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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

سْم  سرَِّبس ُْم فسْتيَةٌ ٰاَمنُوا ب ساْلَحِق س اسَّنَّ نَْحُن نَُقصُّ َعلَْيَك نَبَاَُهْم ب
 .َوزسْدنَاُهْم ُهدًى  

َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله  : قَاَل رَُسوُل اّٰلله
ُ ِفس ظسلِسهس يَْومَ الَ ظسلَّ إسالَّ ظسلُّهُ   ،إسَماٌم َعادسلٌ  :َسْبعَةٌ يُظسلُّهُُم اّٰللَّ

س  أَ ِفس عسبَادَةس اّٰللَّ  .لَّ َعزَّ َوجَ  َوَشابٌّ ََنَ
ONZE JONGEREN ZIJN ONZE TOEKOMST 
 

Het grootste kapitaal waar de mens over beschikt, is het 

leven. En het meest waardevolle deel daarvan, zijn de 

jeugdjaren. De eerste voorwaarde om onze tijd, vooral 

tijdens de jeugd, goed te kunnen benutten met het oog op 

het wereldse leven en het Hiernamaals, is door in Allah هلالج لج 

te geloven en te leven als iemand met een goed karakter. 

Immers, geloof (al-īmān) en goed karakter (al-akhlāq) 

zijn de twee fundamentele bouwstenen die richting geven 

aan ons leven op aarde en in het Hiernamaals. Door 

middel van waargebeurde verhalen in de Qurʾān geeft 

Allah هلالج لج ons sturing en doet Hij ons een handreiking om 

ons leven op de beste manier te benutten. Eén van deze 

verhalen gaat over de aṣḥāb al-kahf, “de gezellen van de 

grot”. Deze omschrijving verwijst naar een groep 

jongeren die in een grot leefden. Deze jongeren hadden 

bezwaar tegen de gemeenschap waarin zij leefden, omdat 

de gemeenschap het zuivere geloof in één God verwierp 

en omdat het leven van de mensen gekenmerkt werd door 

moreel verval. De mensen legden deze manier van leven 

ook op aan anderen. Daarom zochten deze jongeren hun 

toevlucht in een grot, om zo hun geloof in Allah هلالج لج te 

beschermen en te ontsnappen aan de onderdrukking en 

vervolging waarmee zij werden geconfronteerd. Allah هلالج لج 

beschermde hen door hen in een diepe slaap te laten 

vallen. 
 

Beste broeders en zusters! 

Allah هلالج لج omschrijft deze jongeren, die vasthielden aan het 

geloof in Allah هلالج لج en goede akhlāq, als volgt: ‘[O 

Profeet], Wij verhalen jou hun geschiedenis met de 

 
1 Al-Kahf, 18: 13-15. 

waarheid. Voorwaar, zij waren jongeren die in hun 

Heer geloofden en Wij versterkten voor hen de leiding. 

En Wij versterkten hun harten toen zij opstonden en 

zeiden: “Onze Heer! De Heer van de hemelen en de 

aarde! Nooit zullen wij een god aanroepen dan Hij; 

anders zouden wij een enorme leugen hebben 

uitgesproken! Zij, ons volk, nam buiten Hem andere 

“goden”. Konden zij daar wel een duidelijk bewijs 

voor leveren? En wie is onrechtvaardiger dan degene 

die leugens verzint over Allah?”’1 

 

Beste moslims! 

Een gelovige jongere is iemand die niet zijn lusten volgt, 

maar de wereld als het voorportaal van het Hiernamaals 

ziet en zijn tijd wijdt aan daden waarmee hij Allah هلالج لج kan 

behagen. Een gelovige jongere is iemand die zichzelf 

ontwikkelt op terreinen als kennis, wetenschap, wijsheid, 

kunst en bestuur en iemand die loyaal is aan zijn nationale 

en spirituele waarden, een hoge moraal heeft en houdt van 

zijn land en volk. Een gelovige jongere is iemand die 

luistert naar zijn īmān wanneer zijn belangen in strijd zijn 

met zijn īmān. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص heeft laten weten dat een 

jongere die zijn jeugdjaren doorbrengt met aanbidding 

(al-ʿibāda), de ideale jongere is. Hij zei daar het volgende 

over: ‘Allah geeft zeven [personen] schaduw, in Zijn 

schaduw, op de dag waarop er geen schaduw is 

behalve Zijn schaduw: een rechtvaardige imām en een 

jongere die opgroeit met het aanbidden van Allah, de 

Machtige en Sublieme.’2 

 

Beste gemeenschap! 

De aarde is het akker van het Hiernamaals. Eenieder die 

komt zal gaan, en elke dienaar oogst wat hij zaait. Wie 

ook maar een greintje goeds doet op aarde, zal daarvoor 

zijn beloning krijgen. En wie ook maar een greintje 

kwaads doet, die krijgt zijn kwaad in het Hiernamaals te 

zien. De jeugdjaren zijn de krachtigste, meest productieve 

en meest vruchtbare jaren voor de mens. In die jaren 

bereiken de menselijke ambities, dromen en idealen hun 

hoogtepunt en begint men met het opbouwen van zijn 

toekomst. Kennis opdoen in die jaren is ongetwijfeld een 

van de beste tips, in combinatie met het leven volgens 

onze morele waarden. Laten we onze jongeren de steun 

geven die zij verdienen en laten we hen de juiste 

religieuze kennis meegeven. En laten we hen beschermen 

tegen slechte gewoontes als alcohol, roken en drugs. 
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