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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

 ٰ َ  ِ ّٰ َ ا ْ وا ا ُ ُ ْ َ ِ  ً َ ْ َ  َ ْ َ َ  ٍ َ ّ ِ اُ ّ ُ ِ ِ َو َ ۪ َ  ْ ِ  ْ ُ َ َ َرَز  

 َۙ ۪ ِ ْ ُ ْ ِ ا ِ ّ َ ۜا َو ُ ِ ْ ٓ اَ ُ َ َ  ٌ ِ ٌ َوا ٰ ْ اِ ُ ُ ٰ ِ َ ِمۜ  َ ْ َ ْ .ا  

 ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ َل َر َ َ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ:  

ِ  ِ ِ ٔاُ  َ ْ َ  َ َل  َ  ٕاِّنَ ٔاَّوَ َ َ  ْ َ َ  ، َ َ ْ َ َ  َ ِ ْ َ  َ ّ ُ  ، َ ِ ّ َ ُ ا ٔاَْن  َ َ  َ ِ ْ َ

 َ َ َ ّ ُ َب  َ ْ ٔاَ َ َ.  

OFFERFEEST (ʿῙD AL-AḌḤĀ) 
 
Het was, volgens de Islamitische jaartelling, de tiende dag 
van de maand Dhū al-Ḥijja in het tweede jaar van de hijra 
toen de Profeet (vzmh) voor het eerst samen met zijn 
metgezellen het offerfeest (ʿīd al-aḍḥā) vierde. In naam 
van Allah zouden de offers worden gebracht en zouden de 
moslims gebroederlijk en vreugdevol deze feestdag 
doorbrengen. De Profeet (vzmh) had ook de vrouwen 
verzocht om het offerfeestgebed bij te wonen zodat ook 
zij de zegeningen van deze ochtend zouden plukken, het 
temperament van het offerfeestgebed zouden ervaren en 
lessen zouden trekken uit de smeekbede (duʿāʾ) en de 
preek (khuṭba) van die dag. Toen de Profeet (vzmh) de 
gebedsnis (miḥrāb) bereikte groette hij alle moslims. Na 
de lofprijzingen zei hij het volgende tegen zijn 
metgezellen: ‘Het eerste wat we vandaag horen te doen 
is het offerfeestgebed verrichten, daarna terug te 
keren om een offer te brengen. Wie dit op deze manier 
doet heeft mijn pad (sunna) gevolgd.’1 
 
Beste moslims! 
Islamitische feestdagen zijn een gelegenheid om 
blijdschap en geluk te herbeleven. De belangrijkste reden 
van onze blijdschap is dat onze zondes worden vergeven 
en we het welbehagen van onze Heer (Rabb) verkrijgen. 
Op één van de meest dierbaarste dagen in ons leven 
ervaren wij deze ochtend het enthousiasme zoals onze 
Profeet (vzmh) en de metgezellen dit ook ervaarden. Alle 
lof is aan onze Heer (Rabb), Die ons deze dag heeft 
geschonken. De vredesgroeten zijn met onze Profeet, die 
als genade (raḥma) naar de werelden is gestuurd.  
 
Beste moslims! 
Het brengen van een offer is een belangrijke vorm van 
aanbidding (ʿibāda). De kern van aanbidding is 

 
1 Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, IV, 283; Al-Bukhārī, ʿῙdayn, 3, 15.  

oprechtheid (ikhlāṣ). Onze Heer (Rabb) vermeldt het 
volgende in de Qurʾān: ‘En voor ieder volk hebben Wij 
een offerritueel vastgesteld, opdat het de naam van 
Allah kan noemen over het vee, waarvan hij het heeft 
voorzien. En jullie God is één God, dus geef jezelf over 
aan Hem.’2 
 
Het brengen van een offer is het betonen van overgave 
aan Allah. Het punt waar we vandaag bij dienen stil te 
staan is in hoeverre wij onszelf overgeven aan onze Heer. 
Het brengen van een offer is een aanbidding (ʿibāda) die 
bijdraagt aan ons onderlinge broederschap. De vraag die 
we aan onszelf dienen te stellen is in hoeverre wij 
invulling geven aan broederschap. Wij moeten op de 
hoogte zijn dat wanneer wij ontbeerd zijn van 
broederschap en aan overgave aan onze Heer, dat dit 
ernstige gevolgen met zich kan meebrengen. Op dezelfde 
manier moeten wij weten dat wanneer ons geloof, dat ons 
dichtbij elkaar hoort brengen, wordt beschadigd ook 
nadelige gevolgen met zich mee zal brengen. Daarom 
moeten onze offers en de feestdagen liefde 
teweegbrengen in de harten van de moslims. De moslims 
moeten hun verstand gebruiken wanneer er sprake is van 
onrust, oproer en opruiing en hiervoor geen enkele 
gelegenheid toe bieden. Laten we de 
verheerlijkingsinvocatie (takbīrāt al-tashrīq), die begint 
vanaf het ochtendgebed op de dag van ʿArafa (Yawm 
ʿArafa) en eindigt met het namiddaggebed (ṣalāt al-ʿaṣr) 
van de vierde dag van het offerfeest, niet vergeten uit te 
spreken na elk verplicht gebed.  
 
Beste moslims! 
Vandaag is het offerfeest. Het is de dag van omhelzen, 
vergeven en heropleven. Het is de dag om hoop te worden 
voor de behoeftigen die deze dag met pijn en verdriet 
beginnen. Onze offers dienen de pijn en verdriet van hen 
te verzachten. De moslims dienen de universele 
boodschap van de Islām die luidt: ‘Moslims zijn 
broeders en zusters van elkaar’ te omhelzen. Hierbij wil 
ik jullie en alle moslims in Nederland feliciteren met het 
offerfeest. Ik vraag aan mijn Heer opdat deze dag een 
gelegenheid wordt voor vrede en rust in de islamitische 
wereld alsmede voor de gehele mensheid. Āmīn. 
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2 Al-Ḥajj, 22: 34.  


