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ONDERHOUDEN VAN DE FAMILIEBANDEN

Een metgezel (ṣaḥābī) vroeg eens het volgende aan de
Profeet (vzmh): ‘O Boodschapper van Allah! Kunt u mij
vertellen welke daad (ʿamal) mij dichterbij het Paradijs
(Janna) brengt en [tegelijkertijd] mij verwijdert van de
Hel (Jahannam)?’ Hierop zei de Profeet: ‘Aanbid Allah,
stel niemand aan Allah gelijk, verricht netjes je gebed
(ṣalāt), geef de armenbelasting (zakāt) en bezoek je
familie.’ Nadat de vraagsteller vertrokken was zei de
Profeet: ‘Als hij de dingen doet die aan hem zijn
voorgeschreven, zal hij het Paradijs binnengaan.’1 De
Islām schrijft voor om in contact te blijven met je familie.
In het Qurʾān-vers waar ik mijn preek (khuṭba) mee
opende, informeert Allah ons als volgt: ‘Vrees Allah en
respecteer je relaties met je gezinsleden. Allah is de
Bewaker over jullie.’2 In een overlevering (ḥadīth) zei
de Profeet (vzmh) het volgende: ‘Dat degene die in Allah
en in de Dag der Opstanding (Yawm al-ākhira) gelooft,
de banden met zijn familie sterk houdt.’3 Het
onderhouden van goede banden met familieleden is
minstens zo belangrijk als onze aanbiddingen (ʿibāda).
Helaas zien we dat veel mensen eenzaam zijn. Sommige
gezinnen kennen geen liefde meer. De banden met onze
familieleden verzwakken alsmaar. We geven alleen maar
om onszelf. Laten we vooral de banden met onze ouders
niet verwaarlozen. Laten we onze partners en onze
kinderen de nodige aandacht geven. Laten we onze
familiebanden zo versterken, dat we de tevredenheid van
Allah verdienen en daarmee kans maken op toegang tot
het Paradijs. Ik beëindig mijn preek met een overlevering
(ḥadīth) van de Profeet: ‘Hij die het contact met zijn
familieleden verbreekt zal het Paradijs (Janna) niet
binnentreden.’4 Moge het Paradijs onze eindbestemming
zijn. Āmīn.
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