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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

اِ ِاِذَّ ّٰٓى ّتٰ ًرۜاِحَّ ّنَِّةُِزمَّ ِاْلجَّ ِاِلَّى ّبَُّهْم ْواِرَّ ِاّتَّقَّ ِاّلَّ۪ذينَّ ۪سيقَّ وَّ
ٌمِ َلَّ سَّ اِ نَُّتهَّ زَّ خَّ لَُّهْمِ ِ قَّالَّ وَّ اِ ابُهَّ اَّْبوَّ ْتِ ُفِتحَّ وَّ اِ ّٰٓاُؤُ۫هَّ جَّ

الِ۪دينَِّ اِخَّ لَّْيُكْمِِطْبُتْمِفَّاْدُخلُوهَّ ِِ.عَّ
ثَِّ اَّْورَّ وَّ ُهِ ْعدَّ وَّ قَّنَّاِ دَّ صَّ اّلَّ۪ذيِ ِِ لِلّٰ ْمُدِ اْلحَّ قَّالُواِ نَّاِوَّ

اَّْجُرِ ِ فَِّنْعمَّ ِ ّٰٓاُءُۚ نَّشَّ ْيُثِ ّنَِّةِحَّ اْلجَّ ِ ِمنَّ اُِ ّوَّ بَّ نَّتَّ ِ اْْلَّْرضَّ
اِم۪لينَِّ  ِ.اْلعَّ

HET RAMADANFEEST (ʿĪD AL-FIṬR) 
 
Graag wil ik u feliciteren met het Ramadanfeest: ʿīd 
mubārak. Alle lof zij Allah هلالج لج, Die ons dit Ramadanfeest 
heeft geschonken, al-ḥamdulillāh. Vrede en zegeningen zij 
met de profeet Muḥammad ملسو هيلع هللا ىلص, die de islamitische feestdagen 
uitriep tot de dagen van vreugde. Deze feestdagen zijn 
geschenken van Allah, die ons bij elkaar brengen, onze harten 
verenigen, onze onderlinge broederschap versterken en 
vijandigheid verdrijven. Deze feestdagen staan symbool voor 
vrede, welzijn en broederschap. Nadat de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص naar 
Medina was geëmigreerd, hadden de inwoners van Medina 
twee dagen waarop zij feest vierden. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص verving 
deze twee dagen, die voorbehouden waren aan de inwoners 
van Medina en sporen van het jāhiliyya-tijdperk bevatten, 
door de twee islamitische feestdagen zoals we die nu kennen. 
De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei hierover: “Voorwaar, Allah heeft voor 
jullie deze beide [dagen] vervangen door iets beters dan 
die twee: de dag van het Offer[feest] en de dag van al-
fiṭr [het Ramadanfeest].”1 
 
Beste broeders en zusters! 
Het Ramadanfeest moeten we zien als de dagen van vreugde. 
Deze dagen bieden de gelegenheid om genoemd te worden in 
de smeekbeden van de ouders; de smeekbeden van de ouders 
zijn net zo invloedrijk als de smeekbeden van de profeten. 
Door de harten te winnen van onze ouders, kunnen de 
smeekbeden van onze ouders de poorten van het Paradijs 

 
1 Abū Dāwūd, Al-Ṣalāt, 239. 

voor ons openen. De feestdagen bieden ook de kans om de 
familiebanden te onderhouden, om de vriendschapsbanden 
opnieuw aan te halen en goede broederschap te houden. Het 
feest biedt de gelegenheid om onze echtgenoten en kinderen 
te verblijden. Tot slot zijn de feestdagen bij uitstek de dagen 
waarop je zieken kunt bezoeken en ruzies kunt beslechten. 
 
Beste gemeenschap! 
We hebben gezamenlijk de tarāwīḥ-gebeden kunnen 
verrichten, gezamenlijk het vasten kunnen verbreken en 
kunnen genieten van de suḥūr’s. Na een periode van eenheid 
en saamhorigheid hebben we deze feestdag kunnen bereiken. 
Moge deze feestdag tot vele feestdagen leiden, moge onze 
vreugde tot nog meer vreugde leiden, moge de mensen over 
de hele wereld vrede vinden, moge de oorlogen, de pijn, de 
honger niet leiden tot verlies van mensenlevens en moge de 
mensheid rust vinden. Āmīn. 
 
Beste moslims! 
Onze allergrootste feestdag is de Dag waarop Allah هلالج لج Zich 
tevredenstelt met ons en wij vredig het Paradijs mogen 
binnengaan. Dit goede nieuws wordt als volgt verwoord in 
de Qurʾān: “En degenen die hun Heer vreesden zullen in 
menigten naar het Paradijs worden gevoerd, totdat, 
wanneer zij bij haar zijn aangekomen en haar poorten 
worden geopend, en haar bewakers tot hen zeggen: 
‘Vrede zij met jullie! Jullie waren goed, ga haar [het 
Paradijs] binnen, eeuwig levend!’ En zij zeggen dan: 
‘Alle lof zij Allah, Die Zijn belofte aan ons heeft vervuld 
en Die ons de aarde heeft doen erven. Wij verblijven in 
het Paradijs zoals wij willen.’ En het is de beste beloning 
voor de [wel]doeners.”2 Om dit te bereiken, dienen we 
onze goede daden die we tijdens de Ramaḍān eigen hebben 
gemaakt te verspreiden over het leven dat voor ons ligt. Onze 
plicht om Allah هلالج لج te dienen is niet beperkt tot de Ramaḍān. 
Ook na de Ramaḍān dienen onze moskeeën vijfmaal per dag 
drukbezocht te worden, dienen we ṣadaqa te geven, de 
Qurʾān-recitaties vast te houden en vrijwillige 
aanbiddingsdaden waar we gewend aan zijn geraakt te blijven 
verrichten. Moge de zegeningen van de Ramaḍān blijvend 
zijn voor ons, āmīn. Ik feliciteer de gehele islamitische wereld 
met het bereiken van het Ramadanfeest en vraag Allah هلالج لج om, 
met het feest, veel goedheid te brengen voor de mensheid. 
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2 Al-Zumar, 39: 73-74. 


