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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

َٓاءُ   سمَْن َيَ ِۜ ََيَُب ل َٓاءُ ِۜ يَْخلُُق َما َيَ ٰموَاتس َواْْلَْرضس س ُمْلُك السَّ ه ّٰللس
َٓاءُ ال سمَْن َيَ َۙ اسنَاثًا َوََيَُب ل سُجهُْم ذُكْرَانًا   ﴾﴿ ذُّكُورَ اَْو يُزَو 

َّهُ َع۪ليٌم قَ۪ديرٌ  ِۜ اسن َٓاءُ َع۪قيمًا  .﴾﴿  َواسنَاثًاۚ َويَْجعَُل َمْن َيَ
ُ َعلَْيهس  س َصَّلَّ اّٰلله َّمَ قَاَل رَُسوُل اّٰلله  :َوَسل

سوَلَدسَك َعلَْيَك َحقاً وإس   . نَّ ل
DE RECHTEN VAN KINDEREN 

 

Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: ‘Aan Allah 

behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde. 

Hij schept wat Hij wil. Hij schenkt meisjes aan wie Hij 

wil en Hij schenkt jongens aan wie Hij wil. Of Hij 

schenkt hun jongens én meisjes. En Hij maakt 

onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend, 

Almachtig.’1 Volgens een ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص: ‘En 

voorwaar, jouw kind heeft een recht op jou.’2 

 

Beste broeders en zusters! 

De Islām heeft rechten en verantwoordelijkheden 

vastgesteld voor ieder mens, zo ook de rechten van onze 

kinderen over ons. Eén van de meest fundamentele 

rechten van onze kinderen, is hun recht op leven. Nadat 

het kind is verwekt en de foetus is gevormd, heeft het kind 

het recht op leven verworven. Na dit stadium telt iedere 

ingreep als moord en als een grote zonde. Volgens onze 

religie is het doden van kinderen, om welke reden dan 

ook, verboden.3 Onze religie schrijft voor dat kinderen 

beschermd en verzorgd dienen te worden; hun 

levensonderhoud, verzorging en borstvoeding is 

gewaarborgd. Het vaderschap, hun opvoeding en 

onderwijs is eveneens gewaarborgd.4 In onze religie is het 

het meest fundamentele recht van ieder kind om de 

veiligheid van het leven en waardigheid te 

bewerkstellingen, en dat zijn dagelijkse leven veilig en in 

vrede verloopt, dat zijn mentale, spirituele en fysieke 

gezondheid beschermd wordt en dat zijn waardigheid 

vanwege zijn menszijn wordt gerespecteerd. 

 
1 Al-Shūrā, 42: 49-50. 
2 Al-Muslim, Al-Ṣiyām, 183. 
3 Al-Naḥl, 16: 58-59. 

Beste moslims! 

Het is onze plicht om de geboorte van ieder kind – 

ongeacht het geslacht – met oprechte instemming te 

aanvaarden en het met liefde en smeekbeden te 

verwelkomen. Het is zijn recht en onze 

verantwoordelijkheid om goed voor hem te zorgen, hem 

mededogen te tonen en om gerechtigheid na te streven 

zonder onderscheid te maken tussen zijn broers en zussen. 

De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص was erg zorgvuldig wanneer het ging over 

de rechten van kinderen. Hij was zelfs de eerste die de 

uitdrukking “het recht van kinderen” heeft gebruikt. In 

vele aḥādīth wordt gesproken over het recht van het kind 

ten opzichte van zijn vader. Daar worden zelfs specifieke 

voorbeelden van genoemd, zoals het recht op een mooie 

naam, op een opvoeding met goede zeden, op het leren 

schrijven, op het leren van een schietport en zwemmen en 

op het voeden van het kind met ḥalāl voedsel. Er worden 

ook andere rechten genoemd: dat het kind verzorgd wordt 

door een vrouw, dat hij borstvoeding krijgt, dat er een 

ʿaqīqa-offer wordt gebracht bij zijn geboorte, dat hij een 

besnijdenis ondergaat, goed wordt behandeld en speelt. 
 

Beste gelovigen! 

Laten we, als ouders, onze kinderen, die de hoop van onze 

toekomst zijn, met mededogen en barmhartigheid 

opvoeden door hun rechten te respecteren. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص 

zei eens: ‘Geen enkele vader kan zijn kind een beter 

geschenk geven dan goede manieren.’5 Zaken als 

overmatige discipline, autoriteit, druk en zaken die 

hieraan verwant zijn zoals emotioneel en fysiek geweld, 

overmatige bescherming en volledige vrijheid hebben een 

negatief effect op de persoonlijkheid van kinderen. Die 

kunnen namelijk leiden tot gedragsstoornissen. Laten we 

niet vergeten dat een kind dat gebukt gaat onder de 

schending van zijn rechten, de waarde van 

rechtvaardigheid niet kan doorgronden. Een kind dat 

wordt blootgesteld aan geweld, kan de betekenis van 

mededogen niet bevatten. Een kind dat wordt gekleineerd 

kan geen gezonde toekomst opbouwen. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei 

eens: ‘Het is voor iemand al voldoende zonde om 

degenen voor wie men hoort te zorgen te 

verwaarlozen.’6 Laten we het recht op leven van onze 

kinderen respecteren, hen voeden met gezond en ḥalāl 

voedsel, hen met de nodige aandacht opvoeden en hen 

voorzien in hun materiële en spirituele behoeften. 
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4 Al-Baqara, 2: 233. 
5 Al-Tirmidhī, Al-Birr, 33. 
6 D1692 Abū Dāwūd, Al-Zakāt, 45. 


