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ONDERHOUDEN VAN DE FAMILIEBANDEN

Op een dag woonde de Profeet (vzmh) een bijeenkomst
bij. Later schoof er een metgezel (ṣaḥābī) aan, die het
volgende vroeg: ‘O Boodschapper van Allah! Kunt u mij
vertellen welke daad (ʿamal) mij dichterbij het Paradijs
(Janna) zal brengen en [tegelijkertijd] mij zal verwijderen
van de Hel (Jahannam)?’ Hierop antwoordde de Profeet:
‘Aanbid Allah, ken geen gelijken toe aan Allah,
verricht feilloos je gebed (ṣalāt), geef de
armenbelasting (zakāt) en bezoek je naasten.’ Nadat de
vraagsteller vertrokken was voegde de Profeet (vzmh)
hier het volgende aan toe: ‘Indien hij de aan hem
opgedragen zaken verwezenlijkt, zal hij het Paradijs
binnengaan.’1 In deze overlevering (ḥadīth) wees de
Profeet op het belang van betrekkingen met verwanten.
Beste broeders!
De mens maakt onderdeel uit van een gezin. Het gezin
komt op haar beurt tot stand middels het huwelijk. Ieder
gezinslid kent rechten en plichten. De Islām schrijft voor
om de familiebanden te waarborgen. Belangrijke
middelen hiervoor zijn de volgende: over en weer elkaar
bezoeken, structureel communiceren, elkaar materieel en
spiritueel steunen, wederzijds liefde koesteren, interesse
tonen in elkaar en zorg dragen voor elkaar. Het doel van
deze middelen is om de onderlinge verhoudingen tussen
familieleden te versterken, ook wel aangeduid met de
term ṣila al-raḥīm. Dit houdt in dat je het contact met je
partner, met je (groot)ouders, met je kind(eren), met je
ooms, met je tantes en met al je overige familieleden
levend houdt. Dit vergt investering vanuit jezelf. Maak
jezelf deelgenoot in de vreugde en in het verdriet van je
familieleden. Sta behoeftige familieleden bij.
Beste broeders!
In het Qurʾān-vers waar ik mijn preek (khuṭba) mee
opende, informeert Allah ons als volgt: ‘Vrees Allah en
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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 verwantschap [met diens familieleden] sterk
houdt.’3 Deze teksten laten zien dat het onderhouden van
familiebanden een onlosmakelijk onderdeel is van
geloofsovertuiging (īmān).
Beste broeders!
Familiebanden zijn te belangrijk om het te kunnen
verwaarlozen. Het onderhouden van goede betrekkingen
met onze familieleden is minstens zo belangrijk als onze
aanbiddingen (ʿibāda). Helaas moeten we constateren dat
vele mensen een geïsoleerd leven leiden en niet de
aandacht krijgen die zij verdienen. Ouderen worden soms
achtergelaten in een verpleeg- of bejaardenhuis, met als
gevolg dat ze in eenzaamheid geraken. Sommige
gezinnen zijn verstoken van liefde. Het is opmerkelijk dat
enerzijds de wereldpopulatie toeneemt, maar dat
anderzijds de individualisering een megatrend is die niet
te stoppen lijkt. Vreugde, verdriet en overige emoties
houden we vooral voor onszelf. Fysieke woonruimtes
worden alsmaar groter, maar tegelijkertijd komen onze
gemoederen in beroering. De banden met onze
familieleden verzwakken alsmaar. We geven alleen maar
om onszelf. We beseffen onvoldoende dat elkaar op de
hoogte
stellen
van
persoonlijke
problemen
pijnverlichtend werkt en dat vreugde pas betekenis heeft
zodra we dat met elkaar delen.
Beste broeders!
Laten we vooral de banden met onze ouders niet
verwaarlozen. Laten we onze ouders veel aandacht geven.
Laten we onze partners en onze kinderen oprechte
waardering geven. Laten we onze overige familieleden
ook niet vergeten in het onderhouden van de banden.
Laten we onze familiebanden dusdanig levend houden en
versterken, dat we het welbehagen van Allah verdienen
en daarmee kans maken op toegang tot het Paradijs. Ik
beëindig mijn preek (khuṭba) met een overlevering
(ḥadīth) van de Profeet (vzmh): ‘Hij die het contact met
diens familieleden staakt zal het Paradijs (Janna) niet
binnentreden.’4 Moge het Paradijs onze eindbestemming
zijn. Āmīn.
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