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In naam van Allah, de Weldadige, de Genadevolle. 

Hazrat Ameers ‘Ied-oel-Fiṭrboodschap 
(1437 Ḥidjra, juli 2016) 

 
Beste broeders en zusters, 

As-salāmoe ‘alaikoem wa raḥmatoel-lāhi wa barakātoeh. 

Ik kan geen betere woorden vinden om Allah te danken voor Zijn zegeningen aan ons 
dan de verzen van soerah Al-Fātiḥa, die de Heilige Koran laat beginnen met deze 
woorden van lof: 

   الْعٰلَِمْنيَ  َرِبّ ِ يِْن  ٠ِحيِْم ّرَ ْمحِٰن ال ّرَ ال  ٠اَْحلَْمُد هلِلّٰ  يَّاَك نَعْبُُد َو اِ يَّااِ  ٠ مٰلِِك يَْوِم الِدّ ٠َك نَْستَعِْنيُ  

َراَط اْملُْستَقِيْمَ   َّ ِصَراَط ا٠ اِْهِدنَا الِصّ  اْملَغُْضْوِب �َلَيِْهْم َو َال ال ٠ِذيَْن اَنْعَْمَت �َلَيِْهْم ل ا�َْريِ ٠لِّْنيَ ّضَ  

 
Geprezen zij Allāh, de Heer van de werelden. De Weldadige, de Genadevolle. 
Meester van de Dag des Oordeels. U dienen wij en U smeken wij om hulp. Leid 
ons op het rechte pad. Het pad van degenen aan wie U gunsten heeft 
geschonken. Niet van degenen op wie toorn is neergedaald, noch van degenen 
die dwalen. – 1: 1-7 

Ik prijs Allāh dat hij ons deze gelegenheid heeft geschonken om onze zielen te 
versterken en Zijn nabijheid te bereiken. Hij schenkt ons deze gelegenheid in 
overeenstemming met Zijn eigenschappen van Rabb, Hij Die tot in volmaaktheid doet 
groeien, en Raḥmān, Hij Die uit Zichzelf alle materiele en spirituele middelen aan de 
mensen schenkt. 

Het is vanuit Zijn onmetelijke barmhartigheid aan de mensheid dat Hij ons een maand 
heeft geschonken waarin wij om Zijn genade, zegeningen en vergiffenis kunnen 
vragen; een maand om een band met de koran vormen en vanuit zijn licht leiding te 



zoeken voor onze spirituele vooruitgang; een maand om tot nieuw voornemen te 
besluiten om onze levens te leiden in het licht van de Heilige Koran. 

Wanneer de Ramaḍān elk jaar nadert, ontstaat er in onze gedachten de vrees of wij wel 
in staat zullen zijn om te vasten onder extreme weersomstandigheden, of gedurende 
lange vastendagen, of met onze eigen lichamelijke zwakten en gezondheid. Dan 
gebeurt het wonder van Ramadan en daalt de genade van Allāh als een regenbui neer 
op onze zielen, wat ons de kracht geeft om te vasten, te bidden, de Heilige Koran te 
reciteren en al onze devote handelingen uit te voeren zonder enig gevoel van 
vermoeidheid. Allāh maakt het onmogelijke mogelijk door Zijn genade. Hij heeft dit 
systeem ingesteld als een middel om voor onze zielen te zorgen en ons nabijheid tot 
Hem te schenken.  

‘Ied komt na het voltooien van een maand van vasten als een viering van het bereiken 
van ons doel om dichter bij Allāh te komen. Wanneer wij ‘Ied vieren, moeten we een 
sterk besluit nemen om de nabijheid die we hebben bereikt met onze Schepper te 
koesteren. We moeten een inspanning verrichtten zodat we niet datgene kwijtraken 
wat we hebben bereikt. Deze vruchtbare groene grond die in onze ziel verborgen ligt 
mag niet in een dor landschap veranderen, dat weggeblazen wordt door de wind van de 
tijd. 

‘Ied betekent letterlijk geluk en we moeten alles in het werk stellen om te zorgen dat 
dit geluk eeuwig voortduurt. Echt geluk betekent de nabijheid die wij voelen tot Allāh; 
echt geluk ligt in onze naleving van onze plichten tegenover Allāh; echt geluk ligt in 
het gehoorzamen van de geboden van Allāh en rest van onze levens doorbrengen als 
Zijn echte dienaren. 

Broeders en zusters, ik wens u allen een heel gelukkig ‘Ied-oel-Fiṭr. Laten we allemaal 
bidden dat Allah deze dag tot een dag van geluk moge maken voor de rest van ons 
leven.  
Āmien. 
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