah هلالج لج over hem als een 

voorbeeldig rolmodel. 

 

Beste gelovigen! 

Kom, laten we net als Yaḥyā (a.s.) ons leven inzetten voor 

deugden en waarden zoals het geloof in Allah هلالج لج, 

rechtvaardigheid, goedheid en goede zeden die ons 

gelukkig zullen maken, zowel op aarde als in het 

hiernamaals. Vergeet niet dat we op aarde zijn om 

beproefd te worden. Onze bestemming in het hiernamaals 

wordt bepaald door ons doen en laten op de aarde. 

Gezegend zijn degenen die in Allah هلالج لج en in het 

hiernamaals geloven en goede daden verrichten! 

Gezegend zijn degenen die werken om het goede te laten 

zegevieren! Gezegend zijn degenen die altijd aan de kant 

staan van de waarheid, rechtvaardigheid en de goede 

zeden! Ik beëindig mijn preek met vijf aanbevelingen van 

Yaḥyā (a.s.) die ons pad zullen verrichten: aanbid Allah 

 en stel niets aan Hem gelijk, verricht het gebed, ga هلالج لج

vasten, gedenk Allah هلالج لج veelvuldig en geef liefdadigheid. 
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