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Allah (s.w.t) heeft de plichten van de dienaren ten opzichte van elkaar duidelijk gemaakt, zodat zij een 

vredig, veilig, gezegend en aangenaam leven kunnen leiden, waar genade en mededogen heersen, waar 

geen plaats is voor wrok, waar samenwerking wordt waargenomen en waar mensen steun en liefde 

voor elkaar laten zien. Allah (s.w.t) heeft de plichten van de kinderen ten opzichte van hun ouders 

getoond, de plichten van de ouders tegenover hun kinderen en de plichten van bloedverwanten ten 

opzichte van elkaar. 
 

Beste Moslims, het onderhouden van de banden van verwantschap is een verplichting die Allah de 

mens heeft opgelegd om te vervullen. Het is een verantwoordelijkheid die Hij op de schouders van 

mensen heeft gelegd en waarmee Hij hun aandacht heeft gericht. Verwantschap verwijst naar 

bloedverwanten en niet bloedverwanten. Allah, verheven zij hij, heeft benadrukt hoe belangrijk het is 

om de banden van verwantschap op veel plaatsen in Zijn Boek te handhaven. Hij (s.w.t) zegt: “En geef 

de verwanten hun recht en de armen en de reizigers (zonder proviand), en wees niet verkwistend” 
(S17-A26) 
Allah (s.w.t) maakt ook het onderhouden van de banden van verwantschap op de tweede plaats alleen 

voor vroomheid en vrees voor Allah, Verheven zij hij. Allah (s.w.t) zegt: “En vreest Allah in wiens 

Naam jullie elkaar (om hulp) vragen en (onderhoudt) de familiebanden. Voorwaar. Allah is de 

Waker over jullie” (S4-A1) 
 

Vanwege het grote belang van de banden van verwantschap, als één van de grondbeginselen van 

moreel karakter en één van de pijlers van deugd en het goede, heeft Allah (s.w.t) de volgelingen van 

elke religie bevolen die Hij heeft geopenbaard om hen te onderhouden. Allah, verheven zij hij, zegt: 

En (gedenkt) toen Wij het verbond van de Kinderen van Israël aanvaardden (zeggend): "Aanbidt 

niets dan Allah, en betracht goedheid jegens de ouders, en de verwant, en de wees, en de behoeftige, 

en spreekt het goede tot de mensen en onderhoudt de salaat en geeft de zakaat." Vervolgens 

onttrokken jullie je er aan, behalve een klein aantal van jullie, terwijl jullie je afwendden” (S2-A83) 
 

Abdoullah Ibn Salam (r.a) vertelde dat de eerste uitspraak die de profeet (s.a.w) deed toen hij Al-

Medina binnenging was: “O mensen! Wissel begroetingen van vrede uit (zeg Assalamo alaykom 

tegen elkaar), bied het voedsel aan (aan de armen), onderhoud de banden van verwantschap en bid' 

s nachts terwijl mensen slapen, je zult het Paradijs in vrede binnengaan” (Bukharie). 

Degenen die de banden van verwantschap handhaven, krijgen hun beloning ervoor in dit leven, naast 

de beloning die Allah in het Hiernamaals voor hen in petto heeft. Abou Huraira (r.a) zei: Ik hoorde de 

Boodschapper van Allah (s.a.w) zeggen: “Hij die graag zijn voorziening heeft uitgebreid en zijn 

levensduur verlengt, moet de banden van verwantschap handhaven” (Bukharie en At-Tirmidhi).  

Leer genoeg over je afstamming om het onderhouden van je banden van verwantschap mogelijk te 

maken. Want inderdaad, de banden van verwantschap moedigen affectie onder de verwanten aan, 

verhogen iemands rijkdom en verlengen iemands levensduur. 
 

Ali Ibn Abi Taalib (r.a) zei: De Profeet (s.a.w) zei: “Degene die graag zijn levensduur verlengt en 

zijn voorziening vergroot en beschermd wordt tegen de kwade dood zou Allah moeten vrezen en 

goede relaties met zijn familie moeten onderhouden” (Al-Haakim en Al-Bazzar). 
 

Abou Bakra (r.a) verhaalde dat de Boodschapper van Allah (s.a.w) zei: “Er is geen zonde waarmee 

Allah sneller is om te straffen in deze wereld, in aanvulling op de straf die Hij heeft bewaard voor de 

dader in het Hiernamaals, dan onderdrukking en het verbreken van de banden van verwantschap” 

(Ibn Maajeh en At-Tirmidhi en Al-Haakim). 
 

Het onderhouden van de banden van verwantschap helpt bij het troosten van de harten van mensen, het 

gemakkelijk maken voor hen, het koesteren van tolerant karakter, het winnen van de liefde van 

mensen, het tonen van mededogen aan familieleden en het genieten van een aangenaam, gelukkig en 

gezegend leven. Een moslim wordt opgelegd om de verwantschap te onderhouden en zijn plicht jegens 

zijn naaste te vervullen, ook al verbreken ze die banden, zodat hij zijn beloning vermenigvuldigd kan 
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krijgen en vooraf goede daden kan verrichten, en samenwerking in rechtschapenheid mogelijk is. Het 

onderhouden van de banden van verwantschap zelfs als iemands familie hen verjaagt, maakt hen 

eerder terughoudend van het verbreken van zulke banden en het verwijderen van wrok uit hun hart.  

Abou Dhar (r.a) zei: “Mijn intieme vriend [de Boodschapper van Allah] (s.a.w) adviseerde me om 

enkele goede eigenschappen waar te nemen. Hij adviseerde me om niet te kijken naar degenen die 

boven me staan in rang [in wereldse zaken] en te kijken naar degenen die onder mij zijn; hij 

adviseerde me de armen lief te hebben en hun gezelschap te houden; hij adviseerde me om de 

banden van verwantschap te handhaven, zelfs als mijn familieleden ze zouden verbreken; en hij 

raadde me aan om in de zaak van Allah niet de schuld te geven van welke blaam dan ook”  

(Ahmed en Ibn Hibban). 
 

Abdoullah Ibn Amr Ibn Al-Aas (r.a) vertelde dat de Profeet (s.a.w) zei: “De persoon die de banden 

van verwantschap onderhoudt, is niet degene die de wederkerigheid vergeldt goed gedaan door zijn 

familie. Integendeel, de persoon die de banden van verwantschap onderhoudt, is degene die volhardt 

in het goed behandelen van zijn verwanten, zelfs wanneer zij de banden van verwantschap met hem 

verbreken” (Bukharie). 
 

Het is daarom duidelijk dat de straf voor het verbreken van de banden van verwantschap uiterst pijnlijk 

is in het Hiernamaals. Abou Huraira verhaalde dat de Boodschapper van Allah (s.a.w) zei: "Allah 

heeft de schepping geschapen en toen Hij daarmee klaar was, kwamen ar-rahem (banden van 

verwantschap) naar voren en zeiden: Dit is de plaats voor hem die toevlucht zoekt om te scheiden 

(verwantschapsbanden). Allah (s.w.t) zei: Ja. Bent u er niet van overtuigd dat ik een relatie zal 

onderhouden met degenen die banden met bloedverwantschap onderhouden en deze verbreken met 

degenen die hen scheiden? Ar-rahem zei: Ja, ik ben tevreden. Daarop zei Allah: Dan hebt u het” De 

profeet (s.a.w) zei toen: Reciteer als je wilt: “Het kan zijn, als jullie je afwenden, dat jullie verderf 

zaaien op de aarde en jullie familiebanden verbreken (22) Zij zijn degenen die Allah vervloekt heeft 

en die Hij doof gemaakt heeft, en Hij heeft hun ogen blind gemaakt” (S47-A22-23).  

(Bukharie en Moslim). 
 

Beste gelovigen, het onderhouden van de banden van verwantschap betekent genereus zijn voor 

iemands familie en ophouden met schade aan hen toebrengen. Het betekent het bezoeken van hun 

zieken, het ondersteunen van hun armen, het begeleiden van de misleide onder hen, hun onwetende 

leren, geschenken geven aan hun rijken, hen regelmatig bezoeken, hun vreugde en verdriet delen en 

hen troost bieden in welvaart en tegenspoed. Het betekent ook vragen stellen over iemands 

familieleden, hen eren in hun afwezigheid, hun ouderen respecteren, medeleven tonen aan hun 

kleintjes, hun mishandeling geduldig behandelen, hen op de best mogelijke manier behandelen en hen 

oprecht advies geven. 
 

De Profeet (s.a.w) berichtte in een heilige Hadith dat Allah de Almachtige zei: “O mijn dienaren! Het 

zijn maar uw daden die ik voor u opneem en u vervolgens vergoed, dus laat hij die het goede vindt 

(in het Hiernamaals) Allah loven en laat hij die vindt anders dan dat, niemand de schuld geven 

behalve hijzelf” (Moslim). 
 

 

Denk aan Allah, de Meest Geweldige, de Sublieme, en Hij zal je herinneren. Bedank hem voor zijn 

gunsten en hij zal je meer geven. Voorwaar, de gedachtenis aan Allah is groter dan alles en Allah weet 

wat je doet. 
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