Jongeren
De vrijdag preek van deze week gaat over de jongeren.
De profeet heeft gezegd: “De voeten van de dienaar zullen op de Dag des Oordeels niet bewegen,
totdat hij gevraagd wordt over vijf zaken: hoe men het leven besteed heeft, hoe men de jeugd heeft
doorgebracht, hoe men zijn inkomen verdient heeft en waar deze aan besteed is en wat men gedaan
heeft met de kennis die hij had?”
(Tirmidhi en is sahih verklaard door Al-Albaanie)
Van al deze zaken zijn er twee die niet terugkomen. Het kan namelijk zijn dat Allah jou rijkdommen
en kennis geeft. Deze rijkdommen kan Allah jou later ook weer teruggeven. Maar de dood en je
jeugd, die krijg je niet terug. Wees daarom verstandig met hoe je door het leven gaat. Welke
beslissingen je maakt. Want weet dat wanneer je leven ten einde is, dat je niet meer terug kunt om
goede daden te verrichten. Weet ook dat wanneer je iemand onrecht aandoet in je jongere jaren, dit
moeilijk is recht te trekken.
Wil je ervoor zorgen dat je zo min mogelijk tijd verspilt en zondes pleegt, zorg er dan voor dat je
goede vrienden hebt, de juiste vrienden. Ik denk ook dat een ieder de uitspraak kent: “vertel me wie
je vrienden zijn en ik vertel je wie jij bent”.
De Profeet heeft gezegd: “Een goede vriend en een slechte vriend zijn te vergelijken met een verkoper
van muskus en een ijzersmid. Bij de koopman die muskus verkoopt, koop je wat; zo niet dan heb je
tenminste van zijn heerlijke geur genoten, maar een smid kan je kleren verbranden of een
verschrikkelijke geur veroorzaken”.
(Boekharie en Moeslim
De Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam geeft hier een heel duidelijk voorbeeld over het vergezellen
van goede vrienden en het vergezellen van slechte vrienden. De goede vriend is te vergelijken met
een muskus (parfum) verkoper. Je koopt wat van zijn parfum of tenminste als je niets koopt geniet je
van de lekkere geur die hij bij zich draagt. Zo is de goede vriend, dankzij hem zal je een goede daad
verrichten. Misschien spoort hij je aan om mee te gaan naar de moskee, leert hij je wat over de islam
of houd hij je verre van slechte daden. Maar als dit alles niet plaatsvindt, dan geniet je tenminste van
zijn goede geur oftewel, je zult tenminste genieten van zijn goede gedragsomgang en manieren,
glimlach of geniet je van de goede woorden die hij uit.
In tegenstelling tot de slechte vriend, zoals de ijzersmid, wanneer je met hem bent is de kans groot
dat hij een gaatje brand in je kleding door de vonkjes die zich verspreiden. Dat wil zeggen dat hij je
misschien meeneemt naar een slechte plaats, jou slechte verhalen vertelt of zal aansporen tot een
zonde. Maar als dat alles niet plaatsvindt, dan zal je tenminste zijn verschrikkelijke geur ruiken. De
geur van zweet en verbrand ijzer oftewel, je zult tenminste zijn slechte manieren ondervinden, en je
zult tenminste zijn lelijke uiterlijk moeten aanschouwen.
Men moet goed uitkijken wie hij als vriend neemt, want hij zal automatisch goede manieren
overnemen van de goede vriend en ongetwijfeld slechte manieren overnemen van de slechte vriend.
Als we vandaag de dag om ons heen kijken dan zien we dat niet alleen slechte manieren worden
overgenomen, maar dat men de slechte vriend in veel zaken als voorganger en voorbeeld neemt.
Want wanneer je sommige van de jongeren vraagt: wat is de reden dat je begon met roken? Dan zal
hij antwoorden: “omdat mijn vrienden dat ook deden”. Wanneer je vraagt: wat is de reden dat je

deze 'slechte' woorden gebruikt? Dan zal hij antwoorden: “ik hoorde mijn vrienden deze 'slechte'
woorden de hele dag herhalen, en daarom heb ik automatisch dit taalgebruik overgenomen”.
Laat een ieder dus goed uitkijken wie hij te vriend neemt, en met wie hij zijn tijd doorbrengt. Want
waarlijk er zijn mensen naar het Paradijs geleidt doormiddel van goed gezelschap en een goed
voorbeeld, en waarlijk er zijn mensen naar de Hel geleidt doormiddel van slecht gezelschap en een
slecht voorbeeld.
De Profeet heeft gezegd: "Er zijn zeven soorten mensen die Allah van Zijn Schaduw zal geven op de
Dag dat er geen schaduw zal zijn dan de Schaduw van Zijn Troon en één daarvan is een jongeling die
terwijl hij opgroeide Allah de Verhevene aanbad”.
(Al-Boekhari en Moeslim)
Als hij dus opgroeit met de aanbidding van Allah en het gehoorzamen van Allah, zal hij op de Dag des
Oordeels dit wonder krijgen, waarbij Allah hem in Zijn schaduw zal plaatsen. Op die Dag wanneer het
erg heet zal zijn en de zon dicht bij de hoofden van de mensen zal staan.
Ouders moeten dit ook in de gaten houden, ze moeten goed opletten wie er met hun kinderen
omgaan. Want een jong persoon zal niet rechtschapen zijn behalve door het nemen van middelen.
En het grootste middel is een rechtschapen opvoeding. Zijn ouders dienen hen op te voeden zodat zij
gehoorzaamheid aan Allah tonen tijdens het opgroeien en hier mee vertrouwd raken. Echter
wanneer zij hen verwaarlozen, zullen zij opgroeien in onachtzaamheid en instabiliteit wat hun
ondergang zal zijn in de maatschappij. Wij dienen dus geen rechtschapenheid te verwachten van
onze kinderen terwijl wij onachtzaam zijn tegen onze kinderen. Dit doe je natuurlijk allemaal wel met
wijsheid.
De profeet zei tegen de zoon van zijn oom terwijl hij nog jong was: “O jongeman! Voorwaar, ik zal je
wat woorden leren! Bescherm Allah (d.w.z bescherm zijn religie door het verrichten van zijn geboden
en het laten van zijn verboden) en Hij zal jou beschermen. Bescherm Allah en je zal Hem met je
vinden. Als je om iets vraagt, vraag het dan aan Allah. Als je hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allah. En
weet dat als de gehele gemeenschap bij elkaar zou komen om jou van voordeel te verschaffen, dan
zal dit alleen plaatsvinden als Allah dit voor jou bepaald heeft. En als zij bij elkaar zouden komen om
jou schade te berokkenen, dan zouden zij dat alleen kunnen doen als Allah dit voor jou bepaald heeft.
De pennen zijn opgeheven en de papieren zijn opgedroogd.”
(at-Tirmidhie)

Allah zegt in de Quran ( interpretatie van de betekenis):
Het ware koningschap op die Dag behoort aan de Meest Barmhartige toe, en het zal voor de
ongelovigen een moeilijke Dag zijn. En op de Dag waarop de onrechtpleger op zijn handen zal bijten,
en zal zeggen: had ik in de wereld maar samen met de Boodschapper een weg naar de Redding
genomen. Wee mij had ik maar niet die persoon als boezemvriend genomen.
Deze ayaat zijn neergedaald nadat een jongeman door zijn vrienden achtergelaten werd omdat zij op
reis gingen. Deze jongeman was een ongelovige die bevriend raakte met de profeet en op het punt
stond om Moslim te worden. Maar toen zijn vrienden terugkwamen en hier lucht van kregen moest
hij kiezen tussen zijn vrienden en de profeet.

Deze man koos helaas voor zijn vrienden maar zijn vrienden hadden ook nog een voorwaarde om
hem weer als vriend te accepteren. Hij moest namelijk de profeet in zijn gezicht spugen en dit heeft
hij ook gedaan.
De profeet Mohammed heeft gezegd: “Werk voor dit leven alsof je eeuwig zal leven, en werk voor
het leven hierna alsof je morgen zal doodgaan.”
Dit betekent dat men goed en zorgzaam met alle aspecten van het huidige leven moet omgaan alsof
men hier een eeuwigheid zal wonen, en dat men tegelijk ook altijd klaar moet zijn om te sterven om
hierna een eeuwigheid te leven, waarvan de aard bepaald wordt door hoe men zich in het huidige
leven gedraagt.
Het is overgeleverd dat de profeet als herder heeft gewerkt in Mekka. Op vijfentwintigjarige leeftijd
ging hij als handelaar naar Syrië, voor Khadidjah. En ook alle andere profeten hebben gewerkt en vele
van hen als herder. Als de profeten al hebben gewerkt dan is het toch apart dat vele van de jongeren
niet werken. Ook vele van ons zitten niet op school, dit zijn eigenschappen die niet tot een Moslim
toe behoren. Werk voor je leven en voor je hiernamaals.
Anas ibn Maalik, radia Allahoe anhoe, zei: "Er waren 70 jongeren van de Ansaar die al-Qorraa'e
werden genoemd. Zij zaten in de moskee, maar wanneer het avond werd, gingen ze naar een
bepaalde plek in de Medina, waar ze samen gingen studeren over de Islam en bidden. Hun families
dachten dat ze in de moskee zaten en de mensen van de moskee dachten dat ze thuis waren en bij
hun familie zaten. In de vroege ochtend gingen deze jongeren op zoek naar schoon water en
sprokkelden hout. Dit brandhout plaatsten ze tegen het huis van de profeet. Zij verzamelden
brandhout en brachten het naar het huis van de profeet”.
(Imaam Ah'mad (3/235) en Al-Bayhaqie)
Allah heeft ons zwak geschapen en heeft ons daarna sterk gemaakt. Zorg er dus voor dat je bezig
bent met de halale zaken en houd afstand van de harame zaken. Want weet dat je uiteindelijk ook
weer zwak zal worden en het steeds moeilijker gaat krijgen. Houd je verre van slechte vrienden want
op de Dag der Opstanding zullen zij afstand van jou nemen. Neem dus afstand van hen in het
wereldse nu het nog kan. Dit terwijl de goede vrienden met jou zijn in het wereldse en op de Dag der
Opstanding.

