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Er is een stevige band tussen de zegeningen die Allah () aan Zijn dienaren schenkt, en aan de andere 

kant de verantwoordelijkheden die Hij () hen toekent. Het is daarom aan hen om voor zulke 

verantwoordelijkheden te zorgen en ze op te nemen in overeenstemming met wat Allah () behaagt. 

Allah zal degene die hun verantwoordelijkheden nakomen edelmoedig belonen, hen inspireren om 

onfeilbare dankbaarheid uit te drukken en hun overvloedige zegeningen te schenken. 
 

Zowel de vaders als de moeders hebben binnen de Islam een grote verantwoordelijkheid voor de 

opvoeding van hun kinderen. Het is overgeleverd dat Abdoullah Ibn Omar hoorde dat de 

Boodschapper van Allah () zei: “Ieder van jullie is een hoeder en verantwoordelijk voor wat 

onder zijn hoede is gebracht. De heerser is een hoeder en is verantwoordelijk voor zijn volk. De 

man is een hoeder voor zijn gezin en is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede 

vallen. De vrouw is de hoedster in het huis van haar echtgenoot en is verantwoordelijk voor 

degenen die onder haar hoede vallen. De slaaf is de hoeder van de rijkdom van zijn meester en is 

verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht.”. (Bukhari en Moslim) 
 

Hoewel er een groot aantal verschillende verantwoordelijkheden aan ons is toevertrouwd, is de 

belangrijkste en meest gewaardeerde verantwoordelijkheid de opvoeding van kinderen, zowel mannen 

als vrouwen. Inderdaad, ze vertegenwoordigen de meest prominente zegen, omdat ze de vrucht zijn 

van emotionele banden, de geur van rustige geesten, de appels van de ogen van de ouders en de echte 

vreugde van het wereldse leven. Geen zegening voor de harten is beter dan te zien dat onze kinderen 

goed opgevoed zijn en geen benauwdheid is erger dan hen slecht gemanierd en verwend te zien. Zij 

zijn het vertrouwen van Allah () aan hun vaders en moeders. Hij () gebood hun ouders hun 

verantwoordelijkheid volledig te eren en waarschuwde hen tegen het overtreden van hun verbond en 

het verraden van Goddelijk vertrouwen door misbruik of nalaten om daarmee in overeenstemming te 

handelen.  

Allah () zegt: O jullie die geloven, pleegt geen verraad tegenover Allah en de Boodschapper en 

pleegt geen verraad tegenover het jullie toevertrouwde, terwijl jullie het weten (27) En weet dat 

jullie bezittingen en jullie kinderen slechts een beproeving zijn en dat er bij Allah een geweldige 

beloning is. (S8-A27&28) 
 

Bovendien, laat het aan u bekend zijn dat Allah () een geweldige beloning voor u heeft gereserveerd 

omdat u Hem gehoorzaamde toen Hij bevelen en tegenstellingen uitvaardigde over hoe u omgaat met 

uw bezittingen en omgaat met uw kinderen. Dus, gehoorzaam Allah in alle taken waarmee Hij jou 

hierin heeft vertrouwd en je zult zeker overvloedige beloning ontvangen van Hem op de Dag des 

Oordeels. 
 

Allah () heeft het verplicht gemaakt voor kinderen om kinderlijke plichtsbetrachting te observeren 

door hun ouders vriendelijk te behandelen. Allah () Zegt: En aanbidt Allah en kent Hem in niets 

een deelgenoot toe, en weest goed voor de ouders (S4-A36)  

Hij heeft op dezelfde manier ouders geboden om hun kinderen te helpen zich vriendelijk met hen te 

gedragen. Dus, ouders moeten hun kinderen geen gehoorzaamheid opleggen in kwesties die hun 

capaciteiten te buiten gaan, en ze mogen hun ook niet vragen om onmogelijke missies te volbrengen. 

Ouders moeten niet alleen hun eigen rechten claimen en hun plichten jegens anderen vergeten.  
 

De primaire factor die kinderen helpt bij het observeren van kinderlijke vroomheid is hen genegenheid 

en mededogen te tonen en hen mild te behandelen, in navolging van het voorbeeldige gedrag van onze 

nobele, vriendelijke en aanhankelijke profeet () wiens gedrag door Allah () is geprezen als ons 

beste voorbeeld en modelgedrag. Hij () werd eens gezien door Al-Aqra-e Ibn Ḥabis toen hij zijn 

kleinzoon Al-Hassan kuste. Toen zei Al-Aqra-e met grote verbazing: "Ik heb tien kinderen, maar ik 

heb nog nooit één van hen gekust".  

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 220311 

Verantwoordelijkheid jegens onze kinderen 
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De profeet () zei: “Hij die geen medeleven toont (tot anderen) zal nooit compassie getoond 

worden”. In een andere versie van de Hadith: “Wat kan ik voor u doen als Allah mededogen van 

uw hart heeft weggenomen?” (Bukhari & Moslim) 

 

Toen zijn zoon Ibrahim stierf, barstte de profeet () in tranen uit en zei: “Het oog werpt tranen, het 

hart is vervuld van verdriet, maar we zeggen nooit iets behalve wat Allah behaagt. O Ibrahim, 

we zijn echt verdrietig over je vaarwel”. (Bukhari) 

 

Hij () hield ook Osama Ibn Zeyd en Hassan Ibn Ali vast, en zei: “O Allah! Heb ze lief, want ik 

houd van hen”. (Bukhari).  
 

Een andere reden die evenzo de kinderlijke vroomheid bevordert, is een eerlijke behandeling en 

gelijkheid tussen hen bij het verspreiden van geschenken.  

Toen Bashier Ibn Saed Al-Anssari werd vergezeld door zijn zoon An-Nueman en zei: "Ik bood dit 

kind van mij een slaaf die van mij was". De profeet () zei: “Heb je hetzelfde gedaan met al je 

kinderen?” Hij zei: "Nee!" De Profeet () zei: “Let op Taqwa ten opzichte van Allah en wees 

eerlijk met je kinderen!” Dus ging Bashier naar huis en nam dat geschenk terug. 
 

Daarom is gelijkheid tussen kinderen in geschenken en het vermijden van de voorkeur van sommigen 

boven anderen een reden voor kinderlijke vroomheid, maar ook het voorkomen van mogelijke 

conflicten, geschillen of scheiding van relaties na de dood van hun ouders. Trouwens, gelijkheid en 

een eerlijke behandeling bewijzen de ware liefde van de ouders jegens hun kinderen. 
 

De meest geloofwaardige bewijsstukken die getuigen van de liefde van ouders voor hun kinderen, is 

wanneer zij voor hun zorgen en opvoeden met het juiste en goede morele normen. De ouders zouden 

hun kinderen aansporen om goede daden te verrichten, hen te trainen om vast te houden aan 

gerechtigheid, en hen te oriënteren door te oefenen. Dit zou zich manifesteren om de kinderen aan te 

moedigen gedragsvormen aan te nemen die gehoorzaamheid bevorderen en ongehoorzaamheid 

ontmoedigen. In het eerste geval zouden de ouders de verdiensten van het pad van gehoorzaamheid 

benadrukken, maar in het laatste geval zouden ze de drastische en weerzinwekkende gevolgen van 

ongehoorzaamheid benadrukken.  
 

Een ander duidelijk bewijs van de liefde van de ouders voor hun kinderen is het kiezen van goede 

vrienden voor hun. De volgende krachtige gelijkenis van de profeet () is de moeite waard om te 

citeren: “De gelijkenis van goed gezelschap en die van slecht gezelschap is die van de eigenaar 

van musk en van degene die de balg blaast. De eigenaar van musk zou je ofwel wat gratis 

aanbieden, of je zou het van hem kopen, of je ruikt de aangename geur; en wat degene betreft 

die blaasbalgen blaast (d.w.z. de smid), hij verbrandt je kleren of je krijgt een weerzinwekkende 

geur van hem”. (Bukhari & Moslim) 
 

De gelijkenis in de Hadith hierboven belicht de lovenswaardige status van goed gezelschap en de 

invloed ervan maar ook de voordelen die kunnen voortvloeien uit het houden van een dergelijk relatie. 

Aan de andere kant benadrukt de gelijkenis de betreurenswaardige status van slecht gezelschap en het 

nadelige effect ervan. Slecht gezelschap heeft onlangs een status bereikt die zo betreurenswaardig is 

dat het tot verleiding en misleiding kan leiden en het moedigde sommige aan om slechte daden te 

verrichten. 
 

Het is geenszins een daad van mededogen zoals sommige ouders hun kinderen verwennen door hen te 

ontlasten van verantwoordelijkheden, hen toe te staan te doen wat ze willen en ze te laten leven zoals 

ze willen. 
 

Beste moslims, probeer je kinderen de zorg en aandacht te geven die je bent toevertrouwd om ze op de 

juiste manier op te voeden, help hen je te eren en bescherm hen tegen alle gevaren. 
 

O Allah! We vragen U om ons te leiden om goede daden te kunnen verrichten. 

O Allah! We vragen U om ons te vergeven en Zich over ons te ontfermen!  
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