Stabiliteit binnen het gezin
Vrijdagpreek van 18 maart 2016
Bismillahi Rahmani Arrahiem,
Onderwerp van vandaag is: Stabiliteit binnen het gezin
In deze vrijdagpreek wordt stilgestaan bij de zaken die ertoe kunnen leiden dat het gezin in een stabiele,
vreedzame en liefdevolle situatie terecht kan komen.
Allah swt zegt in soerah Al-Baqarah vers 228 het volgende:
[…] En voor hen (dat wil zeggen voor de vrouwen) zijn er rechten gelijk aan hun plichten, volgens dat wat
redelijk is […].
Uit dit vers blijkt onder andere dat de mannen recht hebben op hun vrouwen en andersom, dat de vrouwen
rechten hebben ten opzichte van hun mannen. Zowel de man als de vrouw binnen een gezin dienen hun
verantwoordelijkheden te nemen en hier bewust mee om te gaan.
De eerste zaak die onder de aandacht is gebracht gaat over de eervolle en respectvolle behandeling van de
vrouwen. Uit een overlevering kunnen we zien dat er een metgezel naar de profeet kwam met een vraag. Hij
vroeg: “O Boodschapper van Allah, wat zijn de rechten van vrouwen als iemand van ons haar benadert (haar
huwt)?” De profeet zei toen: “Het is dat je haar voedt wanneer je jezelf voedt en dat je haar voorziet van
kleding als je jezelf voorziet van kleding. En dat je haar niet slaat noch haar beledigt. En haar beschermt en
niet alleen laat, behalve in het huis.”
Het tweede punt betreft barmhartigheid binnen de gezinssituatie. Elke gezinssituatie is gefundeerd op
barmhartig gedrag naar elkaar toe. Allah swt zegt hierover in soerah Ar-Roem vers 21:
En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij uit julliezelf echtgenotes voor jullie heeft geschapen om daarin
jullie rust te vinden. En Hij heeft tussen jullie liefde en genade geplaatst. Voorwaar, daarin bevinden zich
zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.
Uit een groot aantal overleveringen blijkt dat onze geliefde profeet Mohamed vzmh een mooi en beste
voorbeeld is van een persoon die liefde en genade had voor zijn gezin en voor de medemens in het
algemeen. Een gezin waarin liefde en barmhartigheid ontbreekt, zal geen gelukkigheid kennen.
Het derde punt dat leidt tot een stabiele gezinssituatie is het op een goede wijze samenleven met elkaar.
Allah swt zegt hierover in soerah An-Nissaa vers 19 het volgende:
En ga op een goede wijze met hen (dat wil zeggen de vrouwen) om. Als jullie hen verafschuwen, dan kan
het zijn dat jullie iets verafschuwen waarin Allah veel goeds heeft geplaatst.
Elkaar binnen het gezin goed behandelen en elkaar met het hoogste niveau respecteren is van groot belang,
dit is de ideale gezinssituatie. Allah swt geeft hiervoor een mooi metafoor in soerah Al-Baqarah vers 187:

[…] Zij zijn als kleding voor jullie en jullie zijn als kleding voor hen. […]
De echtgenoten zijn als kledingstukken voor elkaar omdat zij elkaar de bescherming, het comfort, de
bedekking, de steun en de versiering geven, net zoals een kledingstuk dat aan de mensen geeft.
Het vierde punt dat van belang is, is dat er binnen het gezin regelmatig en tijdig onderling overleg plaatsvindt
over belangrijke zaken en beslissingen die het gezin aan gaan. Elkaar op goede ideeën brengen en positief
kritisch zijn naar elkaar toe is gezond.
Allah swt zegt hierover in soerah Ash-Shoera vers 38:
En (zij zijn) degenen die het gehoor geven aan (de Oproep van) hun Heer en het gebed onderhouden, en
hun zaken onderling overleggen en uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien.
Kortom: Om een goede en stabiele gezinssituatie te bereiken, dienen wij een voorbeeld te nemen aan onze
geliefde profeet vzmh en de leerstellingen uit de koran.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.

