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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: de omgang van onze profeet Mohammed 
vzmh met jongeren. 
 

Allah swt zegt in Surah al-Ahzaab, aya 21, het volgende:  
 

َ َوٱۡليَۡوَم ٱۡۡلَِخَر  ۡسَوٌة َحَسَنٌةٌ۬ ل َِمن َكاَن يَۡرُجوْا ٱَّللَّ
ُ
ِ أ لََّقۡد َكاَن لَُكۡم فِى َرُسوِل ٱَّللَّ

َ َكثِير ٌ۬   َوَذَكَر ٱَّللَّ
 
Voorzeker, in de Boodschapper van Allah is (er) voor jullie een goed voorbeeld, voor degene die op (de 
Ontmoeting met) Allah en de laatste Dag hoopt, en (voor degene die) Allah veelvuldig gedenkt.  

Onze profeet is ons beste voorbeeld. Wij volgen zijn sunnah, zijn levenswijze, met als doel dat wij op de dag des 
oordeels verlicht zullen worden met de tevredenheid van Allah swt. We gaan het vandaag hebben over de omgang 
van onze geliefde profeet Mohammed vzmh met jongeren. Zijn omgang met jongeren was ontzettend impactvol. 
Elke groep mensen heeft een bepaalde omgangsvorm die voor hen het meest passend is. Ook met jongeren moet 
je op een bepaalde manier communiceren, zodat ze het belang van inzien van het wegblijven van zondes en het 
belang om op het goede pad te blijven. 

Op een gegeven moment, tussen de 13 en 25 jaar, komen onze jongeren op een leeftijd dat zij zich met van alles 
bezighouden en nieuwe dingen ontdekken. Vaak zien we dat het gedrag dat zij dan ontwikkelen, niet in lijn is met 
de normen en waarden van de islam en dat het gedrag ervoor zorgt dat zij hun gebed gaan verwaarlozen en 
daarmee ook de band met Allah swt verwaarlozen. Je ziet ook vaak dat ze geleid worden door hun begeertes.  

Op de dag des oordeels zullen er zeven groepen mensen zijn die worden beschaduwd wanneer de zon dichterbij 
de aarde wordt gebracht. Tot deze groep behoren ook de jongeren die van jongs af aan zich goed vasthouden aan 
de principes van Allah swt. Het is dus ontzettend belangrijk dat wij, op het moment dat wij zien dat onze jongeren 
een misstap maken, hen op een juiste wijze toespreken en terugleiden naar het rechte pad. Juist op jonge leeftijd 
is dat nog waardevoller, om ze te behoeden voor slechte zaken, zodat ze dit op oudere leeftijd ook zullen 
vermijden. Als je vanaf je jongere jaren gewend bent om slechte zaken te doen, dan is het heel moeilijk om dit af te 
leren. Onder de drie groepen die niet beschermd zullen worden op de dag des oordeels behoren onder andere de 
oudere mannen die nog steeds zondigen als het gaat om overspel bijvoorbeeld. Daarom is het ontzettend 
belangrijk dat wij de jongeren op jonge leeftijd al aanspreken en niet smoesjes gebruiken als: “ach, hij of zij is nog 
jong”.  

Onze profeet Mohammed vzmh is ons beste voorbeeld en ook in zijn omgang met jongeren is hij het perfecte 
voorbeeld. Hij was zich ontzettend bewust van de verleidingen waar zij op jongere leeftijd mee te maken krijgen en 
sloot ook aan op hun belevingswereld. Ook gaf hij ze waardevolle adviezen als het gaat om hoe zij zich moeten 
gedragen en hoe zij van zonden weg moesten blijven. Een duidelijk kenmerk is dat de profeet vanuit een positieve 
benadering de jongeren toesprak.  



We zullen stilstaan bij twee gebeurtenissen waarin we duidelijk zien hoe de profeet Mohammed vzmh de jongeren 
adviseerde.   

Er is overgeleverd dat drie jongemannen naar de echtgenotes van onze de profeet vzmh gingen om te kijken hoe 
hij Allah swt aanbad. Hij was immers het perfecte voorbeeld en zij wisten dat de zondes van onze profeet zijn 
vergeven door Allah swt. Dit wilden zij natuurlijk ook nastreven. De eerste jongere zei: “Ik ga ’s nachts niet meer 
slapen: ik zal de hele nacht in aanbidding doorbrengen.” De tweede jongere zei: “Ik zal elke dag vasten.” De 
derde jongere zei: “Ik zal nooit trouwen.” Toen onze profeet hen hoorde, kwam hij naar hen toe en vroeg hen: 
“Hebben jullie dit gezegd?” Zij stemden toe. Onze profeet vzmh zei: “Ik ben degene die Allah swt het meest 
vreest en degene het meeste vertrouwen heeft in Allah swt, maar ik vast en verbreek mijn vasten; ik bid en ik 
slaap en ik trouw met vrouwen. Degene die mij niet volgt, wijkt af van de sunnah.” Hij adviseerde hen en hij 
maakte hen bewust van hoe zij om moeten gaan met hun aanbiddingen en het huwelijk. Ibn Mas’oed overleverde 
dat de Boodschapper van Allah vzmh heeft gezegd: “O jongeren, wie het van jullie kan veroorloven, laat hem 
trouwen. En wie dat niet kan, laat hem vasten, want het zal een schild voor hem zijn.”  

Onze profeet vzmh was het ook gewoon om met jongeren te zitten, met hen te discussiëren en hen te adviseren. 
Er kwam een jongeman naar de profeet en hij vroeg hem om toestemming om zina te plegen. In plaats van dat hij 
hem beschuldigde of hem berispend toesprak door te zeggen “dit is haraam”, gebruikte hij een andere strategie 
om hem te overtuigen van zijn onverstandigheid. De jongeman zei:  

“O Boodschapper van Allah geef mij toestemming om Zinaa te plegen.” De mensen wendden zich berispend tot 
hem, zeggende: “Ssshht!” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Kom dichterbij.” Waarna hij 
dichterbij kwam. Hij zei: “Ga zitten”, waarna hij ging zitten. Hij vroeg hem: “Zou je dit voor je moeder 
wensen?” Hij antwoordde: “Nee, bij Allah, o Boodschapper van Allah. Moge Allah mij voor u offeren!” Hij zei: 
“Noch wensen de mensen dit voor hun moeders.” Toen vroeg hij vroeg hem: “Zou je dit voor je dochter 
wensen?” Hij antwoordde: “Nee, bij Allah, o Boodschapper van Allah. Moge Allah mij voor u offeren!” Hij 
zei: “Noch wensen de mensen dit voor hun dochters.” Hij vroeg hem: “Zou je dit voor je zus wensen?” Hij 
antwoordde: “Nee, bij Allah, o Boodschapper van Allah. Moge Allah mij voor u offeren!” Hij zei: “Noch wensen 
de mensen dit voor hun zussen.” Hij vroeg hem: “Zou je dit voor je tante (van vaderskant) wensen?” Hij 
antwoordde: “Nee, bij Allah, o Boodschapper van Allah. Moge Allah mij voor u offeren!” Hij zei: “Noch wensen 
de mensen dit voor hun tantes (van vaderskant).” Hij vroeg hem: “Zou je dit voor je tante (van moederskant) 
wensen?” Hij antwoordde: “Nee, bij Allah, o Boodschapper van Allah. Moge Allah mij voor u offeren!” Hij 
zei: “Niemand van de mensen wenst dit voor hun tantes (van moederskant).” Toen plaatste de Profeet (vrede zij 
met hem) zijn hand op hem en zei: “O Allah, vergeef hem zijn zonde, reinig zijn hart en bescherm zijn 
geslachtsdeel (tegen Zinaa).” Samenvattend zien we dat onze profeet hen een duidelijk voorbeeld gaf, waarin hij 
aansloot op hun belevingswereld en met hen discussieerde op een kalme wijze. Om een gedragsverandering te 
weeg te kunnen brengen, is het ontzettend belangrijk om aan te sluiten bij de ander en om diegene op een rustige 
manier toe te spreken. Wat we zien is dat jongeren tegenwoordig, als ze een fout maken, worden verweten en 
weggestuurd met boze woorden. In plaats daarvan zouden we hen op een rustige wijze moeten leggen waarom 
hun gedrag fout is en wat de mogelijke gevolgen zijn van dat foute gedrag. Daarnaast is het van belang dat wij 
onze jongeren aansporen tot het huwelijk indien zij hun zaken op orde hebben en dat wij smeekbedes voor hen 
verrichten bij Allah swt om hen te beschermen tegen de wereldse verleidingen.  

Beste broeders en zusters, laten we elkaar helpen om onze jongeren op te laten groeien als godsvruchtige 
moslims. Zij zijn immers onze nieuwe generatie. En laten we daarin nastreven dat wij hen aanspreken op een 
manier die bewustzijn bij hen creëert om de beste versie van hunzelf te worden!   

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  

Wa alaikoum assalaam wa rahmatoe lahi wa barakatoeh!  


