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Alle lof komt Allah  ﷻtoe, Die ons in staat heeft gesteld om
dit Offerfeest te mogen bereiken. Moge de vrede met, en de
zegeningen over de profeet Muḥammad  ﷺzijn, die een
afstammeling is van de profeten Ibrāhīm en Ismāʿīl. Allah ﷻ
zegt het volgende in de Qurʾān: “Toen verkondigden Wij
hem [Ibrāhīm] de blije tijding over [de komst van] een
zachtaardige jongen. Toen hij [Ismāʿīl] de leeftijd had
bereikt waarop hij hem [zijn vader Ibrāhīm] kon
helpen, zei hij [Ibrāhīm]: ‘O mijn zoon! Voorwaar, ik
heb tijdens het dromen gezien dat ik jou aan het offeren
was. Zie dus, hoe jij [daartegenaan] kijkt.’ Hij zei: ‘O
mijn vader, doe wat jou is bevolen! Jij zult vinden dat
ik, als Allah wil, tot de geduldigen behoor.’”1 Volgens
een ḥadīth zei de profeet Muḥammad  ﷺhet volgende: “De
mens verricht op de dag van het offeren geen daad die,
voor Allah, geliefder is dan het offeren.”2
Beste broeders en zusters!
Hoewel feestdagen dagen van blijheid, rust, vreugde, eenheid
en solidariteit zijn, zijn feestdagen ook dagen van
gehoorzaamheid en overgave aan Allah ﷻ. Het Offerfeest
brengt ons in herinnering dat deze feestdag inhoudt dat toen
Ibrāhīm oog in oog kwam met een grote beproeving, hij
zonder enige aarzeling gehoorzaam was aan Allah ﷻ. Ibrāhīm
werd geboden om zijn eigen zoon voor Allah  ﷻte offeren, en
hij vroeg aan zijn zoon Ismāʿīl naar zijn mening. De profeet
Ismāʿīl, die dezelfde overgave en oprechtheid toonde, gaf een
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antwoord dat een les is voor ons. Hij zei tegen zijn vader dat
hij moet doen wat hem is bevolen. Toen Ibrāhīm zijn zoon
Ismāʿīl klaar had gelegd om hem te offeren, zei Allah ﷻ: “O
Ibrāhīm! Waarlijk, jij hebt de droom waargemaakt.”3
Daarmee liet Allah  ﷻweten dat Ibrāhīm en zijn zoon Ismāʿīl
geslaagd waren voor hun beproeving. Dit betekent dat het
échte feest inhoudt dat men zijn beproeving succesvol
overwint door zich oprecht te tonen en zich over te geven.
Beste gelovigen!
Feestdagen zijn tevens dagen van muḥabba, van liefde tonen.
Die dagen zijn een gelegenheid om onze familieleden, buren
en vrienden te bezoeken en ons te troosten met hun goede
smeekbeden. We moeten deze dagen hun rechten geven en
we dienen een einde te maken aan de eventuele onderlinge
wrok. Feestdagen zijn dagen van raḥma, baraka en infāq.
Met de offers die tijdens deze kostbare dagen worden
gebracht, dienen wij de armen en de wezen gelukkig te
maken. Immers, vreugde en geluk nemen toe naarmate deze
worden gedeeld met anderen. Om deze reden dienen we onze
offers te delen met onze familieleden, buren en wezen en wij
dienen hun verdriet te delen.
Beste moslims!
Iedere dag waarop Allah  ﷻwordt gehoorzaamd, aan Hem
wordt overgegeven en waarop geduld wordt getoond bij een
rampspoed, is een dag van vreugde voor de muʾmin. Laten
we dus terugblikken op onze intenties en laten we besluiten
om voorgoed dit wereldse leven door te brengen in
gehoorzaamheid en overgave aan Allah. Laten we tijdens het
Offerfeest en ook daarna onze ouders, familieleden, wezen,
armen en eenzame mensen niet vergeten. Laten we ook hen
deelgenoot maken in onze vreugde. 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 jullie, jullie gezinnen, de Nederlandse en de
wereldwijde moslimgemeenschap voorspoed en welzijn toe.
Moge Allah  ﷻjullie zegenen en jullie offers aanvaarden.
Āmīn. Ik wens iedereen een fijn Offerfeest: ʿīd mubārak.
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