
BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE RAMADAN EN HET FEEST AAN HET 

EINDE VAN DE RAMADANMAAND 2022 (2 april – 1 mei)  

‘Id al-Fitr/Ramazan Bayramı, 2de/3de mei 2022 
 

 

“Belijd daarom elkaar uw zonden en bid voor elkaar, opdat u genezing vindt. Het vurig gebed van een 

rechtvaardige bereikt veel.” Jakobus 5, 16 

“Jouw smeekbede is een geruststelling voor hen. En Allah is Alhorend, Alwetend.” At-Taubah 9,103 

 

Beste moslima’s en moslims, 

 

De islamitische vastenmaand begon op 3 april en eindigt op 1ste mei. De christelijke vastenperiode 

startte op Aswoensdag 2 maart 2022 en eindigt op Witte Donderdag, vóór Pasen dat op 17 april 2022 

valt. Voor het eerst sinds lange tijd overlappen deze twee vastenperiodes elkaar opnieuw.  

Wij zijn dankbaar voor deze kans om elkaar te versterken in het vasten en het bidden in deze tijd.  

Ieder jaar opnieuw krijgen wij door de vastentijd de kans om dichter bij de Schepper en onze 

medemens te komen. Dit jaar kunnen we deze dubbele beweging samen maken. Bovendien zijn we 

niet alleen solidair binnen onze eigen gemeenschap, maar ook met hen die behoren tot de andere 

geloofsgemeenschap. We worden immers geroepen om getuigen te zijn van de onmetelijke liefde en 

barmhartigheid van God. Tijdens deze gezamenlijke vastentijd openen we ons hart niet alleen voor 

onze geloofsgemeenschappen, maar strekken we ook onze handen uit naar de hele wereld. Ons 

gebed is een inspiratiebron om aandacht te hebben voor de meest kwetsbaren van onze 

maatschappij. Zo geven wij hart en handen aan de grenzeloze barmhartigheid van de Schepper voor 

ieder mens. 

Moge ons gebed en onze smeekbeden voor elkaar de band tussen onze gemeenschappen 

versterken. Laten we dit gemeenschappelijk gebed dan ook aangrijpen als kans om naar elkaar te 

luisteren, elkaar te ontmoeten en samen het breken van de vasten te vieren. 

Wij bidden voor elkaar in deze gezegende periode.  

 

Hartelijke gelukwensen bij het einde van de ramadan en het feest van ‘Id al-Fitr. 
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