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﷽
.ۙ
َ ۪ َ َ ْ ِ ّٰ ِ َر ِّب ا

۪ َ َ ُ ْ اِ َّن َ َ ۪ َو ُ ُ ۪ َو َ ْ َ َي َو
: ْ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا َّ ِ َ َّ ا َّ ُ َ َ ْ ِ َو

. ً  َو ُ ُ ا ِ َ َد ا َّ ِ إِ ْ َ ا، َو َ َ َا َ ُ وا، َو َ َ َ َ ُوا،َ َ َ َ ُ ا
OFFERFEEST (ʿῙD AL-AḌḤĀ)

Allah vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘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 gezegd: ‘Verafschuw elkaar niet,
wees niet afgunstig naar elkaar, keer elkaar niet de
rug toe. O dienaren van God! Wees broeders!’2
Beste broeders!
Als geloofsgemeenschap zijn wij verheugd om wederom
het offerfeest (ʿīd al-aḍḥā) te mogen meemaken.
Oneindig veel lof aan Allah, we zijn Hem erg dankbaar
voor al Zijn gunsten. Het offerfeest is een gelegenheid
waarin gelovigen (muʾminīn) zich verenigen. Het is een
gezegende periode waarin gelovigen dankzij een
smeekbede (duʿāʾ) van Abraham (Ibrāhīm)3 het heilige
pelgrimsgebied konden betreden. Het is een periode
waarin moslims uit alle hoeken van de wereld
bijeenkomen op het middelpunt van het islamitisch
universum, namelijk bij de Kaʿba en op de hoogvlakte
van ʿArafāt. Daarnaast is deze periode door Allah
uitgekozen als een tijdvak waarbinnen het offerritueel
(uḍḥiyya) – als teken van dankbaarheid – volbracht wordt.
Beste broeders!
De bedevaart (ḥajj) en de offerande (uḍḥiyya) worden op
de gezegende dagen van het offerfeest uitgevoerd. Beide
aanbiddingsvormen (ʿibāda) bevatten waardevolle
boodschappen. De bedevaart (ḥajj) symboliseert eenheid,
het offeren symboliseert de overgave aan Allah. Het
offerfeest brengt ons dichterbij Allah, maar ook dichter
bij elkaar.
Beste broeders!
De offerande (uḍḥiyya) is een middel om je overgave aan
Allah te betonen. We moeten onszelf dan ook afvragen in
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hoeverre onze overgave daadwerkelijk gericht is op
Allah. De offerande is een aanbiddingsvorm (ʿibāda) die
moet bijdragen aan onderlinge broederschap. Het vele
bloedvergieten in de wereld en de onderlinge haat laat
duidelijk zien dat we daarin nog een lange weg te hebben
gaan. Het tij moet dus keren en met de wil van Allah zal
dit offerfeest daaraan bijdragen. Gelovigen dienen
waakzaam te zijn en dienen onrust (fitna) – in welke vorm
dan ook – geen kans te geven.
Beste broeders!
Vergeet niet om elkaar te feliciteren met het offerfeest.
Dit feest is een kans om naar elkaar te luisteren, elkaar te
waarderen en elkaar te ondersteunen. Denk ook aan
geloofsverwanten elders op de wereld die onder barbaarse
omstandigheden leven. Het is de taak van iedere moslim
om na te denken over manieren waarop er een einde kan
komen aan de welbekende hartverscheurende taferelen.
Beste broeders!
Onze offers zullen met de wil van Allah bijdragen aan de
versterking van onze onderlinge broederschap en aan de
beëindiging van het bloedvergieten in de islamitische
wereld. Het is hoog tijd dat het schrijnende leed stopt. Het
offerfeest (ʿīd al-aḍḥā) zal de moslimgemeenschap het
belang van eenheid doen beseffen. Onze harten dienen
gedurende deze vier feestdagen verenigd te worden.
Tevens dienen we te bezinnen over de vredelievende
boodschap van de Islām. We moeten dit feest zien als een
gelegenheid om het volgende adagium te heruitvinden:
“gelovigen (muʾminīn) zijn elkaars broeders”. Dit zal
ervoor zorgen dat het bewustzijn omtrent broederschap en
omtrent een harmonieuze geloofsgemeenschap wordt
vergroot.
Graag feliciteer ik alle aanwezigen met het bereiken van
het offerfeest; ʿīd mubārak. Verder feliciteer ik ook de
gehele Nederlandse moslimgemeenschap met het
offerfeest. Tevens feliciteer ik de gehele islamitische
wereld met het bereiken van dit feest. Ik smeek mijn Heer
(Rabb) om het offerfeest in te zetten als instrument om de
islamitische wereld en de gehele mensheid te overspoelen
met verzoening en harmonie. Āmīn.
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