Allahoe akbar, Allahoe akbar! In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de
meest Genadevolle. Allahoe akbar, God is groot, alle eer is voor Allah. Dit zijn de
beste dagen van het jaar en de beste dag van deze dagen is deze tiende dag, de dag
van het slachten. Vandaag, yaum al hadj, de dag van de bedevaart, worden alle
mensen vergeven die op hadj zijn. Vandaag is de grootste dag van de hadj, Allahoe
akbar, Allah is de grootste! Moslims gaan op hadj, Allahoe akbar, wij zijn de mensen
die gehoorzaam zijn aan de oproep van Ibrahim (as).

Labbayka Allahoemma Labbayk. Hier ben ik, oh Allah, tot Uw dienst, hier ben ik. U
heeft geen deelgenoten. Hier ben ik, ja, alle eer, al het goede dat gegeven wordt en
de heerschappij zijn van U. U heeft geen deelgenoten.

Moslims, deze dag is een van de grootste dagen voor ons. Op deze dag herinneren
wij wat Allah (swt) aan ons gegeven heeft, hoe Heilig Allah is. Ja mensen, hoe waren
wij voor de islaam, hoe was onze imaan, ons goed gedrag van de islaam? Toen de
mensen de H. Qur’aan niet kenden en geen ‘la ilaha illa Allah’ zeiden, hebben ze hun
gebed gedaan voor stenen en beelden. Mensen konden elkaar niet vertrouwen. Toen
heeft Allah ons steeds weer de profeten gestuurd die ons leerden dat er geen
godheid dan Allah is. In Zijn Boek staat:
Hij is het Die onder de mensen die niet kunnen lezen of schrijven een
boodschapper heeft gestuurd die Zijn tekenen aan hen vertellen en hen
schoonmaakt. Hij leert hun het Boek en de wijsheid, en daarvoor hebben
zij echt gedwaald. (soera Al Djoemoe’ah 2)
Mohammed (saws), hij vertelde de mensen wat de profeten voor hem ook hebben
verteld. Allah zegt tegen hem, dat vertaald kan worden als:
En Wij hebben geen boodschapper vóór jou gestuurd zonder tegen hem te
zeggen: "Ja echt, er is geen godheid dan Ik, aanbid daarom alleen Mij."
(soera Al Anbiya’ 25)
Beste moslims, op een mooie dag als vandaag, zoals we hier met onze mooiste
kleren zitten, is het belangrijk dat we weten dat we één Heer dienen, alleen Hij is
Degene die ons kan helpen. Na onze dood, en ik zeg je, die komt voor iedereen,
kunnen wij geen mens meer helpen en geen mens kan ons na zijn dood nog helpen.
Ja, moslims, vergeet niet, de wereld is eindig! Waar zijn de wetenschappers van
vroeger, waar zijn de dictators van nu over 100 jaar, waar zijn de vijanden van Allah
van alle eeuwen? Allahoe akbar! Alles is eindig, behalve Allah. Bedenk dit, voordat
het te laat is. Weet dat er wereldwijd, en zelfs hier in deze moskee, vorig jaar
mensen ’Eid met ons hebben gevierd die dit jaar niet meer bij ons zijn. Moge Allah
hun goede daden belonen en hun slechte daden vergeven.

Broeders en zusters, herinner je altijd het gebed, Onze salaat is vijf keer per dag. Als
je niet bidt, hoe durf je dan te hopen op de vergeving van Allah? Onze geliefde
Profeet (saws) heeft ons zelfs nog op zijn sterfbed verteld dat we moeten blijven
bidden. Hier waarschuwde hij ons ook om altijd aan Allah te denken en godsvrees te
houden. Godsvrees is niet dat we bang zijn van Allah, maar bang zijn voor wat we
zelf fout doen, omdat we weten dat Allah dat niet wil.
Toch kunnen wij altijd terugkeren naar Allah, als we zelf willen. Hij zegt:
Oh mijn dienaren, als je het verkeerde tegenover jezelf hebt gedaan,
vertrouw dan op de goedheid van Allah, ja echt, Allah vergeeft alle zonden,
ja echt, Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle. (soera Al Zoemar 53)
Oh jullie die geloven, ga dadelijk naar buiten, neem een andere weg dan hoe je
gekomen bent en slacht jouw dier als je kan. Vandaag is de tijd van de mooiste en
beste broederschap. Glimlach, zoals je iedere dag glimlacht. Lachen is soennah.
Bezoek elkaar ook en ik vraag jullie om langs te gaan bij een zieke of iemand die
eenzaam is. Zij horen op deze dag ook bij ons, bij onze oemma, en het is belangrijk
dat zij vandaag vreugde in hun hart voelen, zoals wij vreugde voelen. Als er
familieleden zijn waar je problemen of zelfs ruzie mee had, dit is de dag om het goed
te maken. Als laatste, heb geduld met elkaar, doe het goede voor de mannen, luister
naar de mensen met kennis, adviseer elkaar op een zachte manier. En, moslims, ben
wie je bent en leef de islaam!
Lieve broeders en zusters, vanaf deze plaats wensen wij jullie een mooi en gezegend
feest. Dit zijn onze dagen, dit is ons feest en laat jouw offer jou dichter bij Allah laten
komen! 'Eid moebarek!
Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald
of begrepen.
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