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Datum: 13-05-2021 

س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

سْعمََت  س َج۪ميًعا َوََل تَفَرَّقُواۖ َواْذكُُروا ن سَحْبلس اّٰلله ُموا ب َواْعتَصس
س َعلَْيكُْم اسْذ كُْنتُمْ  سكُْم فَاَْصبَْحتُْم  اّٰلله ََّف بَْْيَ قُلُوب َٓاءً فَاَل  اَْعَد

َٓ اسْخوَانًا   ۪ه سنسْعمَتس . ب  
َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله :قَاَل رَُسوُل اّٰلله  

َّا اْلمُ إس  دُّ بَْعُضهُ بَْعضاً ن ، ََيُ سْلُمْؤمسنس كَاْلبُْنيَانس َن ل . ْؤمس   

HET RAMADANFEEST (ʿĪD AL-FIṬR) 

 

Geachte broeders en zusters, beste jongeren, lieve 

kinderen; ik wil jullie allemaal feliciteren met het 

bereiken van het Ramadanfeest: ʿīd mubārak! 

 

Beste broeders en zusters! 

Allah هلالج لج vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘En houden 

jullie je allen tezamen vast aan het koord van Allah en 

raak niet verdeeld [in groeperingen]. En gedenk de 

gunst van Allah, [die Hij jullie bewees] toen jullie 

vijanden waren en Hij jullie harten verenigde, zodat 

jullie door Zijn gunst broeders konden worden.’1 Na 

een maand hard werken aan zielszuivering hebben we 

deze welverdiende feestdag bereikt, al-ḥamdulillāh. We 

hebben vele ifṭār’s, suḥūr’s, Qurʾān-recitaties en 

tarāwīḥ-gebeden mogen meemaken. We zaten allen aan 

dezelfde tafel, om met spanning de gebedsoproep (adhān) 

te verwelkomen en samen het vasten te verbreken. We 

zijn verheugd dat Allah هلالج لج ons heeft verenigd op deze 

feestdag. 

 

Beste gelovigen! 

Vanwege de pandemie was het vasten niet altijd even 

makkelijk. De mooie ifṭār’s hadden we dan ook echt 

verdiend. Zo ook dit feest. Het Ramadanfeest (ʿīd al-fiṭr) 

is een feest van vrede en voorspoed. Het is een feest dat 

bewijst dat wij onze begeertes in bedwang hebben kunnen 

houden tijdens het vasten. Verder is het een feest van 

saamhorigheid en liefdadigheid. Het is een feestdag voor 

degenen die de wereld willen verbeteren. 

 
1 Ᾱl ʿImrān, 3: 103. 
2 Al-Bukhārī, Al-Ṣalāt, 88. 

Beste mensen! 

Laten we broeders van elkaar zijn! Immers, we hebben 

aan dezelfde tafel gegeten en bidden richting dezelfde 

gebedsrichting (qibla). We geloven in dezelfde Profeet ُملسو هيلع هللا ىلص 

en geloven in hetzelfde Boek (Kitāb). Laten we onze 

eenheid bewaren.  Zoals de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص ooit heel treffend 

zei: ‘Voorwaar, de gelovige is voor de [andere] 

gelovige zoals [de stenen van] een gebouw; de één 

versterkt de ander.’2 Dus, beste mensen, laten we in 

harmonie met elkaar leven. Wij zijn allen verschillend 

qua afkomst, maar die verschillen betekenen een 

verrijking voor ons. 

 

Beste broeders en zusters! 

Het is nu tijd om de lessen die we van de Ramaḍān hebben 

geleerd uit te spreiden over de rest van ons leven. Het is 

belangrijk om de schoonheden van de Ramaḍān ook ná 

de Ramaḍān vast te houden. De Ramaḍān is een jaarlijks 

terugkerend keerpunt waarin we onszelf spiritueel 

opladen. De energie die we daaruit putten, dienen we in 

te zetten in daden waarmee we iets kunnen betekenen 

voor de gehele mensheid. Vergeet daarnaast niet dat je 

ook na de Ramaḍān religieus aansprakelijk (mukallaf) 

bent, dus blijf de voorschriften van jouw geloof naleven. 

Vervuil jouw gereinigde hart niet met zonden. Allah هلالج لج 

zegt immers het volgende in de Qurʾān: ‘En dien jouw 

Heer, totdat het zekere [dat wil zeggen: de dood] tot 

jou komt.’3  

 

Beste mensen! 

Laten we de grenzen van Allah هلالج لج respecteren en 

gehoorzamen. Laten we er goed op letten wat ḥalāl en 

ḥarām is. Wees je bewust dat je ooit ondervraagd gaat 

worden over jouw daden op aarde. Onthoud dat als je 

gelukkig wil worden op aarde en in het Hiernamaals, je 

leven in lijn dient te zijn met de Islām. Ik sluit af met een 

duʿāʾ: O Allah! Schenk ons eenheid en broederschap! Wij 

vragen U om vrede en voorspoed voor de wereldwijde 

islamitische gemeenschap! Red en leidt de mensheid! 

Āmīn. Moge Allah هلالج لج jullie vasten, jullie 

aanbiddingsdaden en al jullie goede daden accepteren. 

Moge Allah هلالج لج jullie en jullie gezinnen een prachtig 

Ramadanfeest schenken. Moge Allah هلالج لج de rest van ons 

leven zegenen. Āmīn. ʿĪd mubārak. 
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3 Al-Ḥijr, 15: 99. 


