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Jeugd is het tijdperk van vitaliteit, geven en genieten van het plezier van aanbidding. De geschiedenis 

heeft de gedenkwaardige daden vastgelegd van een aantal jonge mannen die hun Heer kenden en zich 

aan hun religie hielden, en daarom heeft de Koran hen vereeuwigd in zijn verzen. Allah (s.w.t) zegt 

over de profeet Ibrahim (a.s): “Zij zeiden: Wij hebben een jongeman over hen horen spreken, 

Ibrahim wordt hij genoemd”. (S21-A60), en Hij (s.w.t) zegt ook over Ahl Al-Kahf: “voorwaar, zij waren 

jongeren die in hun Heer geloofden en Wij versterkten voor hun de Leiding.* En Wij versterkten 

hun harten toen zij opstonden, en zeiden: "Onze Heer, Heer van de hemelen en de aarde, nooit 

zullen Wij een God naast Hem aanroepen: anders zouden wij een enorme leugen uitgesproken 

hebben!” (S18-A13&14). 
 

De jeugd is de hoop voor de toekomst en ze nemen een hoge positie in de islam in. Onder de zeven 

soorten mensen die overschaduwd zullen worden door Allah (s.w.t) op de dag dat er geen schaduw is 

behalve de Zijne, zoals de Profeet, (s.a.w) zei, zal zijn: “Een jongeman die opgegroeid is met het 

(oprecht) aanbidden van Allah (vanaf zijn jeugd)” (Bukharie & Moslim) 
 

De jeugd oefent enorme invloed uit op de samenleving. Ze zijn het symbool van vastberadenheid, 

kracht, actie en enthousiasme. Deze eigenschappen vereisen van de jeugd dat ze voorzichtig moeten 

zijn, zichzelf kunnen beheersen, hun lusten en verlangens moeten afwenden, maar ook een doel voor 

zichzelf stellen en een missie hebben om het uit te voeren in dit leven, bij gebrek hieraan zal hun leven 

nutteloos worden en hun belangen zullen triviaal zijn. 

Allah (s.w.t) zegt: “En dit wereldse leven is niets dan vermaak en spel. En voorwaar, het Huis van 

het Hiernamaals is zeker het echte leven, als zij het wisten!”. (S29-A64). 
 

Tijd is het meest waardevolle bezit in het leven van een jongeman. In zijn jeugd begint hij zijn hoop op 

te bouwen en probeert hij zijn doelen te bereiken door nuttige kennis te verwerven, goede daden te 

verrichten, gehoorzaamheid aan Allah (s.w.t) te tonen en nuttig te leren. Het is in zijn jeugd dat hij kan 

deelnemen aan vruchtbare, productieve projecten, een baan kan aannemen die zowel zijn gedrag als 

zijn leven verbetert, een beroep volgt dat zijn vaardigheden ontwikkelt en een carrière nastreeft die 

hem helpt zijn toekomst op te bouwen. Als de tijd van een jongeman geen hogere doelen heeft, zullen 

roekeloze ideeën in zijn hoofd kruipen en zal hij zich bezighouden met trivialiteiten en gruwelijke 

zaken. Dit zal hem ertoe brengen om van de juiste koers af te wijken, want niets doen is een vruchtbare 

bodem voor het kweken van de zaden van onwaarheid en misleiding. 
 

Imam ash-Shafi'i zei: "Als je jezelf niet bezighoudt met de waarheid, zal je jezelf met leugens bezig 

houden." Het is gevaarlijk voor de jeugd om hun tijd met browsen te verspillen. Websites voor sociale 

netwerken, die schadelijk zijn voor hun religieuze overtuigingen en die hun gedrag negatief 

beïnvloeden, hun moraal aantasten, familiebanden verzwakken en tot sociaal isolement kunnen leiden.  
 

De jongeren worden geconfronteerd met kwaadaardig plannen en onwettige verlangens, die hun 

identiteit vernietigen, hun toekomst verspillen, hun kracht verzwakken en ze in verwarring brengen. 

Dit zal hun doen afleiden van hun hogere doelen en van de vitale oorzaken van hun samenleving. Hun 

enige redding ligt in het zichzelf onderwijzen en zichzelf met kennis bewapenen, hun hart voeden met 

de juiste religieuze kennis. het pad van de rechtvaardigen betreden en hun verlangens vervullen met 

wettige middelen die hen geluk en waardigheid brengen. 
 

Het huwelijk is een aangeboren behoefte en het biedt de jeugd psychologische troost en morele 

immuniteit zoals de profeet (s.a.w) zei: “O jongemannen! Degene onder u die in staat is om  te 

trouwen moet trouwen, want het helpt jullie je blik neer te slaan en je kuisheid te behoeden. En wie 

het niet kan betalen, moet vasten, want vasten is een schild voor hen [tegen immorele praktijken]” 
(Bukharie & Moslim) 

Het uitstellen van het huwelijk als iemand het kan betalen heeft morele, psychologische en sociale 

schade. Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: “Als iemand, wiens godsdienst en karakter je tevredenstelt 
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om de hand van je dochter vraagt, sta dat verzoek dan toe, als je dat niet doet zal er verderf en een 

groot kwaad op aarde zijn.” (At-Tirmidhi) 
 

De jeugd moet een balans vinden tussen rede en emoties in hun leven; inderdaad, het stadium van de 

jeugd wordt gevoed door stijgende gevoelens en emoties die de toekomst van een jongeman kunnen 

beïnvloeden als ze niet geleid worden door het licht van de Koran en gecontroleerd worden door de 

rede. Opzwepende emoties zonder begeleiding kunnen leiden tot extravagantie, nalatigheid en 

afwijking. De behoefte aan liefde tussen de jeugd kan vervuld worden door emotionele verzadiging in 

het gezin en door ze te omringen met warme gevoelens en bescherming, terwijl ze tegelijkertijd wordt 

geleerd om kuisheid te observeren, hun blik te verlagen en verlegen te zijn voor Allah, de Almachtige, 

Die volledig op de hoogte is van wat we doen. 
 

Jareer Ibn Abdoullah (r.a) zei: Ik vroeg de Boodschapper van Allah (s.a.w), over de onopzettelijke 

nonchalante blik (bij vrouwen), en hij beval me om weg te kijken. De profeet (s.a.w) zei ook: "O Ali! 

Volg niet één blik [op een vrouw] met een ander, want hoewel je niet de schuld hebt van het eerste, 

heb je geen recht op het tweede. (At-Tirmidhi) 
 

Om een sterke persoonlijkheid op te bouwen, moeten jongeren communiceren met hun families, want 

het gezin is hun belangrijkste fundament en toevluchtsoord die zorgt voor psychologische stabiliteit, 

rust, geruststelling en gemoedsrust. Inderdaad, het gezin is de bron van advies, begeleiding, spirituele 

opvoeding en persoonlijke verbetering. De afwezigheid of marginalisatie van de rol van het gezin, in 

combinatie met een zwakke ouder-kindrelatie, zal de jeugd zeker overleveren aan de overhand van 

onbekende destructieve krachten en hen onderwerpen aan afwijkende stromingen die hun geest zullen 

vervuilen en ze in diepe afgronden zullen werpen.  

De Quraan benadrukt het belang van begeleiding bij het opbouwen van de persoonlijkheid van 

jongeren en het garanderen van hun juiste gedrag in dit leven. 

Dit is duidelijk in het volgende Quraan vers waarin Loqmaan (a.s.) zijn zoon adviseert en raad geeft: 

"O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe: voorwaar, het toekennen van deelgenoten (aan 

Allah) is zeker een geweldig onrecht." (S31-A13) 

 

Een jonge man die werkt en zoekt naar middelen van bestaan, verhoogt zijn zelfrespect en verdient zo 

respect en waardigheid voor zijn familie. Dit is de beste van alle inkomsten. De Boodschapper van 

Allah (s.a.w) werd eens gevraagd: "Wat is het beste van verdiensten?" Hij antwoordde: "Datgene  

gemaakt door het werk van iemands handen of door een wettige verkoop." (Ahmed).  
De Profeet (s.a.w) vindt het zelfs beter voor een man om brandhout te verzamelen en te verkopen dan 

om mensen te smeken, die ervoor kiezen hem iets te geven of hem helemaal niets te geven. 
 

Omar Ibn Al-Khattab (r.a) zei: "Ik ben blij bij het zien van een jongeman, zodra ik hoor dat hij geen 

werk en geen beroep heeft ben ik niet meer onder de indruk van hem." Hij zei ook: "Niemand van 

jullie zou moeten blijven zonder een manier van leven te zoeken, zeggende: 'O Allah! Geef me 

voorzieningen '. Want je weet heel goed dat het nooit goud of zilver regent."  
 

Een ambitieuze jongeman laat niets doen na en aanvaardt elke vorm van tewerkstelling, zonder een 

bepaalde baan of soort werk te kleineren. Alle segmenten van de samenleving moeten werken aan het 

vergroten van de kansen op werk en middelen om een inkomen te verdienen om de jongeren zelf en 

hun samenleving in het algemeen te laten profiteren. 
 

De jeugd moet trots zijn op hun godsdienst, waar ze ook zijn, of ze nu in het buitenland zijn of thuis. 

Ze moeten trots zijn op hun identiteit en zich vereerd voelen moslim te zijn. Ze zouden zich niet 

moeten schamen om hun overtuigingen te laten zien en zouden zich moeten ontdoen van enig 

minderwaardigheidsgevoel en het blindelings moeten imiteren en volgen van anderen. Allah, de 

Almachtige, zegt: “En alle macht behoort aan Allah en aan Zijn Boodschapper en aan de gelovigen, 

maar de huichelaars weten het niet”. (S63-A8) 

 

Een prijzenswaardig kenmerk van de persoonlijkheid van een jongeman is kalmte, wat getuigt van zijn 

goede oordeel en onderscheidingsvermogen. Omgekeerd zijn ruige behandelingen, opgewonden 

gedrag en wrede wraak ernstige fenomenen die voortkomen uit het kwade gefluister en de suggesties 
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van Satan. Hun gevolgen bedreigen de jeugd en verspillen hun energie en kunnen zelfs een schadelijk 

effect hebben op de hele samenleving. 
 

In deze fase van enthousiasme en kracht moet een jongeman lessen trekken uit de wisselvalligheden 

van het leven, de veranderingen in de tijd en het verstrijken van dagen. Hij moet geen misbruik maken 

van zijn jeugd voordat hij oud is en van zijn goede gezondheid voordat hij wordt overweldigd door 

ziekte of handicap. Hij moet niet worden misleid door zijn huidige toestand, aangezien de jeugd wordt 

gevolgd door ouderdom, kracht uiteindelijk wordt vervangen door zwakte en gezondheid altijd wordt 

bedreigd door ziekte. Allah de Almachtige zegt: “Allah is Degene Die jullie heeft geschapen uit een 

zwak (vocht), daarna maakt Hij na zwakte sterkte. Waarop Hij van sterkte zwakte en ouderdom 

maakt. Hij schept wat Hij wil, en Hij is de Alwijze, de Almachtige”. (S30-A54) 

 

Het hart van een moslim jongeman is gevuld met liefde voor Allah (s.w.t) en voor zijn boodschapper 

(s.a.w). Zelfs als hij in een zondige daad zou vallen, zou zijn hart kloppen van angst voor Allah en spijt 

hebben over wat hij had gedaan.  

De profeet (s.a.w) zei: “Wanneer een dienaar van Allah een zonde pleegt, wordt er een zwarte punt 

op zijn hart gemaakt. Wanneer hij er van afziet, vergeving zoekt en zich bekeert van zijn zonden, is 

zijn hart rein. Maar als hij terugkeert, neemt het toe tot het zijn hele hart bedekt. En dat is de 'Ar-

Raan' die Allah noemt in het volgende Quraan vers”: “Nee! Wat zij plachten te doen heeft zelfs hun 

harten bedekt”. (S83-A14)  // (At-Tirmidhi) 

 

O Allah! We vragen U om het Paradijs en elk woord of elke daad die ons dichterbij brengt, en we 

zoeken toevlucht bij U tegen het Hellevuur en elk woord of elke daad die ons dichterbij brengt. 

 

O Allah! Accepteer ons berouw, vergeef onze zonden, keur onze oorzaak goed, leid onze tong om de 

waarheid te zeggen en zuiver ons hart van afgunst. 

 

 

Amien 
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