In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Al
hamdoe lillah, dank Allah, 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 er is niets dat of niemand die het recht heeft
om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en
boodschapper is. Oneindige eer en dank is voor Allah, van de vroege ochtend tot
de late avond.
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, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. 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 uitleg van de choetbah van deze mooie en gezegende dag, de
dag van ’Eid al Fitr, gaat over het feest na de vastenmaand ramadhaan. Deze
dagen maken de moslim blij. 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 voor ons met de Wil van Allah ieder jaar weer terugkomen. Na een
maand vasten zijn wij blij en dankbaar voor deze dag. Ramadhaan is voorbij,
waar Allah over zegt, vertaald als:
De maand ramadhaan is de maand waarin de Qur’aan is neergezonden als
leiding voor de mensen, met duidelijke bewijzen van die leiding en het
onderscheid tussen goed en fout. Wie daarom deze maand meemaakt, laat
hem dan vasten. Maar wie ziek of op reis is, laat hem een aantal andere
dagen vasten. God wil het gemakkelijk voor jou maken en niet moeilijk,
zodat je het aantal dagen vol maakt en zodat je de grootheid van Allah
verheerlijkt, omdat Hij jou leiding geeft en dat je dankbaar wordt. (soera Al
Baqarah 185)
Broeders en zusters, de gelovigen worden blij met wat Allah (swt) voor hen heeft
gegeven, zoals deze gezegende maand die achter ons ligt met al haar kansen. Zij
zijn blij dat ze de hele maand ramadhaan hebben gevast. Ze krijgen alle beloning
die Allah in deze maand geeft. Dat maakt ons blij en laat ons het feest vieren met
wat mag. Ja, je moet blij zijn met wat van Allah mag, niet met wat Allah verboden
heeft en zorg dat je ook wegblijft van wat twijfelachtig is. In Zijn Boek geeft Allah
ons duidelijk de regels waarnaar we 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 Yoenes 58)
Voor deze gezegende dagen van het feest heeft onze geliefde Profeet (saws) ons
duidelijk gezegd dat we moeten eten en drinken. Het is nu geen tijd van vasten.
Dat is iets dat áchter ons ligt en vóór ons ligt, maar niet tijdens ons feest. Deze
dagen zijn bedoeld voor blijheid en om de grootsheid van Allah te herinneren; om
vaak takbir te doen. Allahoe akbar! Allah is de Grootste zonder Hem met iets of
iemand te vergelijken! Wij hebben de afgelopen maand niet voor niets gevast,
maar voor Allah, om zo te werken aan onze taqwa, godsvrees. Insha’Allah hou jij
die les vast die jij de afgelopen ramadhaan geleerd hebt. Allah belooft jou dan het
goede voor het Hiernamaals. Allahoe akbar, Allah is de grootste, er is geen
godheid dan Hij.
Moslims, in al onze blijdschap mogen wij vandaag de mensen niet vergeten die
zich vaak eenzaam voelen, zoals de ouderen en de zieken. Vergeet ook niet de
broeders en zusters die geen islamitische familieleden hebben. Voor hen is het
vandaag extra belangrijk dat zij zich een onderdeel van de oemmah voelen. Dat
geldt ook voor de armen die misschien moeite hebben om deze dag feestelijk te
laten zijn. Waar ook ter wereld, vergeet hen niet in jouw doe’a en als er íets is wat
je vandaag of komende dagen voor hen kan doen, doe dat ook! Laat hen voelen
dat ze er niet alleen voor staan en een stukje zijn van een wereldwijde,
islamitische gemeenschap die elkaar helpt. Ook zij horen op deze dag bij ons, bij
onze oemmah, en het is belangrijk dat zij vandaag ook vreugde in hun hart
voelen.
Vergeet ook niet een beetje extra aandacht te geven aan je ouders. Jouw vader
en moeder die met wat ze konden jou hebben groot gebracht tot wat je nu bent.
Wat hun fouten ook zijn geweest, zij hebben jou gevoed toen je klein was,
verzorgd toen je ziek was en hebben jou groot zien worden. Geef hen vandaag
een extra kus en knuffel. Deel jouw liefde ook met de mensen waar je ruzie mee
hebt. Vandaag is een dag van vreugde, een dag om ruzies bij te leggen. Kijk
elkaar weer in de ogen en laat achter je liggen wat in het verleden ligt. Vandaag
voelen wij ons meer dan ooit moslim. Daarom: mannen, zorg goed voor de
vrouwen; vrouwen, zorg goed voor de mannen. Jongeren, respecteer de ouderen;
ouderen, behandel de jongeren zacht. Dát zijn de manieren van hoe de echte
moslims omgaan met hun medemens.
Oh jij die gelooft, de islaam heeft zijn regels. Het geeft jou de regels hoe jij de
Schepper moet aanbidden en hoe je alles dat Hij gemaakt heeft moet
respecteren. Een moslim is iemand die doet wat verplicht is gemaakt en ontwijkt
dat wat God verboden heeft. Een moslim is die getuige is dat er geen godheid is
dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Een moslim is die
zijn of haar gebed heeft gebeden en de aalmoes geeft. Het is degene die de
maand ramadhaan heeft gevast als het kan, het heilige Huis heeft bezocht als het
mogelijk is en die de mensen heeft gevraagd goed te doen en verboden heeft om
verkeerd te doen. Als je een moslim bent, dan moeten mensen tevreden zijn met

jouw tong, jouw hand, met alles wat je doet en zegt, niet alleen vandaag of tijdens
ramadhaan, maar van dag tot dag, van wieg tot graf. Wees geen oplichter en
vervals niets. Kijk niet naar de verboden zaken. Er komt een Dag dat het tegen je
gebruikt gaat worden. Oh, en blijf weg van de woekerrente. Zie eens in welke
ellende de wereld zich nu daardoor heeft gestort.
Broeders en zusters, na ramadhaan volgt de islamitische maand shawwaal,
waarvan dit de eerste dag is. In deze maand kunnen we óók vasten. Het is niet
verplicht, maar als wij het voorbeeld van Rasoeloellah (saws) willen volgen, dan
vasten we 6 dagen. Als we tijdens ramadhaan vasten en 6 dagen tijdens de witte
dagen in het midden van shawwaal, dan is overgeleverd dat het voor Allah is
alsof je het hele jaar gevast hebt.
Dienaren van Allah, hou vast aan de islaam, met de geboden en de verboden die
er bij horen. Natuurlijk, dat zal niet iedere dag makkelijk zijn, maar denk dan terug
aan de kracht die jij de afgelopen maand hebt laten zien. Hou vast en doe! Hou
vast en doe, ook als je denkt dat het toch geen zin meer heeft. Allah is
barmhartig, Allah is goed. Allah houdt van vergeven. Hij geeft jou leiding, Hij geeft
jou wat jij aan kan, Hij geeft jou troost. Ja moslims, ga de wereld in en laat de
liefde van Allah aan de mensen zien; aan je ouders, de zieken, de armen,
degenen waar je ruzie mee hebt. Doe het goede, vooral op de goede dagen die
nu voor ons liggen. Dank Allah voor alle kansen die we kregen en nog gaan
krijgen. Vier het feest en geniet als een moslim van de tijd die jou gegeven is.
Volg jouw hart, volg de islaam en volg de rechte Weg van Allah, nu, vandaag en
alle dagen die nog gaan komen.
Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of
begrepen.
Allahoe akbar, Allahoe akbar, la ilaha illa Allah, Allah is de grootste, er is geen
godheid dan Hij en moge Allah onze profeet Mohammed, zijn familie en zijn
metgezellen zegenen.

