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De jeugd van de Ummah staat in het middelpunt van de aandacht, en alle hoop is op hun gevestigd.  

Zij zijn het licht van de huidige bouwers en de bouwers van de toekomst, daarom is er de Islamitische 

leer om goede zorg te dragen voor hen en hen speciale zorg te geven. 

De moslimjongeren dragen de fakkel van het geloof en hebben de juiste overtuigingen in alle 

eerlijkheid en oprechtheid om zichzelf uit te rusten met nuttige kennis en goede daden, waardoor hun 

geest verlicht, hun inzicht verfijnt, hun ideeën leidt naar de waarheid en hun mening rechtvaardig zal 

worden ingesteld. Alleen dan zullen ze in goede hervorming verkeren en veilig zijn voor de gevaren 

van de boosdoeners. Allah (s.w.t) zegt: (zij waren jongeren die in hun Heer geloofden en Wij 

versterkten voor hen de Leiding). (S18-A13) 

 

Onze geliefde profeet (s.a.w) zei:  

(De voeten van de dienaar zullen op de Dag des Oordeels niet bewegen, totdat hij gevraagd 

wordt over vijf (zaken): hoe men het leven besteed heeft, hoe men de jeugd heeft doorgebracht, 

hoe men zijn inkomen verdient heeft en waar deze aan besteed is en wat men gedaan heeft met 

de kennis die hij had) (At-Tirmidhi 2416). 

 

De tijd gedurende iemands jeugd is kostbaar en van onschatbare waarde. Het is een periode die 

onvervangbaar is door een andere periode in iemands leven. De succesvolle mensen in dit leven zijn 

degenen die gebruik maken van hun jeugd door gehoorzaam te zijn aan Allah (s.w.t) en de weg van de 

profeet te volgen. Ook moeten zij voortdurend betrokken worden bij de strijd tegen het kwaad en het 

slechte verlangen. 

De profeet (s.a.w) leert ons in de overleveringen ook goed om te gaan met de indeling van onze tijd. Zo 

zegt de profeet (s.a.w) in een Hadith: (Benut vijf (zaken) vóór vijf (andere zaken): je jeugd vóór je 

ouderdom, je gezondheid vóór je ziekte, je rijkdom vóór je armoede, je vrije tijd vóór je 

bezigheden en je leven vóór je dood). 

Profiteer van je jeugd door gehoorzaam te zijn aan Allah (s.w.t), bewust te zijn van Zijn observatie 

zowel in het verborgene als in het openbaar; maar ook door het nakomen van Zijn geboden en het 

vermijden van verboden zaken en de leiding van de Profeet als leidraad te hanteren, zodat u het beste 

resultaat in deze wereld en in het hiernamaals boekt. 

 

Luister goed naar deze geweldige Hadith van de Boodschapper van Allah (s.a.w) die zei: 

(Er zijn zeven die Allah zal beschaduwen met Zijn Schaduw op de Dag dat er geen schaduw zal 

zijn, behalve Zijn Schaduw: de rechtvaardige leider, een jonge man die opgroeit in de 

aanbidding tot Allah (s.w.t), een man wiens hart is verbonden aan de moskee, twee mensen die 

van elkaar houden omwille van Allah en elkaar op basis daarvan ontmoeten en uit elkaar gaan, 

een man die door een vrouw van status en schoonheid wordt geroepen (om onzedigheid te begaan) 

en dan zegt: “Ik vrees Allah.”, een man die liefdadigheid geeft (en het) in zoverre (verbergt) dat 

zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand heeft gegeven en een man die in afzondering 

Allah gedenkt en zijn ogen zich vullen met tranen). (Bukharie en Moslim) 

 

Dit is één van de gunsten die Allah Zijn gelovige dienaren schenkt. Op deze geweldige Dag waarop de 

mensheid zal lijden onder ellende en moeilijkheden, de zon dicht bij de mensen zal worden gebracht 

en de mensen zullen zweten naar gelang hun daden, behalve enkele gelovigen die Allah zal 

uitzonderen door hen te bedekken met Zijn schaduw.  

 

De verbetering van de huidige toestand van onze Ummah schuilt in de gerechtigheid van zijn jeugd. 

Het zal niet het geluk, roem, eer en bekendheid bereiken, tenzij haar jeugd in de voetsporen van de 

moslims treedt in de vorm van religieuze gerechtigheid, inzet voor de ontwikkeling van de wereld en 

toewijding in alle productieve inspanningen en rechtvaardige daden. 

 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende 170106 
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Het is aan de jeugd om vast te klampen aan de religie en te nemen van deze wereld wat hen gelukkig 

gaat maken op de lange termijn en voornamelijk in het hiernamaals. Als wij kijken naar de jeugd van 

onze vrome voorgangers dan zien we dat zij uitnodigers waren naar de ware Islam. Hun vrome gedrag 

was belangrijker voor hun dan hun uiterlijk. Helaas zien we dat onze jeugd ver staat van deze vrome 

daden en nobele gedrag. Ons advies aan onze jeugd is dat zij afstand moeten nemen van alle 

bedwelmende middelen zoals drugs en alcohol, maar zich ook niet begeven op het slechte pad die 

uiteindelijk hun gezondheid schaadt en hun geld verspild.  

De jongeren dienen te weten dat hun jeugd een belangrijke periode is, aangezien deze periode een 

baksteen vormt voor hun latere leeftijd. Als dit niet juist wordt besteed dan zal men op latere leeftijd 

ook weinig kunnen betekenen voor zichzelf, zijn gezin en zijn gemeenschap. 

De jeugdperiode heeft zijn kracht en sterkte. Daarom, o jongeren, wees goedhartig, welwillend, 

vriendelijk, barmhartig en goed gemanierd, maar vooral de vertegenwoordiger van de genade en de 

deugden van de ware Islam. 

 

 

Moge Allah ons allen leiden en onze jeugd beschermen tegen alle afwijkingen in de religie en gedrag. 

 

Amien 
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