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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: ongehoorzaam zijn tegenover je ouders.  
 
Allah swt zegt in surah at-Tawbah in aya 111 het volgende: 
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En wie komt zijn belofte beter na dan Allah?  

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 swt. Allah 
swt heeft beloofd dat de persoon die goed is voor zijn ouders, het paradijs zal binnentreden. En de 
genoemde aya zien we terug dat Allah swt een retorische vraag stelt waarin hij een statement maakt dat Hij 
de enige is die altijd zijn belofte nakomt, ook de belofte dat als iemand zijn ouders gehoorzaamt en goed is 
voor zijn ouders dat hij of zij de tevredenheid van Allah swt zal verdienen en ook het paradijs zal 
binnentreden.  

Verder leert de profeet Mohammed vzmh ons 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 profeet Mohammed vzmh 
verhaalt in een andere overlevering dat als je wilt weten of Allah swt tevreden over jou is, dat je moet kijken 
of je ouders tevreden zijn over jou. Verder leert de profeet ons dat de persoon die zijn ouders ongehoorzaam 
is en ze slecht behandeld, dat zijn daden niet worden geaccepteerd. Zo kwam er een man naar de profeet 
Mohammed vzmh en die vertelde aan hem dat hij gelooft in Allah swt en ook in hem als de laatste profeet, 
verder gaf die aan dat hij zijn gebeden onderhoudt, de maand ramadan vast en ook geeft hij de zakaat uit. De 
profeet hoorde dit aan zei vervolgens tegen deze man dat als hij in deze situatie overlijdt, dat hij zal zijn met 
de profeten en de gelovigen in het paradijs. Vervolgens vertelde de profeet aan de man dat een voorwaarde 
wel is dat hij goed moet zijn voor zijn ouders en dat hij zijn ouders moet gehoorzamen.  

De persoon die zijn ouders ongehoorzaam is en slecht behandeld, zal hoe dan ook bestraft worden in dit 
wereldse leven. Zo leren we in de volgende hadith van de profeet Mohammed vzmh dat er drie personen zijn 
waarbij het smeekgebed direct verhoord wordt, de eerste persoon is de persoon waarbij onrecht is 
aangedaan, de tweede persoon is een reiziger en de derde persoon is een smeekgebed van een ouder tegen 
zijn of haar kind. Een verhaal wat hierop aansluit is een verhaal van Ali (ra), het neefje van de profeet 
Mohammed vzmh. Hij was samen met zijn zoon hassan naar Mekka gegaan voor het verrichten van de 
Umrah. Ze waren daar bij de Ka’aba midden in de nacht en Ali hoorde een man een smeekgebed verrichten. 



Ali gaf de opdracht aan zijn zoon Hassan om deze man te zoeken en te vragen of hij naar hem toe kan komen. 
Hassan vond deze man en vroeg aan hem of hij wilde komen naar zijn vader. De man ging naar Ali toe en Ali 
vroeg aan de man waarom hij die smeekgebeden aan het verrichten was. De man begon te vertellen dat hij in 
zijn jongere jaren niet op het pad was van Allah swt en dat hij zijn begeertes volgde. Zijn vader sprak hem hier 
keer op keer aan en probeerde hem naar het juiste pad te begeleiden. In plaats dat hij zijn vader ging 
gehoorzamen, begon hij zijn vader te mishandelen. Zijn vader verrichtte een dua tegen hem. Kort daarna 
verlamde de hand en de voet van deze jongeman. De jongeman werd bestraft door Allah swt vanwege het 
feit dat hij zijn vader ongehoorzaam was en ook hem slechte behandelde. De jongeman keerde terug naar 
het pad van Allah swt, toonde berouw en verrichtte een dua om zijn gezondheid weer terug te krijgen. De les 
die we hier eruit kunnen halen is dat we bewust moeten zijn van de dua van onze ouders. We moeten de dua 
van onze ouders niet onderschatten.  

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!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 
 


