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           Vrijdag 19-07-2019 
 
 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

Het benutten van de zomervakantie 
 
 
Vrees Allah en dank Allah voor hetgene Hij jullie heeft gegeven van bezit en kinderen en weet 
dat dit een gunst kan zijn of juist voor moeilijkheden kan zorgen. 
 
In deze tijd zijn de jongeren klaar met hun school/opleiding. 
Nu hebben ze vrije tijd. 
 
Hadith: 
Onze geliefde profeet vrede zij met hem zei: “2 gunsten die de mensen aan zich voorbij 
laat gaan, de gezondheid en de vrije tijd”. 
 
Als je deze (2 gunsten) gebruikt omwille van Allah op Zijn weg en voor zijn tevredenheid dan 
leid je een gelukkig leven (wereldse en hiernamaals) 
Doe je dit niet leef je in een bekneld leven in het wereldse en hiernamaals. 
 
Deze gunsten bezitten onze jongeren maar wij weten niet of zij deze gunsten daadwerkelijk 
aan zich voorbij laten gaan of dat zij behoren tot degene die overwinnen en deze gunsten op 
de weg van Allah gebruiken en inzetten. 
 
Hadith: 
Onze geliefde profeet vrede zij met hem zei: “De voet van een dienaar beweegt niet tot hij 
over 4 wordt gevraagd: Wat heeft hij met zijn leven gedaan en met wat heeft hij zijn 
jongere jaren doorgebracht( of waar was hij aan gehecht) en over zijn bezit waar hij 
deze vandaan heeft en waar hij deze aan heeft uitgegeven en wat hij met zijn kennis 
heeft gedaan”. 
 
De leeftijd oftewel het leven is het meeste geliefde van de mens vergooi en verspil dit dus niet. 
Allah heeft voor elke dag zaken voorgeschreven die men kan verrichten. 
Zoals het gebed etc.. 
In elke week en in elke maand of in elk jaar oftwel het hele leven lang heeft Allaah zaken 
voorgeschreven die men kan uitvoeren. 
 
Hadith: 
Onze geliefde profeet vrede zij met hem zei: “Er is geen enkele daad en deze zal voor hem 
geschreven zijn”. 
 
Issa 3alayhi assalaam zei: “Deze nachten en dagen zijn twee kasten kijk maar wat je erin 
stopt. Als je er goede zaken in stopt dan vind je deze terug en als je er slechte daden in stopt 
vind je deze terug”. 
 
 



  
Stichting Anour 

Madrasati 
voor ultuur, pvoeding en ducatie 

KvK   : 58591761 
IBAN : NL73ABNA0413704440 
 

 

2 
 

مؤسسة النور مدرستي 
 للثقافة والتربية والتعليم 

 

www.anourmadrasati.nl 
 

info@anourmadrasati.nl 

 
 
Issa 3alayhhi assalaam zei: “Doe met de nacht waar die voor is geschapen en doe met de dag 
waar die voor is geschapen”. 
 
Ik adviseer mezelf en jullie voor het benutten van de vrije tijd met hetgene wat jou goed zal 
doen in het wereldse en het hiernamaals. 
En houd jullie kinderen goed in de gaten en bereid ze goed voor op deze vakantie. 
Met name de jeugd wil ik adviseren om hun tijd goed te benutten en weg te blijven van de 
slechte zaken die in tegenstrijd zijn met de tevredenheid van Allaah subhanahoe wata-Aala. 
Zoals het onnodig praten en het bijwonen van verboden zaken als muziek evenementen etc.. 
Het is juist goed om de vakantie te benutten door familie te bezoeken en het onderhouden van 
de banden met de voorwaarde jouw geloof te beschermen en dit met het beste gedrag te 
verrichten. 
Het is daarom ook aan de ouders om de kinderen te beschermen en te behoeden voor het 
verspillen van hun tijd. 
 
Elk jaar gaan er grote groepen naar andere landen om vrienden en familie te bezoeken en 
worden hierdoor moe of overlijden onderweg. Is deze persoon met de juiste intentie op reis 
(omwille van Allaah) deze zal als een shahied overlijden. 
 
Hadith: 
Onze geliefde profeet vrede zij met hem zei: “Voorwaar alle daden zijn naar gelang de 
intentie”. 
 
Keer terug naar het juiste pad het pad van de profeet Mohammed vrede zij met hem en volg 
het pad van de shaytaan niet en wie het pad van de shaytaan bewandelt roept op naar het 
slechte.. 
 
Er bevindt zich een grote gunst in het bezoeken van de bloedverwanten en het onderhouden 
van deze band. 
 
Dus zuiver je intentie en keer terug naar jullie heer. 
 
 


