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Onderwerp: Het gehoorzamen en eerbied hebben voor je ouders

In de khutba van vandaag staan we stil bij de positie van ouders in de islam en hoe wij met onze
ouders moeten omgaan.
In surat al-Israa’ (De Nachtreis) vers 23 en 24 zegt Allah (swt): 23. 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. 24. En verlaag voor hen de vleugel voor 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 heeft ons dus bevolen om goed te zijn voor de ouders. Ouders hebben een hoge positie bij
Allah (swt). Het gehoorzamen en eren van de ouders behoort tot een van de aanleidingen die leidt
tot tevredenheid bij Allah (swt) en de toegang tot het Paradijs. Allah (swt) heeft de toegang tot het
Paradijs verboden voor degenen die ongehoorzaam zijn tegenover de ouders. Het niet
gehoorzamen van je ouders behoort tot een van de grote zonden.
Abu Bakr, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet
heeft gezegd:
‘Zal ik jullie op de hoogte stellen van wat de allergrootste zonden zijn?' Wij zeiden: O, jawel Gezant
van Allah. Hij zei: Deelgenoten toekennen aan Allah (shirk) en ongehoorzaamheid aan de ouders'.
In een andere overlevering van Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft de profeet (VZMH)
gezegd: "Tot de grote zondes behoren: deelgenoten toekennen aan Allah, het plegen van moord
en ongehoorzaam zijn tegen de ouders.”
Het gehoorzamen van de ouders kent een grote beloning bij Allah (swt). Degene die zijn ouders
gehoorzaamt en goed met hen omgaat, zal door Allah (swt) in zijn leven gezegend worde
Het eren en gehoorzamen van je ouder kent een belangrijke positie binnen de Islam. Degene die
bidt, vast, zakaat afdraagt en zich houdt aan alle pilaren van islam, maar de ouders niet
gehoorzaamt, zijn daden zullen niet geaccepteerd worden door Allah (swt). Hoe vaak hoor je
tegenwoordig dat iemand zijn ouders niet gehoorzaamt om uiteindelijk de huwelijkspartner
tevreden te stellen. Beseft men dan niet dat dit uiteindelijk weer tot je terug komt? Of zoals men
zegt: “kama todino todan”, je zal behandeld worden zoals je anderen behandelt. Degene die zijn
ouders niet heeft gehoorzaamt, zijn/haar kinderen zullen dan ook niet gehoorzaam zijn.
De profeet (VZMH) heeft in de volgende hadith gezegd: “Een persoon die geen eerbied heeft voor
zijn ouders, degene die [een ander] blijft herinneren aan de gunsten die hij [hem] heeft verleend en
degene die verslaafd is aan alcohol zullen de Tuin [al-Djannah] niet binnentreden.” [Sahih Sunan
an-Nasaa’i]
Moge Allah (swt) ons beschermen en Zijn paradijs toekennen.
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