
BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN HET FEEST AAN HET EINDE VAN DE 

RAMADANMAAND 2019  

‘Id al-Fitr/Ramazan Bayramı, 5de/6de juni 2019 
 

”In de naam van God, die universele barmhartigheid is, de barmhartige,” 

“Lof zij God, Heer der werelden,” 

“Universele barmhartigheid, de Barmhartige,” 

“U bent degene die we aanbidden, degene wiens bijstand we afsmeken...” (Soera 1,1-3 & 5) 

 

Beste moslimvrienden, 

 

Ongetwijfeld verliepen voor u allen de dagen van de ramadan op het ritme van deze verzen. De 

ramadan loopt nu op zijn einde. 

De ramadan is de periode bij uitstek om uw relatie met God te beleven door gebed en vasten, maar 

ook – en terzelfdertijd – de banden met diegenen die op uw pad komen en met de hele mensheid 

aan te halen.  

In diezelfde geest pogen ook wij, christenen, in ons dagelijks leven het eerste gebod, dat Jezus uit de 

geschriften citeerde, in praktijk om te zetten: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, 

geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht” (Deuteronomium 6,5) zonder evenwel het 

tweede gebod te vergeten, waarvan Jezus zei dat het evenwaardig is aan het eerste: “Gij zult uw 

naaste beminnen als uzelf” (Marcus 12,28b-33).   

We beleven een tijd waarin mensen meer op zichzelf gericht zijn, waarin onverdraagzaamheid en 

extremisme toenemen, een tijd waarin sommigen weigeren diegenen te ontvangen die aan onze 

deur kloppen (vluchtelingen, oorlogsslachtoffers, daklozen, enz.). In deze tijd van de ramadan hebt u 

heel zeker ook gedacht aan  de ontvangst van de gast door Abraham. Abrahams gast was een engel 

die hem door God gezonden werd. 

Deze gastvrijheid en de hele beleving van deze ramadan hebben u de kans gegeven uw relatie met 

God te verdiepen. Deze relatie is onscheidbaar van uw relatie tot de anderen rondom u. 

We wensen dat we elkaar daarin steeds steunen en voor de menselijke waardigheid kiezen, en dit in 

verbondenheid met God.  

 

Wij wensen aan allen een vreugdevol dankfeest na afloop van deze ramadanmaand 2019. 

                      

Guy Harpigny   Luc Van Looy   Steven Fuite 
Bisschop Referendaris   Bisschop Referendaris  Synodevoorzitter van de 

voor de interreligieuze dialoog voor de interreligieuze dialoog Verenigde Protestantse Kerk in België 


