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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ  الرحيِمِالّرَّ

اَّْجٌرِِ ُِٓ ُه ِعْندَّ َِّ ِالّلٰ اَّّنَّ ُدُكْمِِفْتنَّةٌٌِۙوَّ اَّْوَلَّ الُُكْمِوَّ ُٓاِاَّْموَّ مَّ اْعلَُّمُٓواِاَّّنَـّ وَّ
 ࣖعَّظيمٌِ

ّلَِّم سَّ لَّْيِهِوَّ ُِعَّ ّلَّىِالّلَّ ِصَّ ِالّنَِّبّيُ قَّالَّ  وَّ

اوإّنِ قًّ ِحَّ لَّْيكَّ ِعَّ لَِّدكَّ  لِوَّ

KINDEREN: ALLAHS VERTROUWEN AAN 
ONS 
 
Beste moslims!ِِ In het vers dat ik net reciteerde, zegt 
Allah; “Weet dat jullie bezittingen en jullie 
kinderen niets anders zijn dan een beproeving en 
dat bij Allah zeker een geweldige beloning is.”1 

Volgens een ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het volgende: 
“Jouw kind heeft zeker een recht op jou".2 
 
Beste broeders en zusters! 
Onze kinderen zijn een kostbaar vertrouwen dat ons is 
geschonken door Allah هلالج لج. Ze zijn de vreugde van ons 
leven, de zegeningen van ons huis. De hoop van onze 
familie is de garantie voor onze toekomst. Daarom is het 
onze primaire plicht om onze kinderen op te voeden in 
een gezonde gezinsomgeving, met liefde en goede zeden. 
Het is onze religieuze, morele, wettelijke en vooral 
menselijke verantwoordelijkheid om hen te beschermen 
tegen allerlei vormen van verwaarlozing en misbruik. 
 
Gerespecteerde Gelovigen! 
Het is jammer dat kinderen het meest betalen voor de 
corruptie, verlies van moraliteit en regels, en 
gewetenloosheid. Met aan de ene kant oorlogen en 
tragedies, vluchtelingenkampen en armoede, en aan de 
andere kant verwaarlozing, misbruik en onmenselijk 
gedrag; kinderen zijn telkens de grootste slachtoffers. 
 
Beste Moslims! 
Onze kinderen krijgen waarden als liefde, respect, 
bescherming, vertrouwen, het delen van pijn en vreugde 

 
1 Al-Anfāl, 8: 28. 
2 Muslim, Al- Ṣiyām, 183. 

van het gezin. Een familie schenkt niet alleen materiele 
zaken aan een persoon, maar juist de waarden en 
normen is het grootste goed wat een familie schenkt. 
Het maakt niet uit hoeveel de tijd en omgeving 
verandert, enkel doormiddel van een juiste opvoeding 
kunnen we onze kinderen de verheven waarden van 
onze religie leren die hen hun hele leven zullen leiden en 
een goed karakter zal geven. Wij dienen deze opvoeding, 
dit vertrouwen die aan ons is gegeven door Allah trouw 
op te volgen en na te leven. De boodschapper van Allah 
 zegt het volgende hierover: “Jullie zijn allemaal ملسو هيلع هللا ىلص
beheerders en verantwoordelijk voor wat jullie 
beheren. Het gezinshoofd is tevens beheerder en 
verantwoordelijk voor zijn gezin.”3 
 
Geachte Moslims! 
Omdat hij een diepe liefde en compassie voor kinderen 
had, adviseerde de Profeet om ze serieus te nemen, naar 
hun niveau af te dalen en naar hun problemen te 
luisteren. Hij gaf vreugde aan kinderen en vervulde hun 
wensen door ze les te geven en op te voeden. Hij 
verzuimde niet de kinderen te begroeten en om te 
vragen hoe het met hen gaat. Hij maakte grapjes met ze 
en had plezier met ze. Toen de Profeet een kind hoorde 
huilen terwijl hij het gebed leidde, hield hij het gebed 
kort en reciteerde hij korte soera's. Hij maakte ook nooit 
onderscheid tussen jongens en meisjes. Dus laten we 
onze kinderen begroeten, met ze spelen, proberen ze te 
begrijpen, hun hart raken, ons best doen om van ze 
goede mensen, goede moslims en goede kinderen te 
maken. Laten we niet vergeten dat de kinderen van 
vandaag de volwassenen van morgen zijn. Ik eindig mijn 
khuṭbah met een vers uit de Qurʾān: “Onze Heer! Geef 
ons van onze vrouwen en onze kinderen degenen 
die plezier voor onze ogen zijn en maakt ons leiders 
van de Godbewusten.”4 Āmīn. 
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3 Al-Bukhārī, Al-Jumuʿah, 11. 
4 Al-Furqān, 25: 74. 


