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﷽ 

 ْ ُ  َۙ ۪ َ َ ْ ِ َرّبِ ا ّٰ ِ  ۪ َ َ َي َو َ ْ َ ۪ َو ُ ُ ۪ َو َ َ .اِّنَ   

 ِ َ ّ ُل ا ُ َل َر َ ْ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ّ َ ا ّ َ:  

  َ َ ّ ِم إِ َ ّ اِق ا َ ْ ْ إِ ِ  ِ َ ّ َ ا َ إِ ّ َ ِ أَ ْ َ ّ َم ا ْ َ  ٍ َ َ  ْ ِ  ٌ ّ ِ َ آَد ِ َ  َ

 ِ َ ّ َ ا ِ  ُ َ َ َ َم  َ ّ َ َوإِّنَ ا ِ َ ْ َ َوأَ ِر َ ْ َ َوأَ ِ و ُ ُ ِ  ِ َ َ ِ ْ َم ا ْ َ  ِ ْ َ َ

َ أَ  ْ َ ٍن  َ َ ًِ ْ َ  َ ِ ا  ُ ِ َ َْرِض  َ ا ِ  َ َ َ .ْن   

 
VERBROEDERING MET ONZE OFFERANDES 
 
Alle lof komt Allah toe, Die ons steeds dichterbij het 
offerfeest (ʿīd al-aḍḥā) brengt. Dit feest is een 
gelegenheid om onze onderwerping jegens Allah te tonen 
en om onze onderlinge broederschap en éénheid uit te 
drukken. In de Qurʾān informeert Allah ons als volgt: 
‘Zeg: “Mijn gebed (ṣalāt), mijn overige aanbiddingen, 
mijn leven en mijn dood zijn gewijd aan Allah, de 
Heer der Werelden.”’1 In een overlevering (ḥadīth) 
heeft de Profeet het volgende vermeld: ‘Voor de mens is 
er op de dagen van het offerfeest geen liefdevollere 
daad bij Allah dan de offerande. De offerande keert 
op de Dag der Opstanding [als beloning] terug, 
inclusief hoorns, vacht en nagels. De offerande wordt 
door Allah aanvaard, nog voordat het [dieren]bloed 
op de grond druppelt. Wees daarom gerust omtrent 
[het gemak van] de offerande.’2 
 
Beste broeders! 
Offeren bestaat niet alleen uit het slachten van een dier. 
Belangrijker dan dat is dat met het offeren de gelovige 
(muʾmin) automatisch afstand neemt van zijn bezittingen 
en zich begeeft richting Allah. Offeren staat gelijk aan het 
verlaten van alle vormen van lusten, verlangens en ego en 
voor overgave aan Allah, zoals profeet Ismāʿīl dat deed. 
Met de offerande wordt van ons verwacht dat wij onze 
harten naar elkaar toe laten groeien en streven naar 
onderlinge verbondenheid. Offeren betekent ook dat we 
solidariteit kweken jegens behoeftigen en dat we alle 
gelovigen (muʾminīn) wereldwijd overspoelen met 
broederschapsgevoel. 
 
 

                                                           
1 Al-Anʿām, 6: 162.  
2 Overgeleverd in al-Tirmidhī, Aḍāḥī, 1.  
3 Imām Mālik ibn Anas, Al-Muwaṭṭaʾ, Ḥajj, 59. 

Beste broeders! 
Tijdens het offeren moeten we op een aantal punten 
letten. Grootvee zoals runderen mogen maximaal door 
een groep van zeven personen geofferd worden. Kleinvee 
zoals schapen en geiten mogen door één persoon geofferd 
worden. Als basisregel geldt dat een dier uit te categorie 
kleinvee minimaal één jaar oud moet zijn om geofferd te 
worden. Voor grootvee geldt een leeftijdsgrens van 
minimaal twee jaar. Zieke, manke, zwakke, verlamde 
dieren en dieren die blind zijn aan één oog mogen niet 
geofferd worden. Daarnaast moeten offerdieren met 
mededogen worden behandeld; het dier mag absoluut niet 
gepijnigd worden. 
 
Beste broeders! 
Je kunt een offerdier persoonlijk offeren, maar je kunt ook 
een ander hiertoe volmachtigen.3 Zo volmachtigde de 
Profeet in 9 H. (631 na Chr.) zijn beste vriend Abū Bakr 
om in Makka te offeren.4 Uit een andere ḥadīth blijkt dat 
ʿAlī op last van de Profeet twee rammen heeft geofferd.5 
 
Onze Heer belast niemand met verantwoordelijkheden 
die buiten zijn draagkracht liggen.6 Om die reden zijn 
degenen die niet aan de voorwaarden van het offeren 
voldoen hiervan vrijgesteld. De Stichting Diyanet Turkije 
en de Islamitische Stichting Nederland (ISN) hebben ook 
dit jaar een programma opgezet om in 145 verschillende 
landen dieren te offeren op basis van volmachten.  
 
Beste broeders! 
Als je je offerplicht door onze stichting wil laten 
uitvoeren, kun je tot uiterlijk 21 augustus 2018 een 
volmacht afgeven bij een van onze moskeeën of op onze 
website (www.diyanet.nl). Jouw offerplicht wordt dan 
uitgevoerd op een plek in Afrika, Azië, het Verre Oosten 
en Zuid-Amerika. Jouw offer komt dan terecht dan bij een 
broeder of zuster. De offerande wordt in 
overeenstemming met islamitische voorschriften 
uitgevoerd en wordt uitgedeeld in vluchtelingenkampen, 
oorlogs- en rampgebieden, gebieden waar hongersnood 
heerst en in gebieden met extreme droogte. Ik smeek 
Allah om ons in goede gezondheid het offerfeest (ʿīd al-
aḍḥā) te laten bereiken en ik vraag Hem om onze 
voorgenomen offers te aanvaarden. Āmīn. 
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4 Al-Bukhārī, Ḥajj, 109. 
5 Abū Dāwūd, Ḍaḥāyā, 1, 2. 
6 Al-Baqara, 2: 286. 


