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Het Offerfeest
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Beste broeders, zusters!
Alle lof voor onze Rab, die de mensheid uit het
niets schiep, leven gaf en ons vandaag heeft
herenigd met het Offerfeest. In de Islam betekent
het woord ‘offer’ iets waarmee men tot Allah
nadert. In het bijzonder verwijst het naar het
slachten van bepaalde dieren op een bepaald
tijdstip met het doel om dichter bij Allah te
komen. Het is een aanbidding en het dier wordt
voor dit doel geofferd. Offeraanbidding heb je
bijna in alle religies en het wordt op
verschillende manieren en stijlen uitgevoerd. De
offeraanbidding binnen de Islam is afgeleid van
de grote profeet Ibrahim (vzmh) die met een
teken van Allah in plaats van zijn zoon Ismail
(vzmh) een ram ging offeren. In de Koran lezen
wij: “O Mohammed! Volg de godsdienst (de
weg) van Ibrahim, de zuivere gelovige.”1 Dit
verst omvat ook deze traditie.
Beste gelovigen!
Offeraanbidding behoort bij de Islam. De
boodschapper van Allah (vzmh) zegt het
volgende over de deugd van het offeren: “De
zoon van Adam verricht bij Allah op de dag
van offeren geen betere daad dan het offeren
zelf.”2 In feite is offeren een kostbaar geschenk
dat we aan onze Almachtige Rab aanbieden om
Zijn Tevredenheid te kunnen krijgen. Het is een
van het grootste teken die we op Zijn weg
besteden met onze bezitting en leven. Tijdens
een offerfeestpreek zei profeet Mohammed
(vzmh) het volgende: “Vandaag is onze eerste
taak het verrichten van het offerfeestgebed,
daarna keren we terug om te gaan offeren.
Wie dit doet, zal in overeenstemming met
mijn sunnah handelen.”3 Deze aanbidding zal
een verplichte eredienst blijven voor moslims tot
de Dag des Oordeels, zonder beïnvloed te worden
door de verandering van tijd en plaats.
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Beste aanwezigen!
Bij de offeraanbidding staat de intentie centraal.
In de Koran zegt Allah: “Noch hun vlees, noch
hun bloed bereikt Allah, alleen jullie
vroomheid bereikt Hem. Hij heeft hen aan
jullie dienstbaar gemaakt, opdat jullie Allah
verheerlijken omdat Hij jullie (in de juiste
richting) heeft geleid. Verkondig het goede
nieuws aan de weldoeners.”4 In een bekende
hadith van onze profeet (vzmh) staat: “Daden
zijn gebaseerd op de intenties; iedereen zal
krijgen op basis van zijn intentie.”5 Het is
onze plicht om bij al onze werkzaamheden en
daden rekening te houden met onze intentie. We
dienen ons ervan bewust te zijn dat al onze
daden die verre van oprechtheid zijn en
hypocriet zijn bij Allah geen waarde hebben.
Beste broeders, zusters!
Almachtige Allah heeft talloze wijsheden
verborgen in elk van onze aanbiddingen. Een van
de meest voor de hand liggende wijsheden van
het offer is ongetwijfeld de verspreiding van
broederschap en solidariteit en dat de
samenleving en de individu over deze kwestie
bewust wordt. Offeren en de verdeling van het
geslachte vlees betekent dat je anderen de
voorkeur geeft boven jezelf en met offeren wordt
de moraliteit van het delen verspreid. Dit zal
verder bijdragen aan de ontwikkeling van het
bewustzijn van ‘een ummah’. Door zelf te offeren
of via hulporganisatie Hasene een dier te laten
offeren om behoeftige mensen te voorzien levert
dit bij aan de Islamitische verbroedering.
Moge onze Almachtige Allah de offers die we
hebben gebracht in Zijne Hoogheid aanvaren en
de solidariteit in de wereld verspreiden. Moge de
Almachtige Allah deze feestdagen met onze
vrienden en familie zegenen. Bij deze wens ik
jullie en de hele Islamitische gemeenschap een
gezegend Offerfeest.
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