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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

سيَةً فَلَهُْم اَْجُرُهْم عسْنَد  رًّا َوَعََلن َّْيلس َوالنَّهَارس سس سال َّ۪ذيَن يُْنفسُقوَن اَْموَالَهُْم ب اَل
ْۚ َوََل َخْوٌف َعلَْيهسْم َوََل ُهْم يَْحزَنُونَ  سْم  .رَِّبس

َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله  :قَاَل رَُسوُل اّٰلله

ي لسُمهُ َمْن كَاَن ِفس َحاَجةس أَخس هس كَاَن اْلُمْسلسُم أَُخو اْلُمْسلسمس َلَ يَظْلسُمهُ َوَلَ ُُيْ
ْن  َا كُْربَةً مس ُ َعْنهُ ّبس ُ ِفس َحاَجتسهس َوَمْن فَرََّج َعْن ُمْسلسٍم كُْربَةً فَرََّج اّٰللَّ اّٰللَّ

ُ يَْومَ اْلقسيَاَمةس   .كُرَبس يَْومس اْلقسيَاَمةس َوَمْن َسََتَ ُمْسلسمًا َسََتَهُ اّٰللَّ

OFFEREN ONDER VOLMACHT ALS SOLIDARITEIT 

 

De Islām schrijft voor om goed te zijn, solidair te zijn met 

anderen en om te delen. De Islām verbiedt kwaad, 

egoïsme en gierigheid. Iemand die alsmaar deelt, bereikt 

geluk, zowel op aarde als in het Hiernamaals en hij 

verdient Allah’s welbehagen. Allah هلالج لج zegt het volgende 

in de Qurʾān: ‘[Zij zijn] degenen die ’s nachts en 

overdag uitgeven van hun eigendommen, heimelijk en 

openlijk; voor hen is hun beloning bij hun Heer. En 

voor hen is er geen vrees, noch zullen zij treuren.’1 

 

Beste broeders en zusters! 

Hulpvaardigheid en solidariteit zijn onderwerpen waar de 

Islām veel belang aan hecht. Het delen van rijkdom wordt 

dan ook als een vorm van aanbidding beschouwd. We 

naderen het Offerfeest, een feest waarbij hulpvaardigheid 

en solidariteit versmelten tot aanbidding. Het offeren is 

het tweelingbroertje van de grote bedevaart (al-ḥajj) en is 

een van de belangrijkste daden van aanbidding. Daarmee 

biedt het offeren een mooie kans om de harten van onze 

arme broeders en zusters, waar dan ook ter wereld, te 

winnen en om hen vreugde te bezorgen. We bevinden ons 

in een uniek seizoen waarin we Allah’s liefde en genade 

kunnen bereiken door ons te zuiveren van hebzucht en te 

werken aan onze toekomst in het Hiernamaals door 

solidair te zijn met onze broeders en zusters. 

 

 

 

 

 
1 Al-Baqara, 2: 274. 
2 Al-Tirmidhī, Ṣifat al-Qiyāma, 33. 

Beste broeders en zusters! 

De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص beschouwde het Offerfeest als een unieke 

kans en hij heeft ons geleerd hoe je dat kunt benutten. Hij 

nodigde zijn umma altijd uit om vrijgevig en gewetensvol 

te zijn, om hulpvaardig te zijn en om te delen. Eens vroeg 

hij aan onze moeder ʿᾹʾisha wat er over was van het 

schaap dat zij had geofferd, waarop zij zei dat er alleen 

een schouderbeen was overgebleven. Hierop zei de 

Profeet ملسو هيلع هللا ىلص dat zij nu alles hebben, behalve een 

schouderbeen.2 In een andere ḥadīth spoorde hij de 

gelovigen als volgt aan tot goedheid: ‘Een moslim is de 

broeder van een medemoslim. Hij doet hem geen 

onrecht aan, noch benadeelt hij hem. Wie in de 

behoefte voorziet van zijn broeder: Allah voorziet hem 

in zijn behoefte. En wie een moslim verlost van een 

moeilijkheid: Allah verlost hem van de moeilijkheden 

van de Dag der Opstanding. En wie [een schande van] 

een moslim bedekt: Allah bedekt [zijn schande voor] 

hem op de Dag der Opstanding.’3 

 

Beste moslims! 

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft bijna 

veertig jaar ervaring met het afhandelen van offers. 

Daarmee stellen wij de offeraars in staat om bruggen te 

bouwen met broeders en zusters die in armoede leven. Het 

offerseizoen is een periode van vreugde, vooral voor 

kwetsbare mensen. Het biedt de gelegenheid om met een 

kleine investering anderen blij te maken. Als je je 

offerplicht door ISN wil laten uitvoeren, kun je ons 

hiertoe volmachtigen. Doe dit bij voorkeur online 

(www.diyanet.nl) of anders bij een van onze moskeeën. 

Jouw volmacht wordt zorgvuldig afgehandeld. De 

offerandes worden in overeenstemming met de 

islamitische voorschriften uitgevoerd en vinden 

voornamelijk plaats in landen waar armoede en 

onderdrukking heerst. De opbrengst komt ten goede aan 

arme en kwetsbare gezinnen. Ik smeek Allah هلالج لج om ons in 

goede gezondheid het Offerfeest (ʿīd al-aḍḥā) te laten 

bereiken en om onze voorgenomen offers te aanvaarden. 

Āmīn. Tot slot: vergeet niet om vanaf het ochtendgebed 

(ṣalāt al-fajr) van de Yawm ʿArafa tot en met het 

namiddaggebed (ṣalāt al-ʿaṣr) van de vierde feestdag de 

takbīrāt al-tashrīq uit te spreken na ieder verplicht gebed. 
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3 M6578 Al-Muslim, Al-Birr, 58. 
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