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GEHOORZAAMHEID EN GOED GEDRAG JEGENS
OUDERS

Beste broeders en zusters,
Onze ouders voeden ons op en tonen veel liefde en genade
voor hun kinderen. Het is onze taak als moslims om onze
ouders liefde te schenken en goed te behandelen. De
profeet ( )ﷺstelde dat we de tevredenheid van Allah
kunnen verkrijgen door de tevredenheid van onze ouders
te verkrijgen. Andersom roepen we de ontevredenheid van
Allah op ons af door onze ouders ontevreden te maken.1
De behandeling van onze ouders is zo belangrijk in de
Islam, dat onze profeet ( )ﷺooit een metgezel niet toeliet
om de emigratie(hijrah)en de jihaad te verrichten, omdat
zijn ouders nog in leven waren en hij hen goed moest
behandelen.2 Toen de profeet ( )ﷺwerd gevraagd naar de
beste daad noemde hij, na het tijdig verrichten van het
gebed(As-Salaat), goed gedrag jegens de ouders; en pas
daarna noemde de profeet ( )ﷺde jihaad.3 Het is dan ook
niet in lijn met deze waarden van de Islam om zonder
noodzaak onze ouders tijdens hun ouderdom achter te
laten in verpleeg- en bejaardentehuizen. We horen tijd vrij
te maken voor onze ouders en hen aandacht te schenken.
We horen als moslims onze ouders gelukkig te maken en
hen te gehoorzamen. De profeet ( )ﷺheeft verteld dat het
goed behandelen van ouders tijdens hun ouderdom een
uitgerekende kans is om je te beschermen tegen het
hellevuur.4 Laten we gebruikmaken van deze kans! Moge
Allah ons van de goede mensen maken en van degenen die
smeekbedes(dua’) van hun ouders ontvangen.
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