Ouders moeten een voorbeeld zijn
voor hun kinderen
Vrijdagpreek van vrijdag 28 december 2018
Bismillahi arahmani araheem,
Het onderwerp van vandaag is: ouders moeten een voorbeeld zijn voor hun kinderen.

Allah swt zegt in surah al-Hadied, aya 25 het volgende:
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O jullie die geloven, behoed julliezelf en jullie familie voor een vuur waarvan de brandstof uit mensen en
stenen bestaat. (En) waarover strenge en krachtige engelen zijn aangesteld die Allah niet ongehoorzaam
zijn in het uitvoeren van wat Hij hun beveelt. En zij doen wat hun opgedragen wordt.
Het hebben van kinderen is een zeer grote gunst. De waarde hiervan kan eigenlijk niet uitgedrukt worden in
woorden, zo’n grote gunst is het. Tevens is het hebben van kinderen ook een al-amaana, een gunst wat aan
jou is toevertrouwd en waarover je optimaal moet waken. Het is een schat wat je hebt gekregen van Allah
swt en Hij heeft jou verantwoordelijk gesteld om deze gunst optimaal te beschermen en het beste mee te
geven. Het is een grote taak wat je hebt gekregen en waarover je later verantwoording voor moet afleggen.
Tevens is het ook een gunst wat ook grote vruchten met zich meebrengt voor jou als ouder zowel in dit
wereldse leven als in het hiernamaals. Een kind die succesvol is op het pad van Allah swt is een lust voor het
oog. Je ziet dat deze zoon of dochter altijd paraat staat voor zijn ouders, denk hierbij als het gaat om
verzorging of het bieden van hulp aan zijn ouders. Tevens zie je dat hij/zij een toegevoegde waarde is voor de
samenleving waar je als ouder trots op kan zijn. Als het gaat om de vruchten met betrekking tot het
hiernamaals dan zijn deze ook echt enorm. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende: Wanneer
de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen
profijt van hebben of een oprechte zoon of dochter die smeekbeden voor hem of haar verricht.
We leren uit deze hadith dat als we kinderen juist en goed hebben opgevoed en als ze zich bevinden op het
pad van Allah swt, dat het een investering is voor onszelf waarbij we de vruchten hiervan in het hiernamaals
zullen terugvinden. Als we dit niet hebben gedaan, dan zal het tegen ons gaan werken op de dag des
oordeels, je zult de negatieve gevolgen ook gaan ervaren. Er is een gebeurtenis wat in de tijd van profeet
Moessa plaats heeft gevonden die hierbij goed op aansluit. Profeet Moessa ging in de ochtend vroeg op pad
en kwam langs een graf, hij zag dat de persoon die daar lag bestraft werd door Allah swt. In de middag kwam
profeet Moessa weer langs dit graf en hij zag dat dezelfde persoon nu aan het genieten was en veel rust en
blijdschap ervaarde in zijn graf. Profeet Moessa stond versteld en was nieuwsgierig, hij besloot om Allah swt
te vragen wat de reden is waarom deze persoon nu opeens aan het genieten was en in de ochtend nog pijn
aan het lijden was van de bestrafing. Allah swt antwoorde hierop en hij zei ik schaam me om een dienaar te
bestraffen als ik zijn kind hoor die een smeekgebed verricht voor hem om hem te vergeven. We leren hieruit
dat een oprechte zoon of dochter een zeer grote gunst is voor zijn ouders.
Kinderen worden geboren als een ongeschreven blad (fitrah). De vader en de moeder van het kind zijn de
eerste twee personen die het kind vormen. Ons eigen gedrag is hierbij bepalend en om die reden is het geven

van een goed voorbeeld essentieel. De vraag die nu gesteld kan worden, hoe kan je een voorbeeld zijn voor
je kinderen? We zullen stilstaan bij 6 punten.




De ouders moeten zich vasthouden aan de Islamitische principes. De ouders moeten de kinderen al op
een zeer jonge leeftijd dit meegeven aan hun kinderen en het liefst op een praktische manier. Een
voorbeeld, als je het gebed verricht, laat je kinderen meebidden thuis en beloon ze met complimenten
als ze dit gedaan hebben.
De ouders moeten zeer hoog bewust zijn van het feit dat hun kinderen alles overnemen wat zij doen. Het
plegen van zondes in het bijzijn van je kind is om die reden zeer schadelijk. Tevens is het ook belangrijk
om bewust te zijn dat daden meer impact hebben dan woorden. Je hebt ouders die a zeggen tegen hun
kind en b doen. Een mooi voorbeeld hiervan is dat de vader meegeeft aan het kind dat roken schadelijk is
en dat het islamitisch niet mag en 5 minuten later zie je diezelfde vader een sigaret opsteken. Allah swt
zegt over dit soort gedrag in surah as-Saff in vers 2 en 3 het volgende:

ْ ُٱَّلل أَن تَ ُقول
ْ يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّ ِذينَ ءَا َم ُن
َ ُون مَا ََّل تَ ۡف َعل
َ ُم ت َ ُقول
ِ َّ عن َد
َ )٢( ون
َ ِوا ل
وا مَا ََّل
ِ ڪ ُب َر م َۡقتا
َ ُتَ ۡف َعل
ون
O jullie die geloven, waarom zeggen jullie datgene wat jullie niet doen? Het leidt tot grote woede bij Allah
dat jullie (datgene) zeggen wat jullie niet doen.








Ouders moeten het kind van jongs af aan meegeven dat ze proactief moeten zijn als het gaat om het helpen
van anderen. De ouders moeten dit ook doen en moeten dit meegeven aan hun kinderen. Een mooi voorbeeld
hiervan is als je ouder een oudere dame ziet die hulp nodig heeft bijvoorbeeld bij het dragen van een zware
tas, grijp dan deze kans om deze oudere dame te helpen en vertel dit dan aan je kind waarom je dit hebt
gedaan. Zo leer je het kind van jongs af aan dat hij of zij een ander moet helpen als die hulp nodig heeft.
Ouders moeten met hun kinderen in gesprek gaan. Zorg ervoor dat je een moment op een dag inplant waar je
met alle gezinsleden over een bepaald onderwerp met elkaar in discussie gaat. Geef hierbij het kind ook de
ruimte om zijn woordje te doen en behandel hem of haar als een serieuze gesprekspartner. Het kind leert
hiermee hoe hij of zij met een ander in gesprek gaat en hij ziet jou ook als voorbeeld.
Ouders moeten altijd hun afspraak of belofte nakomen bij hun kinderen. Je leert de kinderen hiermee het
belang van een afspraak of een belofte. Als je dit niet doet, dan zullen de kinderen dit van je overnemen. Je
hebt ouders die bijvoorbeeld beloftes doen aan hun kinderen over bepaalde uitjes in de vakantie en dan als de
vakantie is aangebroken zie je dat de ouders hun beloftes niet nakomen. Dit is Islamitisch niet verantwoord en
het heeft ook nadelige gevolgen voor de opvoeding van je kinderen.
Ouders moeten niet negatief praten over anderen. Kinderen zullen een bepaalde negatieve beeld ontwikkelen
over deze persoon of over deze groep mensen. Het kan zelfs leiden tot haatgevoelens bij het kind. Als ouder
wil je dit niet en het is ook pedagogisch niet verantwoord.

Beste vaders en moeders, wees bewust van jullie verantwoordelijkheid en neem deze punten mee om zo een
goed voorbeeld te kunnen zijn voor jullie kinderen.
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.

