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Datum: 20-07-2021 

س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

سَك  ْۜ كَٰذل ْنكُْم َٓاُؤُ۬هَا َوٰلكسْن يَنَالُهُ التَّْقٰوى مس َ لُُحوُمهَا َوََل دسَم لَْن يَنَاَل اّٰلله
َ َعٰٰل َما   ُوا اّٰلله ستُكَِّبس ۪نيَ َسخَّرَهَا لَكُْم ل رس اْلُمْحسس ْۜ َوَبِس  . هَٰديكُْم

َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصٰلَّ اّٰلله  :قَاَل رَُسوُل اّٰلله

ْن  ُ تَعَاََل مس ْيٍء ُهوَ أََحبُّ إسََل اّٰللَّ َ س تَعَاََل يَْومَ النَّْحرس بس َما تُُقِرسَب إسََل اّٰللَّ
َا َوأَْشعَارسهَا َوأَظََْلفسهَا َوأَنَّ  سُقُروَّنس َا لَتَْأِتس يَْومَ اْلقسيَاَمةس ب إسْهرَاقس الدَّمس َوأََّنَّ

َا  الدَّمَ  سمَكَاٍن قَْبَل أَْن يَقَعَ َعَٰل اْْلَْرضس فَيَطسيبُوا ِبس ُ تَعَاََل ب لَيَقَعُ مسَن اّٰللَّ
 . نَْفسًا

HET OFFERFEEST (ʿĪD AL-AḌḤĀ) 

 

Oneindig veel lof aan Allah هلالج لج, Die ons in staat heeft 

gesteld om dit Offerfeest te mogen meemaken. Moge de 

vrede met, en de zegeningen over de profeet Muḥammad 

 zijn, die de loyaliteit en de overgave van de profeet ملسو هيلع هللا ىلص

Ibrāhīm en de profeet Ismāʿīl wist te vormen tot een 

universeel feest. Volgens een ḥadīth zei de profeet 

Muḥammad ملسو هيلع هللا ىلص eens het volgende: ‘De mens verricht op 

de dag van het offeren geen daad die, voor Allah, 

geliefder is dan het offeren. Voorwaar, dit [offer] 

verschijnt op de Dag der Opstanding [als een 

beloning], met de hoorns, het vacht en de hoeven. En 

voorwaar, het offer wordt door Allah aanvaard, nog 

voordat het [dieren]bloed – op welke plek dan ook – 

op de grond druppelt. Wees er dus gerust over [over 

het gemak van het offeren].’1 

 

Beste broeders en zusters! 

Het offeren is een aanbidding die teruggaat tot de profeet 

Ādam. Het offeren is een aanbiddingsvorm die aan elke 

gemeenschap (umma) is voorgeschreven. De Qurʾān 

vermeldt dat als volgt: ‘En voor iedere gemeenschap 

hebben Wij [offer]rituelen vastgesteld, opdat zij de 

naam van Allah zullen gedenken over het vee, 

waarmee Hij hen heeft voorzien. En [vergeet niet]: 

jullie god is de Éne God, dus geef jullie je aan Hem 

over. En [o Profeet], geef blijde tijdingen aan degenen 

die nederig zijn!’2 De offeraanbidding zoals wij die nu 

 
1 T1493 Al-Tirmidhī, Al-Aḍāḥī, 1 
2 Al-Ḥajj, 22: 34. 

kennen wordt sinds het tweede jaar na de emigratie (al-

hijra) volbracht. Vanaf dat moment heeft de Profeet هلالج لج 

ieder jaar een offer gebracht en hij verzocht iedereen die 

daartoe in staat was te offeren. Hij vermaande degenen 

die wel konden offeren maar dat niet deden met de 

volgende woorden: ‘Wie zich kan veroorloven [om een 

offer te brengen], maar geen offer brengt: laat hem 

niet in de buurt van onze gebedsplaats komen!’3 

 

Beste gelovigen! 

Het doel van het offeren is, zoals bij alle 

aanbiddingsvormen, om Allah هلالج لج te dienen en onze 

eerbied en liefde voor Hem tot uitdrukking te brengen. 

Daarmee zul je behoren tot de godsbewuste dienaren die 

Allah’s welbehagen hebben verdiend. Zo zegt Allah هلالج لج het 

volgende in de Qurʾān: ‘[Weet]: het is niet hun vlees, 

noch hun bloed dat Allah bereikt, maar wat Hem 

bereikt is het godsbewustzijn van jullie. Zo heeft Hij 

hen aan jullie dienstbaar gemaakt, opdat jullie Allah 

verheerlijken omdat Hij jullie leidde. En [o Profeet], 

geef blijde tijdingen aan de weldoeners!’4 

 

Beste moslims! 

Islamitische feestdagen zijn dagen van vrede en vreugde. 

Laten we deze vreugde delen met onze buren, 

familieleden, ouderen en met eenzame mensen. Laten we 

op een feestdag als deze voorgoed een einde maken aan 

eventuele onderlinge wrok. Laten we dit feest 

gebroederlijk met elkaar vieren. Als je persoonlijk offert, 

houd dan wel rekening met jouw omgeving: houd de 

buurt schoon en wees niemand tot overlast. Vergeet ook 

niet om de takbīrāt al-tashrīq uit te spreken na ieder 

verplicht gebed, dat gisteren na het ochtendgebed (ṣalāt 

al-fajr) begon en na het namiddaggebed (ṣalāt al-ʿaṣr) 

van de vierde feestdag eindigt. Ik wens iedereen een fijn 

Offerfeest: ʿ īd mubārak. Ik wens jullie, jullie gezinnen, de 

Nederlandse en de wereldwijde moslimgemeenschap 

voorspoed en welzijn toe. Moge Allah هلالج لج jullie zegenen en 

jullie offers aanvaarden. Āmīn. 
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