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Bismillahi Rahmani Arrahiem,
Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: onderhouden van de familiebanden.
Allah swt zegt in soerah an-Nisaa vers 1 het volgende:
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O mensen, vrees jullie heer Die jullie heeft geschapen uit één ziel (d.w.z. Adam), en daaruit heeft Hij zijn
echtgenote (Eva) geschapen. En uit hen beiden heeft Hij vele mannen en vrouwen geschapen. En vrees
Allah aan Wie jullie (je wederzijdse rechten) vragen en (verbreek niet de relaties van) de baarmoeders
(d.w.z. de bloedverwantschap). Waarlijk, Allah ziet voortdurend op jullie toe.
Allah swt maakt ons hier duidelijk dat het ontzettend belangrijk is om de relaties van de bloedverwantschap
niet te verbreken. Allah swt maakt hier gebruik van het woord baarmoeder, dit verwijst naar de familieleden
waarmee een persoon verbonden is door de baarmoeder en bloed. Wij moeten de relatie met deze personen
warm houden. De banden van bloedverwantschap is in de Islam een hoogstaand iets wat we niet lichtelijk
moeten nemen. Aansluitend hierop heeft de profeet Mohammed vzmh het volgende gezegd hierover:
Degene die gelooft in Allah en in de Laatste Dag zou de familiebanden moeten onderhouden.

Het onderhouden van de familiebanden is een wezenlijk onderdeel van het geloof. Iemand die dit niet doet
mist een belangrijk onderdeel, zijn geloof is om die reden niet compleet. We kunnen de conclusie trekken dat
het onderhouden van de familierelaties een onderdeel is wat we serieus moeten nemen. Allah swt is
tevreden met diegene die de familierelaties serieus neemt. Iemand die structureel zijn familie bezoekt en
spreekt. Allah swt zal deze persoon begunstigen met veel rizq (voorzieningen) en rust. Terwijl de persoon zijn
familierelaties verbreekt en geen contact heeft met zijn familieleden, deze persoon zal vervloekt worden
door Allah swt. Je ziet dat deze persoon met problemen naar bed gaat en met problemen wakker wordt. Hij
of zij kent geen innerlijke rust en geluk. Allah swt zegt hierover in surah Mohammed vers 22 en 23 het
volgende:
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Zullen jullie dan, als jullie je (van het boek van Allah en het voorbeeld van Zijn profeet) afwenden, verderf
zaaien op aarde en (de banden met) jullie bloedverwanten verbreken? Zij zijn degenen die Allah heeft
vervloekt, vervolgens maakt Hij hen doof en verblindde Hij hun ogen.
Allah swt maakt hier een statement dat de personen die de familiebanden verbreken eigenlijk afstand
hebben genomen van de koran en ook van de soennah van ons profeet Mohammed vzmh. Deze persoon is
verkocht in zowel in dit wereld als in het hiernamaals. Hij kent in dit wereld geen rust en zal zeker ook geen
rust vinden in het hiernamaals. Zo zegt de profeet Mohammed vzmh aansluitend hierop het volgende:
De persoon die de banden van de bloedverwantschap verbreekt zal nooit het paradijs binnentreden.
Het is een plicht voor elke persoon om zijn familiebanden te onderhouden en te versterken. De vraag die we
kunnen stellen, wat verstaan we onder familieleden of bloedverwanten? Familieleden of bloedverwanten zijn
niet beperkt tot je ouders, je echtgenote of je kinderen. Het zijn alle leden die op basis van bloed met jou
verbonden zijn. Dit zijn je grootouders, je ooms, je tantes, je neven, je nichten etc. We zien tegenwoordig dat
familieleden elkaar geen eens kennen. Men ziet en spreekt elkaar alleen bij een bruiloft of bij een begrafenis.
Een andere vraag die gesteld kan worden, hoe kan je deze relatie onderhouden? Dit kan je door op bezoek te
gaan bij diegene en als diegene niet in de buurt woont dan kan je diegene bellen. Tegenwoordig heb je
WhatsApp met een bel- of videofunctie waar je de hele wereld kan spreken en zien op een zeer
laagdrempelige manier. Verder zien we ook dat familierelaties kapot gaan doordat er bepaalde
verwachtingen ontstaan bij familieleden. Een praktisch voorbeeld hiervan is dat een persoon zegt dat ze
alleen familieleden bezoeken die hun ook bezoeken. De profeet Mohammed vzmh leert ons dat je deze
personen ook zeker moet bezoeken en spreken om zo de relatie te doen herstellen. Deze persoon zal de
tevredenheid van Allah swt verdienen. Helaas zie je tegenwoordig dat vele families kapot zijn, je ziet dat
ooms en neven totaal geen contact meer hebben met elkaar. Als ze elkaar zien op straat of zelfs in de moskee
dan ontwijken ze elkaar. Soms komt het voor dat ze zelfs jaren geen contact hebben met elkaar. Dit is een
grote zonde.
Het onderhouden van familierelaties levert heel veel op voor de persoon in kwestie. Zo heeft de profeet
Mohammed vzmh het volgende gezegd hierover:
Wie zijn rizq (voorzieningen) graag vermeerderd ziet en zijn leven verlengd, die moet de banden van de
bloedverwantschap onderhouden.
Wil jij je rizq zien vermeerderen? Wil jij de tevredenheid van Allah swt krijgen? Investeer dan in de
familierelaties. Beste broeders en zusters, wees bewust hiervan. Vandaag is het eid ul Adha, een prachtige
kans om de familierelaties te versterken. Heb je iemand in de familie die je al een hele tijd niet gesproken
heb vanwege een ruzie? Grijp dan de kans om vandaag weer contact te zoeken. Heb je familieleden in
Woerden? Bezoek ze vandaag. Heb je familieleden in het buitenland? Grijp dan de telefoon en bel ze op.
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.

