Het gehoorzamen van je ouders
Vrijdagpreek van vrijdag 4 januari 2019
Bismillahi arahmani araheem,
Het onderwerp van vandaag is: het gehoorzamen van je ouders.
Allah swt zegt in surah al-Nisaa, aya 36 het volgende:

ً۬ َ ه
ْ ش ِر ُك
ْ وَٱ ۡع ُب ُد
ۡ ُٱَّلل و َََل ت
َ ن إِ ۡح
سـٰ ً۬نا
وا بِ ِۦ
َ وا ه
ِ ش ۡيـاۖ َوبِ ۡٱلوَٲلِد َۡي
En aanbid Allah en ken Hem geen enkele deelgenoot toe, en behandel de ouders op een goede wijze.
Vorige week hebben we gesproken over dat de ouders hun verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat
om het geven van de juiste voorbeeld richting de kinderen. Vandaag gaan we het hebben over hoe de
kinderen hun ouders moeten behandelen. 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. Allah swt zegt aansluitend hierop het volgende in sura al-Israa in vers 23 en 24
het volgende:

ه
ضى َربُّ َ َ ه
سـٰ ناۚ إِ هما يَبۡ لُ َغ ه
ُ َد
ُ ڪبَ َر أَح
َ ه
َ عن َد
َ ن إِ ۡح
مآ أَ ۡو
ِ ك ۡٱل
ِ ن
ِ ك أَل ت َ ۡع ُب ُدو ُ ْٓا إَِلٓ إِيها ُه َوبِ ۡٱلوَٲلِد َۡي
ٰ َ َو َق
ً۬ همَا و َُقل له ُهمَا َق ۡو
ً۬ مآ أ
ُ ۡف و َََل تَ ۡنہَر
ُ ِك ََل
ۡ ) و٢٣( َل ڪ َِري ً۬ما
ۡ َٱخ ِف
َ جنَا
َ ض لَ ُهمَا
َ همَا َف ََل تَ ُقل له ُه
ح
ُّ
ً۬ ص ِغ
َ ة و َُقل هربِ ٱرۡ ح َۡم ُهمَا َكمَا َربهيَانِى
َ ل ِمنَ ٱل هر ۡح
يرا
ِ م
ِ ٱلذ
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 leert ons hier dat we goed moeten zijn voor onze ouders. Hij benoemt hier een specifiek levensfase
waarin de ouders kunnen verkeren, namelijk de fase dat ze de ouderdom bereiken. Je ouders hebben
ontzettend veel tijd en energie in jou gestoken, op zijn minst dien je hun rechten te respecteren. Verder
wordt een moslim aangemoedigd om continu zijn ouders te bezoeken en grote betrokkenheid te tonen
vooral als ze de ouderdom hebben bereikt. Het is een fase waarin onze ouders behoeftig zijn als het gaat om
aandacht en zorg. Als je succesvol wilt zijn in zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals, zorg ervoor
dat je de tevredenheid van je ouders hebt en zorg ervoor dat je voor ze bent. Als dat niet het geval is, dan
ben je verloren, zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals. De profeet heeft aansluitend hierop het
volgende gezegd: “Hij is gedoemd, hij is gedoemd, hij is gedoemd.” Er werd gezegd: “Wie, O Boodschapper
van Allah?” Hij zei: “De persoon wiens ouders of een van hen de ouderdom bereikt in zijn aanwezigheid
maar niet het Paradijs betreedt (door goed voor ze te zorgen).”
Verder is het ook van belang om bewust te zijn van het feit dat alles wat jij doet voor je ouders ook aan jou
terug zal worden gedaan op dezelfde wijze door je eigen kinderen. Als je goed bent geweest voor je ouders,

dan zullen jouw kinderen ook goed zijn voor jou. Als dat niet het geval is, dan zal je dat ook op die wijze
ervaren. In het Arabisch zegt men ook:

كما تدين تدان
Zoals jij een ander iets aandoet, zo zal jou iets overkomen.
We zullen nu stilstaan bij acht misstanden als het gaat om dit onderwerp:












Verdriet veroorzaken bij je ouders. Je ziet dat vele jongeren onder ons problemen veroorzaken waardoor
de ouders kampen met grote zorgen. Deze zorgen leiden tot slapeloze nachten en tot grote verdriet. Dit
is iets wat je als kind niet lichtelijk moet nemen. Je zult voor elke zorg die je hebt veroorzaakt op de dag
des oordeels hierover verantwoording moeten afleggen bij Allah swt.
Stem verheffen. Je ziet dat vele jongeren in discussie gaan met hun ouders en hierbij hun stem verheffen.
Je ziet dat zelfs sommige ouders angstig worden voor hun eigen kinderen. Dit is ook iets wat je niet
lichtelijk moet nemen.
Het niet helpen van je ouders. Je hebt sommige jongeren die hun ouders niet helpen. Denk hierbij bij de
dagelijkse dingen zoals boodschappen of klusjes, maar ook op financieel gebied. Dit zie je ook vaak terug
bij getrouwde kinderen, na het trouwen moet je ook nog je verantwoordelijk dragen richting je ouders
door ze te helpen.
Je ouders niet om raad vragen. Het is belangrijk om je ouders te betrekken bij het nemen van
beslissingen. Vraag je ouders om raad en betrek ze hierbij. Je ouders hebben veel ervaring en ze
waarderen dit ook.
Problemen veroorzaken waardoor je ouders ongerust worden. Zorg ervoor dat je geen problemen
veroorzaakt waardoor je ouders ongerust worden.
Schelden van je ouders. Het komt voor dat kinderen hun ouders uitschelden. Dit is een zeer grote zonde
binnen de Islam.
Je vrouw boven je moeder plaatsen. Het komt vaak voor dat zonen nadat ze getrouwd zijn hun vrouw
boven hun moeder plaatsen waardoor ze de rechten van hun moeder verwaarlozen. Je vrouw kent haar
rechten en je moeder kent haar rechten. Zorg ervoor dat beide in balans zijn.

Beste zonen en dochters, wees bewust van jullie verantwoordelijkheid en neem deze punten mee om zo een
goede relatie te hebben met jullie ouders. Zorg ervoor dat je ouders tevreden en trots zijn op je, hiermee zal
je zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals succesvol zijn!
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.

