In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Zichtbare, de Verborgene. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en
vergeving. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen
onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en
degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik
getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand
zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.
'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf
niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)
'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie
goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en
Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning
behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)
Oh Allah, laat Uw salaat, selaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper
Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.
En zo verder, de choetbah gaat deze week over je ouders en het goed doen voor
hen. De islaam is heel duidelijk over hoe belangrijk de band met je moeder en vader
is. Er is bijna geen reden te bedenken om die band te verbreken of om niet naar ze
te luisteren. Alles dat niet tegen de islaam ingaat ben je verplicht tegenover je
ouders om naar te luisteren; dan maakt het zelfs niet eens uit of je ouders wel of
geen moslim zijn. De waarde van je ouders is echt heel groot. Dat vind je terug tot in
de kleinste dingen.
Je ouders zijn de reden dat je bestaat. Zonder je moeder of zonder je vader had jij
hier nu niet gezeten, hoe jong of hoe oud je ook bent, baby zijn we allemaal
geweest. Je ouders waren ooit door de Wil van Allah (swt) samen en dat is waarom
jij er bent. Dat zij jou ooit op deze wereld hebben gezet zorgt ervoor dat je bepaalde
plichten tegenover hen hebt. Door te luisteren naar hen, luister je naar Allah. Ook
verdienen zij jouw zorg. Allah zegt namelijk:
…Maak niets gelijk aan Allah en doe het goede voor je ouders… (soera Al
An’aam 151)
Allah heeft de moslims dus gezegd om goed te zijn voor de ouders. Daarnaast heeft
de Profeet (saws) ons geleerd dat de beste daad na het getuigen van Allah en de
Boodschapper (zvmh) het respecteren van de ouders is. In een Overlevering wordt
de Profeet (zvmh) gevraagd welke daden de beste zijn. Hij antwoordde: ‘Het
geloven in Allah en Zijn Boodschapper en daarna het respecteren van de
ouders.’ (al-Boechaari en Moeslim)
In een andere Overlevering wordt onze geliefde Boodschapper (saws) gevraagd:
‘Wat is het meest geliefd bij Allah om te doen?’ Hij antwoordde toen: ‘Het
gebed op de juiste tijd verrichten.’ De man vroeg: ‘En daarna?’ Hij
antwoordde: ‘Goed proberen te zijn tegenover de ouders.’ Toen vroeg de
man: ‘En daarna?’ Rasoelloellah (saws) antwoordde: ‘Djihaad, strijden op
de weg van Allah.’ (Al- Boechaari en Moeslim)
In nog een Overlevering wordt daar nog meer over gezegd. Eens kwam er een
man bij de Profeet (saws) en zei: ‘Ik wil de eed bij u afleggen dat ik

vertrek, dat ik ga vechten in de naam van Allah en zal strijden om Zijn
beloning te krijgen.’ De Profeet (zvmh) vroeg: ‘En leeft een van jouw
ouders nog?’ De man zei: ‘Ja, zij leven allebei nog!’ Daarop zei de Profeet
(zvmh): ‘Zoek jij de beloning van Allah? Ga dan terug naar jouw ouders en
zorg dat je er voor ze bent.' (Al- Boechaari en Moeslim)
Ja beste moslimbroeders en –zusters, zorg voor je ouders! Of je nu jong of oud bent,
je ouders verdienen jouw aandacht. Je ouders blijven altijd bezorgd over jou, zorg
dat je daarom ook bezorgd over hen bent. Misschien ben je al wat ouder, maar toch
zullen zij willen dat het goed met je gaat. Kun je je voorstellen dat zij óók wakker
liggen, omdat jij wakker ligt van jouw problemen? Ook hebben ze vroeger wakker
gelegen, toen je ziek was. Zij hebben wakker gelegen, omdat het niet zo goed ging
op school. Ze liggen wakker, omdat je geen werk hebt. Ze liggen wakker om iedere
reden dat jij wakker ligt. Het zijn van een ouder is veel zwaarder dan dat de meesten
van ons denken die nog geen ouder zijn. De islaam heeft jouw ouders daarom een
heel bijzondere plek gegeven, vooral je moeder. Het is heel erg belangrijk dat je als
moslim dankbaar, vriendelijk, zorgzaam en een goed gezelschap bent voor je
moeder. Nadat je moeder drie keer is geweest, ja, dan pas komt je vader. Je moeder
is het die jou uiteindelijk heeft gedragen, met de pijn en de moeite die daarbij komt
kijken. Zij heeft jou op de wereld gezet en jou gezoogd. Allah zegt, wat vertaald kan
worden als:
En Wij hebben de mensen verplicht om goed te zijn tegenover zijn ouders.
Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid, en het zogen van hem
duurde twee jaar. Je moet daarom Mij en jouw ouders dankbaar zijn. Tot
Mij keer je terug. (Soera Loeqmaan 14)
Alsjeblieft, doe het goede tegenover je ouders! Spreek ze niet tegen en doe du’a
voor ze. Herinner je de woorden van de H. Qur’aan als het je soms teveel wordt. Zeg
niets, zelfs niet ‘oef’!. Herinner je de woorden:
Als een van je twee ouders of allebei ouder worden waar je bij bent, zeg
dan nooit ‘oef’ tegen hen en zeg een vriendelijk woord tegen hen. En je
moet zacht voor hen beiden zijn, en nederig en liefdevol en zeg: ‘O mijn
Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was.’
(soerat Al Israa’ 23-24)
Het goeddoen tegenover de ouders kan op verschillende manieren. Ten eerste,
luister naar ze en doe niet alsof jij beter bent of dat je het beter weet dan hen, ook
als ze ongelijk hebben. Behandel ze vriendelijk en help ze financieel als dat nodig is.
Bezoek ze ook regelmatig. Laat jouw huis ook hun huis zijn, zoals hun huis jouw
thuis is. Ooit was jij klein en had jij hun hulp nodig. Misschien zijn zij nu op leeftijd
en hebben ze nu jóuw hulp nodig. Vergeet verder ook niet de vrienden van je
moeder en je vader, en de broers en zussen van hen. De mensen die belangrijk zijn
voor je ouders zijn moeten ook belangrijk voor jou zijn. Het kan dat je ouders er niet
meer zijn, omdat ze gestorven zijn, maar dan kan je dus nog altijd goed doen
tegenover die mensen die zij belangrijk vonden. Vergeet je ouders en die mensen
dan ook niet in je smeekbedes, in je du’a’s.
Moslims, de islaam is duidelijk over je ouders. Het is enorm belangrijk dat je ze geeft
wat de islaam jou zegt dat ze moeten krijgen. Als je goed bent voor hen, dan zal
Allah ook goed voor jou zijn. Jouw leven wordt er een beetje makkelijker door. Liefde
en vriendschap voor je ouders brengt liefde en vriendschap in jouw leven hier op

aarde en het luisteren naar je ouders is zelfs een reden dat je het Paradijs binnen
mag gaan. Het Paradijs? Dat ligt onder de voeten van je moeder. Zoek de
tevredenheid van Allah, maak je ouders tevreden!
Moge Allah de Verhevene onze ouders belonen voor het goede dat zij ons hebben
gegeven. Moge Allah de Verhevene onze ouders de fouten vergeven die zij maakten.
Ya Allah, schenk hun Genade, zoals zij ons opvoedden toen wij klein waren. Ya Allah,
verhoor ons! Moge Allah de Verhevene onze goede daden belonen. Moge Allah de
Genadevolle ons brengen op de Weg die ons leidt naar het Paradijs. Ya Allah, laat
onze taqwa toenemen. Moge God onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de
zichtbare en de verborgene. Ya Allah, ya Allah, laat óns de pijn van onze broeders en
zusters in Syrië, in Irak, in Palestina of waar ook in de wereld, niet vergeten.
Allahoemma, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Allahoemma, verlos alle
moslims van bezetting, onderdrukking en tirannie. Oh Allah, laat ons niet anders dan
als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.
Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of
geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen
zegenen.
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