In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Allahoe
akbar, God is groot, alle eer is voor Allah. Wij danken Hem dat Hij ons de kans heeft
gegeven om te vasten en voor de beloning van het vasten. Allahoe akbar, Allah is de
grootste. Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen
enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Oneindige
eer en dank is voor Allah, van de vroege ochtend tot de late avond. En ik getuig dat
er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en
dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.
'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf
niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)
'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie
goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en
Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning
behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)
Oh Allah, laat Uw salaat, selaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper
Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.
En zo verder, de choetbah van deze mooie dag, de dag van ’Eid al Fitr, gaat over de
afsluiting van de vastenmaand ramadhaan. Op deze dag wordt ons extra duidelijk
dat wij geluisterd hebben naar wat Allah (swt) aan de mensen heeft gevraagd. In
Zijn Boek geeft Allah ons duidelijk de regels waar we naar zouden moeten leven. In
die regels zit de goedheid van God. Hij zegt daarover tegen de mensen, dat vertaald
kan worden als:
Zeg, de genade (de islaam) en de goedheid (de Qur’aan) van Allah, daar
zouden ze blij van moeten worden. Dat is beter dan wat ze zelf bij elkaar
verzamelen. (soera Junus 58)
De komende dagen waarop we ons feest vieren, het feest van het verbreken van het
vasten, geeft aan ons grote vreugde. Het zijn dagen die met de Wil van Allah ieder
jaar weer terugkomen. Dit is, zoals ’Eid al Adhaa, een feest waar wij een heel jaar
naar uitkijken. Na een maand vasten zijn wij blij en dankbaar voor deze dag. De
islaam geeft ons deze mooie dagen, net zoals wij iedere week opnieuw de vrijdag
cadeau krijgen. Zoals de vrijdag de betere dag van de week is, zo zijn deze dagen
van het feest de betere dagen van het jaar.
Moslims, Allah heeft de islaam aan ons gegeven en weet dat Allah aan ons gevraagd
heeft het te volgen. Omdat wij dat doen, zijn wij gekozen van alle volkeren door
Allah. Wij zijn degenen die geluisterd hebben. Deze godsdienst van Allah (swt)
moeten wij volgen en het zal ons een beter mens maken. Het zal ons allemaal beter
maken. De islaam is onze redding! Allah zegt in Zijn Boek:
… Ik heb Mijn goedheid aan jullie laten zien en heb Ik de islaam voor jullie
als godsdienst gekozen… (soera Al Ma’ida 5:3)
De islaam is gebouwd op vijf. Alle vijf zijn een stukje van de islaam en zonder de een
klopt er iets niet. De belangrijkste van de vijf is het getuigen, het getuigen van de
ene godheid, van Allah, en dat Mohammed (zvmh) de Boodschapper van Hem is.
Dan volgt het gebed. Oh broeders en zusters, bewaak jouw gebed. Weet hoe
belangrijk dat is. Hoe kun je moslim zijn en een hele maand vasten, terwijl je de rest
van het jaar niet zou bidden?

Ook een van de vijf is het vasten dat voor dit jaar achter ons ligt. Het vasten van de
maand ramadhaan sluiten wij vandaag af met dit feest. Het vasten maakt ons weer
bewust van wie wij zijn en laat de taqwa, de godsvrees, als het goed is tenminste,
weer toenemen. Het oprechte vasten zal voor jou bemiddelen op de Dag van het
Oordeel als je door Allah berecht wordt. Met de intentie van taqwa krijg je
uiteindelijk bescherming tegen het Vuur in het Hiernamaals en krijg je ook de
beloning van Allah, zoals in verschillende Overleveringen aan ons beloofd wordt. Zo
is er overgeleverd: Wie één dag heeft gevast alleen en puur alleen voor Allah,
Allah zal hem 70 jaar weghouden van het Vuur. Een andere Overlevering zegt:

Wie één dag heeft gevast om Allah tevreden te maken en als dat de laatste
dag van zijn leven is, dan treedt die persoon het Paradijs binnen.
Daarnaast is er de Hadith die zegt: Degene die tijdens de maand ramadan vast
uit geloof en met de hoop op beloning, al zijn vorige zonden worden
vergeven.
Moslims, vandaag sluiten wij de vastenmaand af en het is de tijd van de mooiste en
de beste broederschap. Deze dag is bedoeld om te werken aan hoe wij met elkaar
omgaan. Bezoek elkaar daarom deze dagen en ga alsjeblieft ook langs bij een zieke
of iemand die eenzaam is. Ook zij horen op deze dag bij onze oemma en het is
belangrijk dat zij vandaag ook vreugde in hun hart voelen. Vergeet vandaag ook niet
de broeders en zusters die de vorige ramadhaan bij ons waren en laat hun leven een
les zijn voor jouw leven. Mannen, wees goed voor de vrouwen; vrouwen, wees goed
voor de mannen. Jongeren, respecteer de ouderen; ouderen, wees zacht voor de
jongeren.
Broeders en zusters, hou je vast aan het goede voorbeeld dat onze geliefde Profeet
(zvmh) ons heeft gegeven. Eeuwen geleden is hij ons voorgegaan en heeft
voorgedaan hoe wij op de beste manier ons leven kon leiden. Op deze dag
probeerde hij het feestgebed buiten te verrichten en sprak dan tot de moslims. Hij
liet in alles het beste voorbeeld zien. Pas op om slechte gewoontes over te nemen,
soms van andere moslims of soms zelfs van de niet-moslims. Blijf daar ver van weg.
De islaam wil namelijk juist het goede gedrag zien; jouw geld moet op een eerlijke
manier verdiend zijn en mensen moeten jouw woorden kunnen geloven. Nu
ramadhaan voorbij is moet je blijven nadenken over hoe je de grenzen van Allah
bewaakt. Bedrog en onrecht komen niet in het woordenboek van een moslim voor.
Oh jullie die geloven, vier vandaag het feest dat wij verdiend hebben. Wees
dankbaar voor wat wij hebben gekregen en wat wij iedere dag krijgen. Zeg al
hamdoe lillah voor het feest dat wij vandaag kunnen vieren, zeg al hamdoe lillah
voor ramadhaan die achter ons ligt, zeg al hamdoe lillah voor het leven dat jou is
gegeven.
Moge Allah de Verhevene ons vasten accepteren. Moge Allah de Verhevene onze
smeekbeden verhoren. Moge Allah de Verhevene onze goede daden belonen. Moge
Allah de Genadevolle ons brengen op de Weg die ons leidt naar het Paradijs. Ya
Allah, laat onze taqwa toenemen. Moge God onze zonden vergeven, de grote en de
kleine, de zichtbare en de verborgene. Allahoemma, beloon onze ouders voor het
goede dat zij ons hebben gegeven. Allahoemma, vergeef onze ouders de fouten die
zij maakten. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters in
Syrië, in Palestina, in Gaza of waar ook in de wereld, niet vergeten. Allahoemma,
verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Ya Rabb, verenig onze oemma. Ya Rabb,

bescherm onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven.
Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.
Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of
geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen
zegenen.
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