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Beste broeders en zusters in de islam. 

In deze bewogen periode van de geschiedenis - waar incidenten en gebeurtenissen het bestaan van 

mensen overweldigen, mensen bezig zijn met een rush naar materialistisch gewin, kijkers in galop 

breken om satellietkanalen met grote verwondering te bekijken; iedereen haast zich naar de technieken 

van multimediale communicatie; elk individu wordt overspoeld door iemands interessegebied en 

kleine zorgen van het leven; het leven bezwijkt onder de verwarrende turbulente zeegolven. Te midden 

van dit alles komt een uiterst cruciale kwestie naar voren. Het is een zaak waaraan men nooit zou 

aarzelen om zijn leven te wijden, zonder spijt te hebben van enige verspilling van vergeefse inspanning 

in zijn streven. Zelfs als iemand zijn/haar hele leven zou besteden aan het dienen van een dergelijke 

zaak, zou het resultaat alleen maar verder succes, overwinning, wijsheid, luciditeit, zuiverdere diepste 

aard en een betere reputatie in de hele gemeenschap zijn. Het is een kwestie die bijna over het 

algemeen wordt genegeerd en daarom moet worden herhaald door middel van herhaalde 

herinneringen. Het is ontegenzeggelijk een groot probleem. Het is namelijk de kwestie van 

plichtsgetrouwheid jegens ouders en hen vriendelijk behandelen tijdens hun leven en na de dood. 

Plichtsgetrouwheid jegens ouders wordt ingegeven door het verlangen om intieme 

verwantschapsbanden aan te gaan, toewijding te tonen, te anticiperen op gelukzalige bestemming in 

het Hiernamaals en gelukzalige goddelijke compensatie te zoeken. 

 

Als de menselijke natuur instinctief geneigd is om lief te hebben wie haar vriendelijk behandelt, dan 

zouden de meest weldadige mensen die een goede behandeling en genegenheid verdienen onze 

gerespecteerde ouders moeten zijn. Plichtsgetrouwheid jegens de ouders is een religieus voorschrift en 

een prijzenswaardig gedrag dat noodzakelijkerwijs door moslims moet worden nageleefd. Het is een 

strikte naleving die moet worden gevolgd als een verplichte individuele verbintenis die noch excuus 

noch nalatigheid tolereert. In feite ondersteunen religie en shari'â, gezond verstand, dapperheid en adel, 

sierlijkheid en vrijgevigheid, dankbaarheid en menselijkheid, hoge ethische normen en goede 

manieren, etiquette en moraal - al dergelijke criteria ondersteunen de noodzaak om oprecht 

plichtsgetrouwheid te tonen tegenover iemands ouders. Deze morele aanbeveling is herhaaldelijk 

vermeld in het Heilige Boek van Almachtige Allah bij verschillende gelegenheden en in verschillende 

verzen. Allah () zegt: En Wij hebben de mens goedheid tegenover zijn ouders bevolen.. (S46-

A15) Hij () zegt gelijkelijk: En Wij hebben de mens opgelegd om goed en plichtsgetrouw naar 

zijn ouders te zijn.. (S29-A8) 

 

Bij de interpretatie van dit vers zei Imam Al-Ṭabarī – Moge Allah hem genadig zijn – "Dat wil zeggen, 

Allah 'beval de mens' om alle prijzenswaardige soorten behandeling in acht te nemen, en Zijn gebod 

met betrekking tot de behandeling van de mensheid in het algemeen is slechts een deel van wat Hij 

kinderen opdroeg in acht te nemen als het gaat om het soort behandeling dat ze voor hun ouders 

zouden moeten reserveren.  

Daarom zegt Allah () : ...“Aanbid niemand behalve Allah en wees plichtsgetrouw en goed voor 

de ouders en verwanten en de wezen en de armen die bedelen, en spreek goed tegen de mensen 

en verricht de gebeden en geef zakaat... (S02-A83). dus: "spreek goed tegen mensen" betekent dat 

slechts gedeeltelijke aspecten van een goede behandeling zijn voorbehouden aan mensen in het 

algemeen".  

 

Plichtsgetrouwheid jegens ouders is een goddelijk voorschrift dat volledig wordt nageleefd door 

profeten en boodschappers, en waaraan vrome mensen worden gehouden.  

In het Heilige Vers meldt Allah () de uitspraak van 'Īsā (): En om plichtsgetrouw te zijn voor 

mijn moeder. En heeft mij niet als een arrogante, ongehoorzame gemaakt (S19-A32), samen met 

de beschrijving van Yaḥyā Ibn Zakariyā –vrede zij met beiden:  

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 220218 

De plicht van plichtsgetrouwheid jegens de ouders 

 وجوب بر الوالدين

 

Moskee 
Anour 

Nijmegen 

mailto:info@anourmadrasati.nl
http://www.anourmadrasati.nl/


 

Stichting Anour Madrasati    Meijhorst 2474  6537 GR  Nijmegen     info@anourmadrasati.nl   www.anourmadrasati.nl       ABN-AMRO    NL73ABNA 0413704440     
MHY 

2 
En hij was plichtsgetrouw naar zijn ouders toe en hij was noch arrogant noch ongehoorzaam). 
(S19-A14) 
In hun gebeden smeken vrome gelovigen voortdurend Allah () om hen Zijn zegeningen te sturen, 

zowel tijdens hun leven als beloning in het Hiernamaals. Allah () noemt het gebed van Noach (): 

Mijn Heer! Vergeef mij en mijn ouders en wie mijn huis als een gelovige binnentreedt, en alle 

gelovige mannen en vrouwen... (71-A28), en ook Ibrahim () toen hij Allah smeekte: Onze Heer! 

Vergeef mij en mijn ouders en (alle) gelovigen op de Dag waarop de afrekening plaatsvindt S14-

A41)  
 

Ouders zijn de vreugde en versiering van het leven, de stralende hoop en intrinsieke waarde ervan.  In 

hun gezelschap wordt het lijden verzacht, het verdriet vervaagt en het lijden nooit langer dankzij hun 

oprechte overvloedige gebeden.  

 

Broeders en zusters in het geloof! 

Vanwege de grootsheid van de rechten van ouders en de grootsheid van hun soort daden, heeft Allah 

() plichtsgetrouwheid aan de ouders gecorreleerd met gehoorzaamheid aan Hem. Allah de verhevene 

zegt: Aanbidt Allah en ken Hem geen deelgenoten toe en wees goed voor jullie ouders,... (S04-

A36),  Allah () zegt ook: En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan alleen Hem 

aanbidden, en dat jullie plichtsgetrouw (en gehoorzaam) zullen zijn aan jullie ouders… (S17-

A23)  
 

Beste gelovigen, 

Plichtsgetrouwheid jegens de ouders wordt des te meer een morele verplichting en een religieuze 

naleving waarvan de prestaties van vitaal belang zijn, vooral wanneer ouders lijden aan bepaalde 

ziekten of aan ouderdom. Deze plichtsgetrouwheid gaat door, zelfs na hun dood, wat de hogere rangen 

van hun kinderen in het Hiernamaals veilig stelt. 

Imam Ahmed melde dat: "Een man van de Ansar (de aanhangers van de Profeet in Medina) zei: 

'O Boodschapper van Allah! Is er iets wat ik kan doen om mijn ouders na hun dood 

plichtsgetrouwheid te tonen? “Hij antwoordde: Ja, je kunt ze zegenen, vergiffenis voor hen 

afroepen, hun laatste instructies na hun dood uitvoeren, relaties aangaan die van hen afhankelijk 

zijn, en hun vrienden eren". 

Onze geliefde profeet () zei: "De meest lonende vorm van plichtsgetrouwheid voor ouders is 

wanneer iemand contact houdt met de goede vrienden van zijn vader" (Moslim) 

 

Beste moslims, 

Plichtsgetrouwheid jegens de ouders is een diepgewortelde plicht in de religie en een authentieke 

verplichting die door kinderen ten opzichte van hun ouders moet worden vervuld.  

Het is onoverkomelijk, onvervreemdbaar en verzet zich tegen uitstel. Het is de plicht van zonen en 

dochters om het zowel in tijden van goedhartigheid als in tijden van ellende in acht te nemen. Je bent 

eigenlijk verplicht om plichtsgetrouwheid te tonen aan je ouders gedurende je hele levenscyclus, 

ongeacht of je ouders je de schuld geven of je waarschuwen uit bezorgdheid voor het herstellen van je 

manieren. Herinner je hoe vaak ze je oprechte gebeden aanboden en je in het geheim en in het 

openbaar succes wensten. Het tonen van plichtsgetrouwheid jegens hen is dus uw plicht, en hen op de 

juiste manier behandelen is uw persoonlijke verantwoordelijkheid. Het heilige koranvers luidt als 

volgt: Maar als zij (beiden) erop aandringen dat jij iets aan Mij toekent waarvan je geen kennis 

hebt, gehoorzaam hen dan niet, maar behandel hen vriendelijk in de wereld...  (S31-A15) 

 

Hoe prachtig is zo'n plichtsgetrouwheid en hoe groot zijn zulke manieren! Bij Allah, deze 

plichtsgetrouwheid voor ouders is kostbaarder dan goud zelf, omdat het wordt weergegeven in zo'n 

stralende vorm die zo typerend is voor onze islamitische beschaving en de hoge morele normen van 

onze onbevlekte religie; een religie die het hoogste punt van moraal heeft bereikt door de waarden van 

barmhartigheid, plichtsgetrouwheid, vriendelijkheid en gematigdheid te bevorderen. Het is een religie 

die geenszins kan worden vergeleken met de hedendaagse materialistische beschaving in termen van 

haar positie ten opzichte van het gezin in het algemeen en de ouders in het bijzonder en hoe deze 

laatsten vaak worden overgelaten aan verpleeghuizen terwijl hun sponsors een uitbundig leven leiden.  
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Een moslim kan niets liever wensen dan de tevredenheid van Allah (), en dit is op zichzelf 

verbonden met de tevredenheid van zijn ouders. Abdullah Ibn Amr Ibn Al Aas () meldde dat de 

Profeet () zei: "Het plezier van de Heer ligt in het plezier van de ouders. De toorn van de Heer 

ligt in de toorn van de ouders" (at-Tirmidhi) 

 

En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan alleen Hem aanbidden, en dat jullie 

plichtsgetrouw (en gehoorzaam) zullen zijn aan jullie ouders. En als één van hen of beiden in 

jouw aanwezigheid een hoge ouderdom bereiken, zeg dan nooit een oneerbiedig woord tegen hen 

(en vooral niet als zij in nood zijn aan jouw hulp, verzorging of ondersteuning). En snauw hen 

niet af (door jouw stem tegen hen te verheffen), maar spreek hen aan met respectvolle woorden 

(23) En wees zachtmoedig "voor beiden, en nederig en liefdevol en zeg: “Onze Heer! Geef hen 

Uw Genade, want zij hebben mij opgevoed toen ik klein was (S17-A23 & 24) 

 

Abu Huraira () heeft overgeleverd: De Profeet (ملسو هيلع هللا ىلص) zei: "Moge hij te schande worden gemaakt! 

Moge hij te schande worden gemaakt! Moge hij te schande worden gemaakt, diegene wiens 

ouders, één of beide, de hoge leeftijd bereiken tijdens zijn leven, en hij Jannah niet binnengaat 

(door niet plichtsgetrouw te zijn aan hen)" (Moslim) 

Dus degenen die vervreemden van hun ouders in het nastreven van hun eigen belangen en grillen, 

kunnen waarschuwen. Ze moeten dan de 'vleugel' van onderwerping aan hen laten zakken en 

uitgebreid plichtsgetrouw tegenover hen zijn. 

 

O Allah! Geef ons plichtsgetrouwheid aan onze ouders terwijl ze nog leven en na hun dood! O Allah! 

Zegen hun zielen zoals ze ons genadig waren toen we klein waren.  
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