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Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: ongehoorzaam zijn tegenover de ouders.  

Allah swt zegt in soerah Al-Israa verzen 23 en 24 het volgende:  

                                                                                                  
                                                                                           gen hen en 
snauw hen niet af en spreek zachte woorden tot hen. En verlaag voor hen de vleugel van nederigheid 
(              c                 )                            :  M                                    
                                             

Allah swt leert ons in dit vers dat we onze ouders goed moeten behandelen, zowel je vader als je 
moeder. Allah swt begint in dit vers dat we Allah swt enkel en alleen moeten aanbidden, gelijk daarna 
geeft Allah swt ons een opdracht om goed te zijn voor onze ouders. De leerstelling die we hieruit 
kunnen halen is dat de positie van de ouders heel hoog is bij Allah swt. Tevens leert Allah swt ons dat we 
onze ouders goed moeten verzorgen als ze de ouderdom bereiken, we moeten ze niet tegenspreken en 
we moeten ze niet afsnauwen als ze vragen om onze aandacht. Tevens als onze ouders teruggekeerd 
zijn naar Allah swt dan moeten we ze gedenken in onze gebeden. 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 d                                                                
                                                                                                  swt. 
De gelovige wordt opgedragen om goed te zijn voor de ouders en daarmee is hij Allah gehoorzaam.  

Een man deed de T     (      K ’               )                                                      
                 ‘U   : “D                                    ,       ‘U   ?”              ‘U       : 
“N  ,                                ” We leren hieruit dat we ongeacht wat we voor onze moeder doen, 
dat we haar niet terug kunnen betalen wat zij voor jou heeft gedaan. Om die reden heeft de moeder een 
hele bijzondere positie in het leven van een gelovige.  

Er kwam een keer een oudere man bij de Profeet Mohammed vzmh om te klagen over zijn zoon. Zijn 
zoon had hem slecht behandeld. Deze man vertelde aan de profeet dat hij zijn zoon groot heeft 
gebracht tot een sterk volwassen persoon, maar dat deze zoon hem nu in de steek heeft gelaten. Nadat 
de profeet dit gehoord heeft, heeft hij de metgezellen de opdracht gegeven om de zoon van deze man 
erbij te halen. Nadat de zoon erbij is gehaald heeft de profeet met tranen in zijn ogen de jongeman naar 
                                               : “                                   ”  M          
woorden alles wat je bezit is afkomstig van je ouders. Het is een plicht dat je je ouders verzorgt en voor 



ze staat zowel in goede tijden als in mindere tijden. De profeet Mohammed vzmh heeft ons geleerd dat 
als je ongehoorzaam bent tegenover je ouders en je ouders slecht behandeld dat je zowel in dit 
wereldse leven als in het hiernamaals bestraft zult worden. Ongehoorzaam zijn tegenover de ouders 
behoort tot één van de grootste zondes in de Islam. De consequenties zijn enorm en om die reden 
moeten we dit niet lichtelijk nemen.  

De ouders hebben enorm veel tijd en energie in jouw opvoeding geïnvesteerd gedurende jouw leven en 
daarom             ’                                    L    je ouders tevreden op jou zijn. Verder 
wordt een moslim aangemoedigd om continu zijn ouders te bezoeken en grote betrokkenheid te tonen. 
Ten slotte is het belangrijk dat ook de ouders goed zijn voor hun kinderen. Ouders moeten hun kinderen 
opvoeden op basis van Islamitische principes zodat ze van jongs af aan een goede ontwikkeling 
doormaken. Ze leren van jongs af aan een gedrag te ontwikkelen die in overeenstemming is wat hij Allah 
swt wilt.  

Beste broeders en zusters, laten we ervoor zorgen dat we vanaf vandaag ons best doen om onze band 
met onze ouders te versterken. Laten we ervoor zorgen dat onze ouders tevreden over ons zijn.   

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


