
 

Het respecteren van de ouderen  

Vrijdagpreek van 13 oktober 2017  
 
Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

 

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: het respecteren van de ouderen.   

 

Er zijn een aantal zekerheden of wetten in het leven, één van deze zekerheden of wetten die we hebben in 

het leven is dat we ouder worden. Elk seconde wat voorbij gaat kan je niet meer terughalen. En elk second 

wat voorbij gaat is een moment dat je ouder wordt. Allah swt zegt in soerah ar-Roem vers 54 het volgende: 

 

ا   ٱللَُّه ٱلَِّذى َخلََقُكم م ِن َضۡعف ٍ۬ ثُمَّ َجَعَل ِمۢن بَۡعِد َضۡعف ٍ۬ ُقوَّة ٍ۬ ثُمَّ َجَعَل ِمۢن بَۡعِد ُقوَّة ٍ۬ َضۡعف ٍ۬

 ُُ َو ٱۡلَعلِمُم ٱۡلَقِدر ُُ ََ  ۖ  ُُ اء ََ ُُ َما رَ لُ ۡۡ َََشۡمبَة ٍ۬  ۚ رَ  
 

Allah is degene die jullie uit zwakheid (d.w.z. uit een waterdruppel) heeft geschapen. Vervolgens gaf Hij 
(jullie) na (deze) zwakheid kracht. Daarna gaf Hij (jullie) na kracht (weer) zwakheid en vergrijzing. Hij 
schept wat Hij wil en Hij is de Alwetende, de Almachtige.  

Allah swt legt ons uit in dit vers hoe het leven van de mens in elkaar zit. De mens is in zijn jongere jaren zwak, 
gedurende het leven wordt die steeds sterker en onafhankelijker. Vervolgens zie je dat het proces omdraait, 
de mens wordt zwakker en steeds meer afhankelijker. Allah swt heeft ons opgedragen om zowel in de eerste 
fase, als een kind opgroeit, als in de laatste fase, als een mens ouder wordt, bij te staan en te respecteren. De 
islam spoort ons aan om ouderen naast het respecteren ook hen de nodige zorg te bieden. Het is de 
handelwijze van ons profeet Mohammed vzmh en het is ook het gedrag van een fatsoenlijk mens. Het zorgen 
voor de ouderen in het algemeen is onze plicht. De vraag die nu gesteld kan worden, hoe kunnen wij onze 
ouderen respecteren? We zullen stilstaan bij de volgende punten. 

 Groeten. De islam leert ons dat een jonge persoon altijd het initiatief neemt om de ouder persoon te 
groeten. Je hebt een open en een respectvolle houding richting de ouderen.  

 Respect voor het woord van de ouderen. De islam leert ons dat als wij in gesprek zijn met ouderen 
dat we een luisterende oor bieden voor hetgeen wat ze zeggen.  

 Proactieve houding bij het bieden van hulp. Als een ouder iemand hulp nodig heeft dan moeten we 
hierin een proactieve houding hebben. Wij wachten niet totdat de ouder persoon naar ons toekomt, 
wij gaan zelf naar hem of haar toe om ons hulp te bieden. Een mooi voorbeeld hiervan is van een 
gebeurtenis tussen Aboe Bakr en de profeet Mohammed vzmh. De vader van Aboe Bakr wou zich 
bekeren tot de islam. Hij nam zijn oudere vader mee naar de profeet. Toen de profeet hem zag, 
sprak hij Aboe Bakr aan en zei tegen hem waarom heb je je oudere vader meegenomen naar mij 
toe? Je moest naar me toekomen dan was ik naar hem toe gegaan.  

 Rekening houden met de ouderen. De islam leert ons dat we rekening moeten houden met de 
lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de ouderen. We lezen terug in een hadith van de profeet 
dat hij de gebedsleider (imam) opdraagt om het gebed vlot uit te voeren om zo de ouderen en de 
zwakkeren niet te belasten.  

Beste broeders en zusters, laten we onze ouderen op een respectvolle manier behandelen en laten we onze 
verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het helpen en verzorgen van onze ouderen.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.  
 
Wasalaam oe3alaikom warah,matoe Allahi wa barakaatoeh. 


