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 ْ ُؤ۬  َ ٓ َ َ ِد َ َو ُ ُ ُ  َ ّٰ َل ا َ َ ْ ُ ْ ِ ى  ٰ ْ َ ّ ُ ا ُ َ َ  ْ ِ ٰ ...َ َو  

 ْ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ َل َر َ:  

 َ ِ ا َ ْ ْ إِ ُ ِ ُ أَ َ ّ ُ.  

 
OFFER OM DICHTERBIJ ALLAH TE KOMEN! 
 
Met de Wil van Allah bereiken we op dinsdag 21 augustus 
2018 het offerfeest (ʿīd al-aḍḥā), dat vier dagen duurt. 
Allah vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘Hun 
[offer]vlees en hun bloed bereikt Allah niet, alleen 
jullie vroomheid (taqwā) bereikt Hem.’1 De Qurʾān 
leert ons het toppunt van beproevingen. Profeet Abraham 
(Ibrāhīm) smeekte Allah voor het krijgen van een zoon. 
Allah verblijde Abraham met profeet Ismaël (Ismāʿīl). 
Abraham vertelde zijn zoon Ismaël dat hij hem in zijn 
droom offerde. Ismaël reageerde als volgt: ‘Mijn lieve 
vader! Doe wat jou bevolen is. Als Allah het wil, zal je 
mij aantreffen als een van de geduldigen.’ Toen 
Abraham op het punt stond om zijn zoon te offeren, 
ontving hij de volgende opdracht van Allah: ‘O 
Abraham! Je hebt de droom uitgevoerd. Inderdaad, 
zo belonen Wij degenen die goed doen. Inderdaad, dit 
is de overduidelijke beproeving. Wij schonken hem 
een geweldig offer...’2 Deze beproeving van Abraham 
wordt tot op de dag van vandaag respectvol herdacht. Ook 
profeet Ismaël zal tot de Dag der Opstanding herinnerd 
worden tijdens elk offer. Abraham werd het symbool van 
eerlijkheid, Ismaël van overgave. Het doel van het offeren 
is om de tevredenheid van Allah te verkrijgen. Het gaat 
Allah niet om het offerdier zelf, maar om de oprechtheid 
waarmee het offerdier wordt geofferd. De wijsheid 
(ḥikma) achter het offeren (uḍḥiyya) is dat men streeft 
naar de tevredenheid van Allah en dat men behoeftigen 
voorziet van eetwaar in de vorm van vlees. Offeren zorgt 
voor broederschap, eenheid en mededogen richting 
zwakkeren. Dankzij het offeren worden de armen verblijd 
en proeven ook zij van het offerfeest. Daarnaast 
beschermt het offeren tegen gierigheid en tegen andere 
wereldse verslavingen. Door de armen te helpen, zorgen 
we er samen voor dat ook zij blij worden. Dit zorgt voor 
eenheid in de gemeenschap. Het offerfeest is een 
zeldzame periode waarin je dicht bij Allah kunt komen. 
Immers, het offeren is een inspanning waarin je kunt 

                                                           
1 Al-Ḥajj, 22: 37. 

aantonen dat je Allah vreest. Als je je offerplicht via onze 
stichting wil laten uitvoeren, kun je tot a.s. dinsdag een 
volmacht afgeven. Moge Allah onze offers aanvaarden. 
Moge Allah onze onderlinge broederschap versterken en 
ons eenheid schenken. Āmīn. 
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