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De ideale vader zijn 

ْرَك لَظُلٌْم َعٖظيٌم  ﴿  ﴾ َواِذْ قَاَل لُقْٰمُن ِِلبْنِٖه َوهَُو يَِعظُهُ يَا بُنَيَّ َِل تُْشِرْك بِاّلٰلِِؕ اِنَّ الش ِ
ُث َعْن َرسُوِل ّللَاِ   قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  أَْخبََرنِى الَْحاِرُث بُْن النُّعَْماِن: َسِمعُْت أَنََس بَْن َماِلٍك يَُحد ِ

 «  أَْوِلََدكُْم َوأَْحِسنُوا أََدبَُهمْ أَْكِرُموا  » 

Beste broeders, zusters! 
Onze Rab, die al het leven op aarde als man en vrouw 
heeft geschapen, schiep ook de mens die het kostbaarste 
schepsel is. Hij maakte ze liefdevol en medelevend naar 
elkaar toe, Hij gaf elk van hen verschillende kenmerken 
en gaf hen verschillende verantwoordelijkheden. Een van 
deze verantwoordelijkheden is de plicht van ouder zijn. 
In de Koran staat: “O jullie die geloven, behoed jullie 
zelf en jullie gezinsleden voor een Vuur, waarvan 
mensen en stenen de brandstof vormen.”1 
De vader dient op een halal wijze voor zijn gezin te 
zorgen, zijn kinderen een goede naam te geven en hen op 
te voeden met de Islam. Met andere woorden, hij heeft 
plichten tegenover zijn gezin, zowel financieel als 
moreel. 
 
Beste broeders, zusters! 
De subtiliteiten van het vaderschap wordt ook in de 
Koran genoemd. Lokman’ul-Hakim waar wijsheid aan is 
gegeven adviseerde zijn zoon het volgende: “O mijn 
lieve zoon, ken geen gelijken toe aan Allah. Afgoderij 
is inderdaad een geweldig ontrecht.”2 
Zijn liefdevolle toespraak met ‘O mijn lieve zoon’3 leert 
ons dat we genadig dienen te zijn voor onze kinderen wat 
er ook gebeurt. Aan de andere kant zei Nuh (vzmh) -die 
op de proef werd gesteld met zijn vrouw en kinderen- het 
volgende tegen zijn zoon die niet in hem geloofde: “O 
mijn zoon, kom aan boord met ons.”4 Dit incident leert 
ons dat we ondanks alles barmhartig dienen te zijn 
tegenover onze generatie. Het smeekgebed dat onze 
voorvader Ibrahim (vzmh) deed zodat zijn nakomelingen 
zouden blijven bidden, leert ons het 
doorzettingsvermogen en de onderwerping.  
 
Beste moslims! 
De profeet van genade, die dol was op kinderen en zijn 
eigen kinderen was nooit nalatig met het tonen van zijn 
liefde. Mohammed (vzmh) leert ons ook de details van 
het ideale vaderschap. Onze profeet was een vader die 
zich inzette voor zijn kinderen zodat zij goed geleid 
werden, taqwa hadden en goede manieren hadden. Hij 
kende zijn kinderen goed en was geïnteresseerd in hen. 
Aan de hand van het geklop op de deur wist de profeet 
(vzmh) dat zijn dochter Fatima voor de deur stond. Hij 
was medelevend en barmhartig, niet alleen voor zijn 

 
1 Tahrim 66:6 
2 Luqman 31:13 
3 Luqman 31:17 
4 Hud 11:42 

eigen kinderen maar ook voor alle kinderen van de 
ummah. De profeet (vzmh) zei ooit: “Ik vrees dat de 
shaytaan een partner zal worden van de kinderen 
van mijn ummah.” Oftewel hij was bang dat ze de 
speelbal van de duivel zullen worden. De metgezellen 
waren hiervan geschrokken en vroegen: “O 
boodschapper van Allah! Hoe kunnen we de invloed 
van de duivel doorbreken zodat dit niet gebeurt?” De 
profeet: “Leer hen liefde en bescheidenheid!” Hij 
benadrukte dat we onze kinderen geen liefde moeten 
onthouden en dat we ze bescheidenheid dienen te leren. 
 
Beste aanwezigen! 
Ons gezin en generatie zijn aan ons toevertrouwd. Het is 
een vereiste van ons geloof om voor deze toevertrouwing 
te zorgen en hen op te leiden in overeenstemming met 
het bevel van Allah. In gedachten houdend dat het 
paradijs onder de voeten van de moeders is. We dienen 
onze plichten tegenover  de moeder van onze kinderen 
als onze kinderen nauwgezet te vervullen. Zorgen voor 
halal voorzieningen en een halal leefomgeving behoort 
natuurlijk tot de belangrijkste taken van de vader. Onze 
relatie met ouderen en onze partner zal invloed hebben 
op onze generatie. Deze relatie kan zowel positief als 
negatief effect hebben op onze kinderen. Vooral in deze 
tijd, nu sociale media alle gebieden van ons leven 
omringt, dienen we in onze vrije tijd, tijd door te brengen 
met onze kinderen zodat ze niet negatief worden 
beïnvloed door de omgeving. Onze profeet (vzmh) zei: 
“Trakteer jullie kinderen; geef hen een goede 
opvoeding.”5 Hij spreekt over het belang van het 
opvoeden van onze kinderen. Als onze kinderen 
ongewenst gedrag vertonen, dienen we eerst de oorzaak 
van dit probleem bij onszelf te zoeken en dienen we ons 
gedrag en levensstijl ter verantwoording te roepen. Als 
onze kinderen niet op een goede plek hun tijd 
doorbrengen dan dienen we onszelf af te vragen: “Breng 
ikzelf wel op een goede plek tijd door.” We dienen eerst 
onszelf ter verantwoording te roepen. We kunnen niet 
verwachten dat onze kinderen actie ondernemen terwijl 
wijzelf ook geen actie ondernemen. We dienen niet te 
vergeten dat onze kinderen ieder gedrag van ons als 
voorbeeld nemen. Als vader zijnde dienen wij het 
volgende doe’a vaak te herhalen: “Onze Rab, maak onze 
echtgenoten en kinderen tot verkoeling van de ogen 
en maak ons tot leiders van degenen die zich bewust 
zijn van hun verantwoordelijkheden.”6 Amin 
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