BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE RAMADAN EN HET FEEST AAN HET
EINDE VAN DE RAMADANMAAND 2020
‘Id al-Fitr/Ramazan Bayramı, 23ste/24ste mei 2020

Beste moslima’s en moslims,
Sinds vele jaren spreken we jullie aan naar aanleiding van het einde van de Ramadan. Dat doen we
ook dit jaar van harte.
Deze ramadanperiode was echter uitzonderlijk. Zoals op het christelijke vasten, de Goede Week en
Pasen, had de COVID-19-epidemie ook een grote impact op de beleving van de Ramadan voor alle
moslims. Gelukkig vonden we wereldwijd kracht in ons geloof.
Meer nog dan andere jaren raakten het lezen van heilige teksten en bezinning velen. In deze tijden
van isolatie en de onmogelijkheid van samenkomst met medegelovigen, kreeg de band met anderen
een nieuwe invulling. Het gebed kreeg een extra betekenis.
Ondanks de moeilijke omstandigheden willen we jullie van harte feliciteren bij het volbrengen van
deze heilige maand in het islamitische jaar. Gelijktijdig met onze gelukwensen, verwijzen we graag
naar onze goede banden in het samen werken aan noodzakelijke en gedeelde opdrachten: hulp
bieden bij ziekte, lijden en uitsluiting, en het realiseren van gerechtigheid en rechtvaardigheid.
Zoals de groot-imam van Al-Azhar en de paus samen formuleerden:
Gerechtigheid op basis van barmhartigheid is de weg naar een waardig leven waarop ieder mens
recht heeft. (Verklaring Abu Dhabi, 4 februari 2019)
Rechtvaardigheid is een belangrijke waarde die ons allemaal aanbelangt. Meer nog, de Koran en de
Bijbel roepen ons permanent op deze rechtvaardigheid gestalte te geven. Met het einde van de
Ramadan in zicht willen wij jullie de hand reiken om samen de gerechtigheid te promoten.
We zijn ervan overtuigd dat een rechtvaardigere wereld wenselijk en mogelijk is. Dat kan wanneer
velen, gedreven door geloof en hoop, bereid zijn om kleine maar veelbetekenende stappen te
zetten. Ze brengen ons dichter bij de vrede en bij elkaar. We kunnen dit doen in woord, gedachte en
daad. De bijzondere omstandigheden waarin deze wereldwijde gezondheidscrisis ons heeft
gedompeld, brengen ons ertoe om hier bijzondere aandacht aan te besteden. Sommigen ervaren
deze crisis immers met veel dramatischer gevolgen dan anderen.
Daarom, in de geest van deze betekenisvolle maand en vanuit de hoop om een meer rechtvaardige
wereld te bouwen, wensen we jullie graag proficiat met de Ramadan en ‘Id al-Fitr, het feest aan het
einde van de Ramadanmaand,
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