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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

َ كَاَن َعلَْيكُْم رَ۪قيبًا َۜ اسنَّ اّٰلله س۪ه َواْْلَْرَحامَ َٓاءَلُوَن ب َّ۪ذي َتَ َ ال  .َواتَُّقوا اّٰلله

َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله  : قَاَل رَُسوُل اّٰلله

مَهُ أَ ِفس  أَ ْو يُْنسَ أَ يُْبَسَط َعلَْيهس رسْزقُهُ،  نْ أَ َمْن َسرَّهُ  ْل رَحس  . ثَرسهس، فَْليَصس
VERWANTSCHAPSBANDEN ONDERHOUDEN (ṢILAT AL-RAḤIM) 

 

Allah هلالج لج heeft, als een vereiste van Zijn genade, de heilige 

Qurʾān gezonden, teneinde ons te beschermen tegen het 

kwaad en ons te informeren over hoe we in ons 

levensonderhoud kunnen voorzien. Eén van de 

belangrijkste adviezen van ons heilige Boek is het 

eerbiedigen en onderhouden van de banden met onze 

families. Zoals met ieder gebod van Allah هلالج لج, bevat ook 

dit gebod van Hem wijsheden en voordelen. De Profeet ُملسو هيلع هللا ىلص 

zei eens: ‘Wie verlangt naar de verruiming van zijn 

levensonderhoud of uitstel van het einde van zijn 

leven, laat hem dan de banden met zijn verwanten 

onderhouden.’1 En in een heilige overlevering (ḥadīth 

qudsī) zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص: ‘Allah de Almachtige zei: “Ik 

ben de Barmhartige en zij [de naam van de 

familiebanden] is “de baarmoeder”. Ik heb haar een 

naam gegeven vanuit Mijn naam. Wie daarmee de 

verbinding aangaat, daarmee ga Ik de verbinding aan. 

Maar wie die verbreekt, daarmee verbreek Ik de 

banden.”’2 

 

Beste broeders en zusters! 

De Islām hecht veel waarde aan het onderhouden van de 

verwantschapsbanden. Dat betekent dat je structureel 

contact dient te hebben met jouw gezin en met de rest van 

jouw familie. Je deelt in hun vreugde, maar ook in hun 

verdriet. Je bent als het ware een veilige haven voor 

elkaar. Wanneer ze het moeilijk hebben, bied je hen de 

helpende hand. In deze hectische wereld is het belangrijk 

om onze geest en ons hart te kalmeren door middel van 

wederzijds mededogen, barmhartigheid en liefde. 

 

Beste gemeenschap! 

Het onderhouden van de verwantschapsbanden (ṣilat al-

raḥim) betekent niet alleen dat je contact hebt met degene 

die jou opzoekt, maar ook met degene die jou níet 

 
1 M6523 Al-Muslim, Al-Birr, 20; B5986 Al-Bukhārī, Al-Adab, 12. 
2 D1694 Abū Dāwūd, Al-Zakāt, 45. 

opzoekt; dus dat je hem uit jezelf opzoekt en zelf het 

contact met hem aangaat. Het getuigt van grootheid dat je 

niet alleen goed bent voor degene die je ziet, maar ook 

voor degene die je niet ziet. De volgende gebeurtenis 

onderstreept dat: een metgezel zei eens tegen de Profeet 

 O Boodschapper van Allah! Voorwaar, ik heb‘ :ملسو هيلع هللا ىلص

familieleden met wie ik probeer een hechte relatie te 

hebben, maar zij verbreken [het contact met] mij. En 

ik behandel hen goed, maar zij behandelen mij slecht. 

En ik ben zachtaardig voor hen, maar zij zijn hard 

voor mij.’ Hierop liet de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص hem weten dat de 

houding van zijn familie verkeerd is en voegde daaraan 

toe: ‘En jij zult hen, uit [naam van] Allah, in toom 

houden zolang je je hieraan houdt [en jij toenadering 

tot hen blijft zoeken].’3 

 

Beste gelovigen! 

Helaas zijn er vandaag vele vaders en moeders die in 

eenzaamheid verkeren en die naar aandacht van hun 

kinderen snakken. Zo zijn er ook vele droevige 

familieleden die bijna in vergetelheid zijn geraakt en 

vurig verlangen naar aandacht. En denk ook aan 

buurtbewoners die naarstig op zoek zijn naar een 

begroeting, een oprechte glimlach en genegenheid. Laten 

we deze vakantieperiode als een kans zien om het 

welbehagen van onze Heer te verdienen. Laten we in de 

eerste plaats de harten van onze vaders en moeders 

winnen. Laten we de banden met onze echtgenoten, 

naaste en verre familieleden en onze buren levend 

houden. En stel jezelf de volgende vragen: als wij niet het 

goede voorbeeld zouden geven, hoe moeten onze 

kinderen dan leren om ouderen te respecteren en te 

dienen? Hoe moeten onze kinderen leren dat vreugde 

alleen toeneemt wanneer je die met familieleden ervaart? 

Hoe moeten zij leren dat zorgen alleen afnemen wanneer 

je die met elkaar deelt? Ik beëindig mijn preek met een 

gebod van Allah هلالج لج: ‘En vrees Allah, in Wiens naam 

jullie elkaar [om hulp] vragen. En [onderhoud] de 

familiebanden. Voorwaar, Allah is een Bewaker over 

jullie.’4 
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3 M6525 Al-Muslim, Al-Birr, 22. 
4 Al-Nisāʾ, 4: 1. 


