Vrijdagpreek, 02.05.2022
Ramadanfeest/Eid al-fitr
ّٰللا َوابْتَغَُٓوا اِلَيْ ِه الْ َو ٖسيلَ َة َوجَا ِهدُوا ٖفي س َٖبيل ِٖه
َ ﴿ َيَٓا اَ ُّيهَا الَّذٖ ي َن ٰا َمنُوا اتَّقُوا ه
﴾ َلعَ َّلكُ ْم تُ ْف ِلحُو َن
:َي ﷺ قَال
َ
َّ ِع ْن أَبِى ه َُري َْرةَ أَنَّ النَّب
ْ َ« الصَّوْ ُم يَوْ َم تَصُو ُمو َن َوا ْل ِف ْط ُر يَوْ َم تُ ْفطِ ُرو َن َواأل
َ ُضحَى يَوْ َم ت
» ضحُّو َن

Beste moslims!
Alle lof behoort aan Allah, we hebben de maand
Ramadan doorgebracht met aanbidding en
gehoorzaamheid en vandaag gaan wij dit
vieren. Een maand lang hebben wij omwille van
onze Rab gevast, hebben wij het taraweehgebed
in de moskeeën verricht en hebben wij de Koran
volledig gereciteerd. We hebben onze zakat ulmal en zakaat ul-fitr gegeven aan behoeftige
mensen hierdoor hebben wij onze gevoelens
voor broederschap en solidariteit versterkt. In
de spirituele sfeer van de maand Ramadan zijn
we dichter tot elkaar gekomen. Tijdens de
maand Ramadan hebben wij ons ingespannen
om onze gebeden zorgvuldig te verrichten. We
hebben de ochtend van deze feestdag bereikt en
hopen op de beloning van Allah. Feestdagen
zijn de dagen van vreugde en herdenking van
Allah. Dit zijn momenten waarbij mensen
vrede hebben met zichzelf, de mensheid en de
hele wereld.
Beste broeders, zusters!
Aan de andere kant neemt het aantal
vluchtelingen verspreid over de hele wereld dat
hun huizen moeten verlaten als gevolg van
oorlog, conflict, geweld en armoede met de dag
toe. Het is ondenkbaar dat wij als moslims
onverstoorbaar blijven voor deze trieste stand
van zaken. Zelfs als we feestdagen vieren,
dienen we deze pijn te delen en de slachtoffers
te steunen. We dienen alle vluchtelingen
zoveel mogelijk te steunen doormiddel van de
hulporganisatie Hasene. We roepen de
verantwoordelijke landen en instellingen op om
in actie te komen en gewetensvolle mensen
vragen wij om hun stemmen te verheffen tegen
oorlogen zodat mensen niet uit hun huizen
worden gedreven.
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Yunus 10:25
Maide 5:35

In ons heilige boek staat: “En Allah nodigt uit
tot het huis van de vrede en Hij leidt wie Hij
wenst naar het rechte pad.”1
De islam, waar wij aan toebehoren, vereist dat
we streven naar vrede en rust voor de hele
mensheid.
Beste aanwezigen!
Op deze feestelijke dagen dienen we onze
relatie met de buren goed te onderhouden en
hen te trakteren. We dienen onze vreugde met
hen te delen. Tevens dienen wij ouderen, onze
ouders en familieleden te bezoeken.
Familieleden die ver weg wonen dienen we op
z’n minst op te bellen. We mogen niet vergeten
dat feestdagen speciale momenten zijn voor
onze kinderen. We dienen ze vrolijk te maken
met cadeaus, hen vroeg wakker te maken om
samen naar de moskee te gaan. De
geestgesteldheid van de maand Ramadan
dienen wij voort te zetten en dienen we afstand
te nemen van roddel, laster en slechte
gezindheid. In de Koran zegt Allah: “O jullie
die geloven! Wees jullie bewust van je
verantwoordelijkheden tegenover Allah en
streef naar een toenadering tot Hem en
span jezelf in voor Zijn zaak. Wellicht
zullen jullie welslagen.”2
We dienen in elk periode van ons leven onze
gebeden goed bij te houden om dichter bij Allah
te komen. We dienen goede daden te verrichten
om Zijn tevredenheid te kunnen krijgen.
Beste gelovigen!
Onze profeet (vzmh) zei: “Haat elkaar niet,
benijd elkaar niet en wend je niet af van de
ander. O dienaren van Allah, wees elkaars
broeders. Het is niet toegestaan voor een
moslim om zijn broeder voor langer dan
drie dagen te negeren.”3 Laten we deze
feestdag als een mogelijkheid zien om broeders
met elkaar te verzoenen en te herenigen
waarbij de relatie niet goed is.
Moge Allah ons en de hele islamitische wereld
een fijne feestdag geven. Moge Allah alle
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onderdrukten en slachtoffers een glimlach op
hun gezichten toebrengen. Amin

