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Vrijdagpreek van 18 november 2016 

 
Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

Onderwerp van vandaag is: Tevredenheid van ouders 
 
Allah swt zegt in soerah Al-Israa verzen 23 en 24 het volgende: 
En jouw Heer heeft bepaald dat jullie niets, behalve Hem Alleen aanbidden, en goed voor de ouders zijn. 
Als één van hen of beiden in jouw bijzijn de ouderdom bereiken, zeg dan geen “oef” tegen hen en snauw 
hen niet af en spreek zachte woorden tot hen.   
 
En verlaag voor hen de vleugel van nederigheid (d.w.z. wees zachtaardig voor hen) als blijk van genade en 
zeg: “Mijn Heer, heb genade met hen, zoals zij mij hebben opgevoed toen ik klein was.” 
 
Allah swt heeft de mensheid opgedragen goed gedrag te vertonen tegenover hun ouders en hen met grote 
respect te behandelen.  
 
Allah swt zegt ook in de koran in soerah Al-‘Ankaboet vers 8 het volgende: 
En Wij hebben de mens opgedragen om goed te zijn voor zijn ouders. […]  
 
De Islam zet de mens aan tot een prachtige gedragscode. De Islam is een religie die speciale aandacht 
schenkt aan de familie en in het bijzonder het gezin. Het is de Islam die aanmoedigt tot het liefhebben en 
respecteren van de gezinsleden en vooral de ouders. Zij vormen namelijk de basis van het gezin en zijn de 
opvoeders van de kinderen. De ouders zijn de personen die de gemeenschap maken en onderwijzen. Het 
eren en respecteren van de ouders is één van de beste daden en tevens één van de meest geliefde bij Allah. 
De moslim wordt opgedragen om goed te zijn voor de ouders en daarmee is hij Allah gehoorzaam. Dit 
betekent dat de moslim zijn Heer tevreden stelt door zijn ouders goed te behandelen. 
 
Omdat jouw ouders enorm veel tijd en energie in jouw opvoeding hebben geïnvesteerd gedurende jouw 
leven, dien je op z’n minst hun rechten te respecteren. Laat je ouders tevreden op jou zijn door bijvoorbeeld 
goed te studeren en goed je best te doen in het leven.  
Verder wordt een moslim aangemoedigd om continu zijn ouders te bezoeken en grote betrokkenheid te 
tonen. Probeer jouw ouders continu te vergezellen en ze gelukkig te maken en te houden.  
Voorts worden moslims aangemoedigd hun ouders te blijven verrassen met leuke dingen. Verras jouw ouders 
met cadeaus, neem ze bijvoorbeeld mee op reis of uit eten.  
Dit zal jouw ouders, ongeacht of ze nog leven of reeds overleden zijn, zeker tevreden stellen en zal jou als 
persoon zeker doen slagen.  
 
Tot slot de volgende overlevering; "Een man kwam naar de Boodschapper van Allah vzmh en vroeg zijn 
toestemming voor de Jihad, waarop de Profeet zei: 'Leven jouw ouders?' De man zei: 'Ja.' Waarop de Profeet 
zei: 'Dan is jouw Jihad bij hen.” 
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht! 
 
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 


