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 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.
En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat op deze gezegende dag over het
feest dat wij vandaag mogen vieren. Toen de Profeet (saws) in Medina aan
kwam, merkte hij dat er twee dagen in het jaar speciaal vrij waren
gehouden voor spelen en leuke dingen. Rasoeloellah (saws) vroeg: “Wat
zijn deze twee dagen?” Men antwoordde hem: “Dit zijn twee dagen waarop
wij al voor de komst van de islaam, plezier maakten.” De Profeet (zvmh)
heeft toen gezegd: “Allah heeft ze vervangen voor jullie door twee betere
dagen: de dag van het Feest van het Offer en de dag van het Feest van het
Verbreken van het Vasten.” (Ahmed, Dawoed)
Mensen, dat zijn onze feesten: na ramadhaan hebben wij samen nog het Kleine
Feest gevierd, het feest ná het vasten. Vandaag is het Grote Feest, het feest
waarop wij offeren. Met het offeren treden wij in de voetsporen van profeet
Ibrahim (as). Na de geboorte van zijn zoon Ismaïl (as) waar hij zo lang op
gewacht had, werd Ibrahim de opdracht gegeven om Ismaïl en zijn moeder weg
te brengen en achter laten in een leeg en dor dal, waar nauwelijks te overleven
viel. Zonder twijfel accepteerde de moeder de Wil van Allah en zie, de moeder en
Ismaïl overleefden toen het zamzamwater op die plaats uit de grond kwam. Later
keerde Abraham terug naar Ismaïl. Allah zegt in de H. Qur’aan dat Ibrahim toen
tegen zijn zoon zei:
‘Mijn zoon, ik heb in een droom gezien dat ik jou moet slachten. Hoe denk jij
daarover?’ Zijn zoon zei: ‘Vader, doe wat jou gevraagd is. Je ziet dan, als
God het wil, dat ik geduldig volhoud.’ Toen ze zich allebei hadden
overgegeven aan de Wil van Allah en hij hem op zijn voorhoofd had gelegd
om te snijden, riepen Wij hem: ‘Ibrahim! Jij hebt de droom uit laten komen.’
Zo belonen Wij de mensen die goed doen. Dit was een grote beproeving.’ En
Wij gaven voor hem een geweldig slachtoffer in de plaats. (soera As-Saffaat
102-107)
Op het moment dat Ibrahim uit liefde en gehoorzaamheid voor Allah bereid is om
zijn enige zoon te offeren en wil snijden, wordt duidelijk dat het alleen maar een
test van Allah was. Ibrahim krijgt de opdracht om in plaats van zijn zoon een
mannetjesschaap te slachten. Laat daarom duidelijk zijn dat het offeren niet
zomaar iets is. Allah zegt:

Dat is de opdracht. En iedereen die de gewijde Tekenen van Allah eert, weet
dan dat het komt dat door de godvrezendheid van het hart. (soera Al Hadj 32)
Ja moslims, een goed en eerlijk hart dat het goede wil doen voor Allah, dat blijft
niet alleen bij wat je wil. Jouw hart moet weten dat er niets anders is dat het recht
heeft aanbeden te worden dan Allah, jouw Schepper, de almachtige Schepper.
Als dat in jouw hart is, dan moet je daarna wel doen wat Hij van jou verwacht,
zoals wij zien in het voorbeeld dat Ibrahim (as) heeft gegeven. Als je wel het
goede wil, maar het helemaal nooit doet, tja, vraag jezelf dan eens af wat voor
een moslim je dan wil zijn. En moslims, als wij getuigen dat er geen godheid dan
Allah is, dan getuigen wij onmiddellijk daarna met onze tong en ons hart dat
Mohammed (saws) de Boodschapper van Allah is. Hij is ons perfecte voorbeeld
met een manier van leven met respect voor de mensen het het leven om hem
heen, maar zonder jezelf of de islaam op te geven. Hij is en blijft ons voorbeeld
en als wij daarom blij zijn met deze mooie dag, dan zijn wij blij zoals Mohammed
(saws) blij was op deze dag.
Broeders en zusters, dit is de beste dag van Allah. Dit is de dag van ons grootste
feest. Wees vandaag en de rest van de dagen van het jaar goed voor elkaar.
Behandel elkaar op de beste manier naar het voorbeeld van onze geliefde
Profeet (zvmh). Wees zacht voor de mensen, vooral voor de armen en de
kinderen zonder ouders. Hou vast aan de islaam en laat het vanuit jouw hart
komen. Islaam is het geloof in de Ene, islaam is de religie van het verstand. Laat
jouw hart spreken en leef jouw islaam, vandaag, morgen en alle dagen die jou
nog gegeven zijn.
Moge Allah de Verhevene ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk
hebben uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn
familie en metgezellen zegenen.

