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ِِبِْســــــــــــــــــــــمِِ نِِِاّلٰله ْحمه ۪حيمِِِالٰرَّ  الٰرَّ
ُِٓ ُٓواِاِّٰلَّ ِتَّْعبُّدُّ ِاَّّٰلَّ ٰبُّكَّ ىِرَّ قَّضه ِِوَّ ٰنَّ اِيَّْبلُّغَّ انًاِاِٰمَّ ْيِنِاِْحسَّ الِدَّ بِاْلوَّ ِوَّ اِٰيَّاهُّ

اِِ مَّ ْرهُّ ِتَّْنهَّ ّلَّ ِوَّ ُٓاِاُّٰفٍّ مَّ ْلِلَّهُّ ِتَّقُّ اِفََّلَّ مَّ هُّ ُٓاِاَّْوِِكَلَّ مَّ هُّ دُّ ِاَّحَّ ِاْلِكبَّرَّ كَّ ِعْندَّ
اِقَّْوًّلِكَّريماًِ مَّ قُّْلِلَّهُّ  وَّ

لَّْيِهِوَِّ ُِّعَّ ــــىِاّلٰلَّ ٰلَـّ ِِصَّ ِاّلٰلَّ ـــــولُّ سُّ ِرَّ قَّالَّ ٰلَّمَِّوَّ  :سَّ

ْظهُِّ ِأِوِاْحفَّ ِاْلبَّابَّ ِةِفَّأَِّضْعِذَّلِكَّ ٰنَّ اِبِالجَّ ِأَّْبوَّ طُّ ِأَّْوسَّ الِدُّ  .الوَّ

DE RECHTEN VAN DE OUDERS 
 
Beste moslims! Onze Almachtige Heer, Die ons uit het 
niets heeft geschapen en ons heeft uitgerust met 
superieure vermogens, heeft ons toevertrouwd aan onze 
ouders, totdat we oud genoeg zijn om 
verantwoordelijkheid te nemen. Zij voedden ons op tot 
op de dag van vandaag, soms met tranen en gebeden, en 
door eigenhandig hard te werken. Liefde, mededogen 
en barmhartigheid zagen wij voor het eerst in hen. We 
hebben van hen geduld en zelfopoffering geleerd. Het 
maakt niet uit hoe oud we zijn, onze grootste steun en 
toeverlaat tijdens onze levensreis zijn altijd onze ouders. 
 
Beste broeders en zusters! Ouders liefdevol 
behandelen is het gebod van onze waardevolle religie. 
De islam adviseert om de rechten van ouders te 
respecteren en hun harten te behagen. Het is een plicht 
van loyaliteit en trouw om bij hen te zijn, vooral als ze 
oud worden, en om met liefde en mededogen hun 
behoeften te voorzien. De Islam verbiedt hen te 
verwaarlozen en pijn te doen. In het vers dat ik aan het 
begin van de khuṭbah reciteerde, zegt Allah; “Jouw 
Heer heeft voorgeschreven om niemand anders te 
aanbidden dan Hem en goedheid te betrachten 
tegenover de ouders. Indien één van hen of beiden 
bij jou een hoge leeftijd bereiken, zeg dan nooit 
“pff” tegen hen, berisp hen niet en spreek tot hen 
op een vriendelijke manier. Wees zachtmoedig 
voor hen beiden, en nederig en liefdevol en zeg: 

 
1 Al-Isrā’, 17: 23, 24. 
2 Al-Tirmidhī, Al-Birr, 3. 

“Mijn Heer! Schenk Uw Genade aan hen zoals zij 
mij hebben opgevoed toen ik klein was”.”1 
 
Gerespecteerde Gelovigen! Volgens een ḥadīth zei de 
Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het volgende: “De tevredenheid van Allah 
hangt af van de tevredenheid van de ouders, en de 
woede van Allah hangt af van de woede van de 
ouders”.2 Dus laten we onszelf de volgende vragen 
stellen. Zien we goed doen aan onze ouders als een 
vereiste om een dienaar van Allah te zijn? Doen we ons 
best om hun goedkeuring te winnen en ze vrolijk te 
maken? Maken we plaats voor hen in ons hart en in ons 
huis? Kunnen we onze ouders de warmte en vrede van 
het gezin laten voelen? Doen wij ons best om hen te 
bezoeken als we dichtbij zijn, en vragen wij hoe het met 
hen gaat als we ver zijn? Of verschuilen we ons achter 
verschillende excuses en ontnemen we hen onze 
aandacht en liefde? 
 
Geachte moslims! Laten we de rechten van onze 
ouders respecteren. Laten we proberen hen gelukkig te 
maken en hun zegeningen te krijgen. Laten we het 
verkrijgen van de tevredenheid van onze ouders zien als 
het grootste geluk ter wereld en als ons middel tot 
verlossing in het hiernamaals. Laten we onze 
vriendelijkheid en welwillendheid, onze lieve woorden 
en ons lachende gezicht, ons respect en onze tolerantie 
nooit onthouden van onze ouders. Laten we onze 
ouders, die naar het eeuwige leven zijn heen gegaan niet 
zonder duʿāʾ en Fātiḥa achterlaten. Laten we een 
rechtschapen kind zijn zodat hun goede daden 
voortduren, ook al zijn ze overleden. Ik eindig mijn 
khuṭbah met de volgende woorden van de 
Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص: “Ouders zijn een van de 
grootste deuren die iemand in staat stellen het 
Paradijs binnen te gaan. Het is aan jou om door 
deze deur naar binnen te gaan, of deze kans te 
verliezen.”3 
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