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De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

Het opvoeden van de kinderen 
 
 
Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “O jullie die geloven, behoedt julliezelf en jullie 
gezinsleden voor het Hellevuur, die als brandstof mensen en stenen heeft, waarover 
strenge en hard optredende Engelen zijn aangesteld, die Allah niet ongehoorzaam zijn 
in wat Hij hun beveelt, en die uitvoeren wat hun is bevolen” (At-Tahriem: 6)  
 
De khotba van vandaag gaat over het opvoeden van de kinderen. Kinderen zijn een geschenk 
en een gunst van Allaah. 
 
Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “Aan Allah behoort de heerschappij van de hemelen en 
de aarde. Hij schept wat Hij wil en hij schenkt meisjes aan wie Hij wil en Hij schenkt 
jongens aan wie Hij wil Of Hij schenkt hun jongens en meisjes. En Hij maakt 
onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig” (As-shuraa: 49-50) 
 
De kinderen zijn een van de versieringen van het wereldse leven. 
 
Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “Het bezit en de zonen zijn de versieringen van het 
wereldse leven, maar de goede blijvende (daden) zijn beter bij jouw Heer, als beloning 
en betere hoop” (Al-Kahf: 46) 
 
Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “Voor de mensen is de liefde voor begeerlijke (zaken) 
als vrouwen aantrekkelijk gemaakt, (evenals de liefde voor) zonen, omvangrijke gouden 
en zilveren bezittingen, gemerkte paarden en kudden dieren en akkers. Dat is de 
genieting van het wereldse leven. En Allah, bij Hem is de beste terugkeer” (Ali-’Imraan: 
14)  
 
Het rechtschapen en vrome nageslacht is een van de grootste gunsten van dit leven. En 
daarom zien we ook dat vele Profeten, Allaah smeekte om een rechtschapen nageslacht. 
 
Zoals Ibrahiem 3alayhi assalaam zei; Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “Mijn Heer, schenk 
mij (een zoon) van de rechtschapene” (as-Saaffaat: 100) 
En Allaah heeft hem verheugd met een zachtmoedig kind. En Hij Ibrahiem 3alayhi assalaam 
heeft Allaah bedankt voor deze gunst: Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “Alle lof zij Allah, 
die mij Isma'îl en Ishaq geschonken heeft, ondanks mijn ouderdom. Voorwaar, mijn 
Heer verhoort zeker de smeekbeden” (Ibraahiem: 39) 
 
En zoals de Dua van Zakaria 3alayhi assalaam: Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “En 
(gedenkt) Zakariyyâ, toen hij zijn Heer aanriep: Mijn Heer, laat mij niet alleen (zonder 
nageslacht) en U bent de beste van de erfgenamen” (Al-Anbiyaa: 89)  
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De kinderen zijn een gunst en een toevertrouwde(Amaanah) in het leven van de ouders. 
Wederom het is een grote verantwoordelijkheid om kinderen te hebben. 
 
De Profeet sallaa allaahu 3alayhi wassalam zei: “Allah zal iedere persoon die iets 
toevertrouwd is (d.w.z. degenen die onder jou verantwoordelijkheid vallen) daarover 
vragen; heeft hij/zij erover gewaakt of deze(n) verwaarloosd? Zelfs een man zal worden 
gevraagd over zijn gezinsleden” (Overgeleverd door Ibn Hibbaan en auth. geclassificeerd 
door al-Alabanie in zijn werk GhAayatoe' l Maraam nr 271)  
 
Er zijn dus voor de kinderen rechten die zij hebben op hun ouders. 
Het is dus een plicht voor de ouders om de kinderen hun die rechten te geven zoals Allaah 
deze heeft opgedragen en zijn Boodschapper Sallaa allahu 3alayhi wassalaam.  
Een van de rechten van het kind op de ouder is: Dat de vader een rechtschapen en vrome 
vrouw kiest, dus als moeder voor het kind. Opdat zij een goede basis en voorbeeld is voor het 
kind. 
 
Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “En de vruchtbare streek brengt haar gewassen voort 
met het gebod van haar Heer. En de (streek) die onvruchtbaar is, brengt niets voort dan 
een schaats gewas. Zo leggen Wij de Tekenen uit aan een volk dat dankbaar is” (al-
A’raaf : 58) 
 
Een van de rechten van het kind is dat je het kind benoemt met een goede juiste naam. 
En de meest geliefde namen bij Allaah zijn Abdullah en Abdurrahmaan. 
 
Een van de rechten van het kind is ook het krijgen van borstvoeding. 
Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “De moeders dienen hun kinderen twee volle jaren te 
zogen, voor wie die de zogingsperiode wil volmaken” (Al-Baqarah: 233)  
 
Het blijft altijd een grote verantwoordelijkheid voor de ouders om voor hun kinderen te zorgen. 
Dit wil zeggen gedurende hun hele leven en niet alleen in het begin.  
De Profeet sallaa allahu 3alayhi wassalam zegt in een volgende authentieke overlevering: 
“Elk geboren kind wordt geboren met de natuurlijke aanleg, zijn ouders maken van hem 
een jood, christen of vuuraanbidder” (in een andere uitspraak “wordt geboren met de 
godsdienst (Millah)”)  (Overgeleverd door Bukhari en Muslim ) 
 
Uit deze overlevering halen we de volgende leerstellingen: 
-Dat de ouders een grote invloed hebben op het kind en dus het kind en zijn godsdienst 
vormen. 
-Ieder kind wordt geboren als moslim. 
-Ouders dienen een juist voorbeeld te geven. 
 
Het is dus een plicht voor de ouders een plicht om samen hard te werken aan de opvoeding 
van hun kinderen en in harten schaamte te planten en het juiste gedrag. 
De Profeet Sallaa Allaahu 3alayh wassalam zei: “Beveel jullie kinderen Assalaah op hun 
zevende, en slaat hen ervoor op hun tiende jaar(als zij dit niet doen). En scheidt hen in 
hun slaapplekken” (Sahieh Soenan Ibn-Maadjah) 
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Het is aan de ouders om samen af te spreken hoe zij hun kinderen opvoeden op de juiste 
manier. De manier van de profeet Mohammed Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam. 
Het is dus niet de bedoeling dat de ene opbouwt en de ander afbreekt in de opvoeding , het 
resultaat zal slecht zijn. 
 
Een van de redenen dat de kinderen afdwalen is dat bijvoorbeeld de vader het kind op de 
juiste manier wilt opvoeden maar de moeder dit in de weg staat. Een ander voorbeeld is dat de 
ouders hun kinderen het liegen aanleren door te zeggen: als er iemand aan de deur is: zeg dat 
ik er niet ben. Terwijl hij/zij er wel is. Dus de kinderen leren het liegen van de ouders.  
Het is dus aan ons als ouders om bewust te zijn van de stappen die we zelf zetten en de 
daden die we verrichten en onszelf hierin te verbeteren. Dit omdat het opvoeden van kinderen 
een grote verantwoordelijkheid is. 
 
Moge Allaah subhanahoe wata3ala ons leiden naar zijn tevredenheid en over ons geslacht en 
nageslacht waken. Moge Allaah ons allen voorzien van een vroom nageslacht die de Ummah 
van dienst kan zijn op de manier die Allaah tevreden stelt. 


