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OFFERFEEST (ʿῙD AL-AḌḤĀ)
Al-ḥamdulillāh, oneindig veel lof aan Allah (swt), Die ons
heeft verenigd op deze gezegende dag! Een dag waarop
we opnieuw beseffen dat we nederige dienaren zijn van
onze Heer. Vandaag is het een dag van eenheid en
verzoening waarop onze onderlinge broederschap extra
wordt versterkt. Vrede en zegeningen zij met onze
geliefde profeet Muḥammad (saw), die de allergrootste
gunst en genade, de Islām, heeft gebracht en daarmee de
mensheid uit de duisternis naar het licht heeft geleid!
Beste broeders en zusters!
Nadat de Profeet (saw) tijdens een Offerfeest samen met
zijn metgezellen (aṣḥāb) het feestgebed had verricht, zei
hij het volgende tijdens zijn preek: ‘Voor de zoon van
Ādam is er op de dag van het offeren geen liefdevollere
daad bij Allah dan het offeren. Voorwaar, dit [offer]
komt op de Dag der Opstanding (Yawm al-Qiyāma)
tevoorschijn [als beloning], inclusief de hoorns, het
vacht en de nagels. En voorwaar, het offer wordt door
Allah aanvaard, nog voordat het [dieren]bloed op de
grond druppelt. Wees dus gerust [over het offeren].’1
Beste moslims!
We mogen erg blij zijn vandaag! Immers, een feestdag als
deze is een gelegenheid om vergeven te worden van onze
zonden en om het welbehagen van onze Heer te
verdienen. Het is een dag van eenheid in verscheidenheid,
een dag van saamhorigheid, van degenen die godsbewust
zijn, van contemplatie, van degenen die zich overgeven
aan Allah. Het is ook een dag van goedheid, een dag
waarop we onze harten en zielen zuiveren en een dag van
vroomheid. Het is een dag waarop we niets of niemand
pijn doen, een dag van elkaar vertrouwen. Dit feest is een
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feest van degenen die geduldig en dankbaar zijn en van
degenen die een leven leiden in overeenstemming met de
wijsheid (ḥikma) en met het doel van ons bestaan. Het is
een feest dat onze religieuze waarden levend houdt. En
het is een feest van degenen die oog hebben voor wezen,
geïsoleerde, arme, eenzame en uitzichtloze mensen. Zoals
Nuʿmān ibn Bashīr heeft overgeleverd, heeft de Profeet
(saw) het volgende gezegd: ‘De gelovigen (muʾminīn)
zijn op het gebied van wederzijdse liefde,
barmhartigheid en mededogen net als een lichaam;
wanneer een orgaan onwel wordt, wordt de pijn, met
slapeloosheid en koorts, ook gedeeld met de rest van
het lichaam.’2
Beste gelovigen!
Het offeren (uḍḥiyya) en de bedevaart (ḥajj) zijn
tweelingbroers. Vanwege Covid-19 is deelname aan de
bedevaart helaas niet mogelijk dit jaar. Wanneer we
echter vastberaden zijn in het aanbidden van Allah zoals
Ibrāhīm en zo geduldig en trouw zijn als Ismāʿīl, kunnen
we het spirituele karakter van de ḥajj in onszelf voelen en
de dieperliggende betekenis van de offeraanbidding
succesvol doorgronden. Besef hoe waardevol de dagen
van het Offerfeest zijn; het feest is een gunst van Allah
waarop we onze offers delen met onze buren en met
behoeftigen. Als je offert onder volmacht, geef je arme
mensen hun rechten. Wanneer de Profeet (saw) zijn
offerdier offerde, las hij het volgende Qurʾān-verzen op
waarin het belang en de betekenis van het offeren wordt
verwoord: ‘Voorwaar, ik heb mijn gezicht gewend
naar Hem die de hemelen en de aarde heeft geschapen,
als een ḥanīf [iemand die het zuivere monotheïsme
aanhangt]. En ik behoor niet tot de polytheïsten.’3 Het
andere vers luidt: ‘Zeg: “Voorwaar, mijn gebed (ṣalāt),
mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn gewijd aan
Allah, de Heer der Werelden.”’4
Beste gemeenschap!
Graag feliciteer ik alle moslims met het Offerfeest; ʿīd
mubārak. Vergeet elkaar niet, geef om elkaar. Geef om
broederschap, deel je vreugde met elkaar, vooral met je
ouders, familie, buren, ouderen, maar ook met arme en
kwetsbare mensen. Mocht je je offerplicht via de
Islamitische Stichting Nederland (ISN) willen voldoen,
dan kan dat (online of via de moskee) tot 16:00 uur.
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