Het offer op Eid Al-Adha (offerfeest)
Vrijdagpreek van 18 september 2015
Bismillahi Rahmani Arrahiem,
Onderwerp van vandaag is: het offer op Eid Al-Adha (offerfeest)
Allah swt zegt in de Koran in Soerah An-Nahl (hoofdstuk 16) vers 53 het volgende:
53. En welke gunst jullie ook bezitten, (het) is afkomstig van Allah.
Allah swt heeft de moslims gezegend met de mogelijkheid om een offer te brengen waaraan een grote
beloning is gekoppeld. Het offer wordt door de moslims gebracht op het offerfeest zelf of één op de twee
dagen hierna. Het offerfeest dit jaar zal donderdag 24 september in-sha-Allah plaatsvinden. Op het offerfeest
wordt een schaap, ram, kameel of rund geofferd.
Allah swt zegt in de koran in soerah Al-Kauthar (hoofdstuk 108) het volgende:
Voorwaar, Wij hebben jou (o Mohammed) al-Kawthar (d.w.z. de grote overvloed aan gunsten) gegeven.
Verricht daarom het gebed voor jouw Heer en offer (voor hem Alleen).
Allah swt roept de moslims op om te offeren met als doel hiermee hun bewustzijn van God te vergroten en
hiermee dichter bij Allah swt te komen. Daarnaast heeft de profeet vzmh ons geleerd om dieren te offeren
omdat dit grote voordelen heeft. Het is daarom een zeer sterk aanbevolen daad indien men daartoe in staat
is. We zien dat het offer dat onze geliefde profeet Mohammed vzmh ook heeft gebracht, feitelijk een
voorbeeld was van profeet Ibrahim vzmh. Tegelijkertijd heeft de profeet Mohammed vzmh overgeleverd dat
de offer die gebracht wordt heel hoog staat bij Allah swt, de beloning is heel groot.
Nu volgen een aantal praktische zaken ten aanzien van het offer:






Het tijdstip waarop het offer gebracht mag worden is na het el Eid-gebed tot de tweede dag na het
offerfeest.
De dieren die geofferd kunnen worden zijn een ram, geit, rund of kameel. Het rund en een kameel kan
gezamenlijk met in totaal 7 personen worden geofferd. Een ram dient minimaal 6 maanden oud te zijn,
een geit 1 jaar, een rund 2 jaar en een kameel 5 jaar.
De offers mogen geen mankementen bevatten. Ze mogen bijvoorbeeld niet blind, mank, mager, ziek of
oud zijn. Dit heeft ook te maken met gezondheidsredenen.
Het is sterk aanbevolen om het offer te delen in 3 delen, één derde zelf consumeren, één derde doneren
aan behoeftigen en één derde verdelen onder familie, buren en vrienden.

Beste broeders en zusters, laten we deze praktische zaken toepassen gedurende deze el Eid. Beste broeders
en zusters, bedankt voor jullie aandacht!
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.

