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ا ُ ِ َ ْ ْ اِْذ  َوا ُ ْ َ َ  ِ ّٰ َ ا َ ْ ِ وا  ُ ُ اۖ َواْذ ُ َ ّ َ َ  َ ً َو ۪ َ  ِ ّٰ ِ ا ْ َ ِ

 ۚ ً ا َ ْ ٓ اِ ۪ ِ َ ْ ِ ِ  ْ ُ ْ َ ْ َ َ  ْ ُ ِ ُ ُ  َ ْ َ  َ َ ّ َ َ ٓاًء  َ ْ ْ اَ ُ ْ ُ.  

 ْ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ َل َر َ اِ  :َ ، نِ َ ْ ُ ْ َ  ِ ِ ْ ُ ْ ِ  َ ِ ؤْ ُ اْ  ّ

.ضا عْ َ  هُ ُض عْ َ  دُّ ُش َ   

RAMADANFEEST (ʿῙD AL-FIṬR) 
 
Broeders die deze moskee hebben bewonderd om het 
feestgebed (ṣalāt al-ʿīd) te verrichten: een gezegend 
Ramadanfeest gewenst, ʿīd mubārak! 
 

Beste broeders! 
Er is een Qurʾān-vers dat als volgt luidt: ‘En houden 
jullie je allen tezamen vast aan het koord van [het 
verbond met] Allah en raak niet verdeeld [in 
groeperingen]. En gedenk de gunst van Allah, [die Hij 
jullie bewees] toen jullie vijanden waren en Hij jullie 
harten verenigde, zodat jullie door Zijn gunst 
broeders konden worden.’1 Na een maand hard werken 
aan zielszuivering hebben we deze welverdiende feestdag 
bereikt. We hebben vele ifṭār’s, suḥūr’s en tarāwīḥ-
gebeden mogen meemaken. We zaten allen aan dezelfde 
tafel, om met spanning de gebedsoproep (adhān) te 
verwelkomen. We zijn verheugd en delen onze blijdschap 
met elkaar.  
 
Beste broeders! 
Met bijna 18 uur vasten per dag was het vasten niet altijd 
even makkelijk. De ifṭār’s hadden we dan ook dik en dik 
verdiend. Zo ook dit feest. Het Ramadanfeest (ʿīd al-fiṭr) 
is een feest van vrede en voorspoed. Het is een feest dat 
bewijst dat wij onze begeertes in bedwang hebben kunnen 
houden tijdens het vasten. Daarnaast is het een feest 
waarin we de vruchten van de maand Ramaḍān mogen 
delen met anderen. Verder is het een feest van 
saamhorigheid en liefdadigheid. Dit is geen feestdag van 
degenen die het aardse leven verheerlijken, maar van 
degenen die de wereld willen verbeteren. 
 
Beste broeders! 
Laten we broeders van elkaar zijn! Immers, we eten aan 
dezelfde tafel, bidden richting dezelfde gebedsrichting 
(qibla), geloven in dezelfde Profeet (vzmh) en geloven in 

                                                           
1 Ᾱl ʿImrān, 3: 103. 
2 Al-Bukhārī, Ṣalāt, 88. 

hetzelfde Boek (Kitāb). Laten we onze eenheid bewaren.  
Zoals de Profeet ooit heel treffend zei: ‘Gelovigen zijn 
net als de bouwstenen van een gebouw. Zij hechten 
zich aan elkaar om verzekerd te zijn van het bestaan.’2 
Dus, broeders, laten we in harmonie met elkaar leven. Wij 
zijn allen verschillend, bijvoorbeeld qua afkomst, maar 
die verschillen betekenen een verrijking voor ons.  
 
Beste broeders! 
Het is nu tijd om de lessen die we tijdens de Ramaḍān 
hebben geleerd uit te storten over de rest van ons leven. 
Het is belangrijk om de schoonheden van de Ramaḍān 
ook ná de Ramaḍān vast te blijven houden. De Ramaḍān 
is een jaarlijks terugkerend keerpunt waarin we onszelf 
spiritueel opladen. De energie die we daaruit putten, 
dienen we in te zetten om iets te betekenen voor de gehele 
mensheid. Vergeet daarnaast niet dat je ook na de 
Ramaḍān religieus verantwoordelijk bent. Allah vermeldt 
immers in de Qurʾān: ‘En dien jouw Heer, totdat het 
zekere [de dood] tot jou komt.’3 Moge Allah de rest van 
ons leven doen zegenen. Āmīn! 
 
Tot besluit feliciteer ik jullie en jullie gezinnen met het 
bereiken van het Ramadanfeest (ʿīd al-fiṭr) en smeek ik 
Allah om ons te zegenen met eeuwige gelukzaligheid. 
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3 Al-Ḥijr, 15: 99. 


