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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters, het onderwerp van vandaag is: het verwelkomen van de maand 
Sha’ban.  
 
Allah swt zegt in surah al Hajj, ayah 77 het volgende:  

 

لَُّڪۡمَتُۡفلِحَُونَ  ۡير َل ع  لُوْاَٱۡلخ  ُعوْاَو ٱۡسُجُدوْاَو ٱۡعُبُدوْاَر بَُّكۡمَو ٱۡفع  ُنوْاَٱۡرڪ  ام  َء  اَٱلَِّذين  ٰٓأ يُّه  ـ   ي 
 
“O jullie die geloven, buig, kniel neer, en aanbid jullie Heer en doe het goede, opdat jullie succesvol 
zullen zijn.” 
 
De maand Ramadan staat voor de deur. Vandaag is het de zesde dag van de maand Sha’ban. Dat 
betekent dat we nog 24 dagen te gaan hebben tot aan de maand Ramadan. In de genoemde ayah 
benoemt Allah swt dat wij hem moeten aanbidden door voor hem te knielen en het goede te doen, 
zodat wij succesvol zullen zijn. Het vasten in de mooie maand Sha’ban behoort tot deze goede daden. 
Vandaag zullen we stilstaan bij hoe onze profeet Mohammed vzmh deze maand doorbracht. 
 
De moeder van de gelovigen, Aisha ra, heeft ons overgeleverd dat onze profeet Mohammed vzmh het 
gewoon was om een groot deel van de maand Sha’ban te vasten. Echter vastte hij niet de gehele maand; 
dat deed hij alleen in de maand Ramadan. Usama ibn Zayd (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Ik 
zei: “O Boodschapper van Allah, ik zie u in geen andere maand vasten zoals u vast tijdens Shabaan?” 
De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Het is een door de mensen 
genegeerde maand tussen Rajab en Ramadan, maar het is een maand waarin de daden van de 
mensen tot de Heer der Werelden opstijgen en ik wil graag dat mijn daden (naar Hem) opstijgen 
terwijl ik vastende ben.”  
 
De maand Sha’ban is een maand die door veel mensen genegeerd wordt. Het vasten in deze genegeerde 
dagen is echter erg geliefd bij Allah swt. Dit zijn namelijk de mensen die Allah swt niet vergeten, en dus 
ook niet worden vergeten door Allah swt. Het vasten van deze dagen is een sunnah. Het is aangeraden 
om deze dagen te vasten, maar het is geen verplichting zoals de Ramadan. We moeten het zien als een 
prachtige manier om ons voor te bereiden op de maand Ramadan. Het is een kans die we met beide 
handen moeten aangrijpen om de tevredenheid van Allah swt te krijgen.  
 
We kunnen het vasten in de maand Sha’ban vergelijken met de vrijwillige gebeden die we kunnen doen 
voorafgaand of na de vijf verplichte gebeden. Zo kun je bijvoorbeeld voor en na salat ad-dhor 2 raka’t 
bidden, 2 voor salat al-asr, 2 voor salat maghib, 2 voor salat al-isha. Je bidt dus vrijwillige 
gebedseenheden voordat je het verplichte gebed uitvoert. Het vasten van de maand Sha’ban is eigenlijk 
ook een vrijwillige oefening voorafgaand aan de verplichte vastenmaand Ramadan. Het is een manier 
om de zoetheid van de maand Ramadan te proeven.  
 
In de maand Sha’ban verwelkomen wij de maand Ramadan. Dit kunnen we doen door te vasten, maar 
ook veelvuldig te lezen uit de koran, je familieleden te bezoeken (silaat ar-raheem) en zakaat uit te 
geven. Het is aangeraden om zakaat uit te geven voorafgaand en tijdens de Ramadan, zodat ook de 



mensen die het financieel minder goed hebben optimaal kunnen genieten van de Ramadan. Ze kunnen 
met het geld ook hun aankopen doen om zo de maand goed te kunnen doorbrengen. Ook is deze maand 
een gelegenheid om ons beste beentje weer voor te zetten: door onze gebeden op tijd te bidden, op te 
staan bij salaat al-Fajr, qiyaam al-Layl te doen en weg te blijven van ruzies.  
 
Beste broeders en zusters, de maand waarin wij ons nu bevinden is een prachtige gelegenheid om ons 
voor te bereiden op de maand Ramadan. Laten we onszelf klaarstomen voor de mooiste maand van het 
jaar. Laten we deze maand verwelkomen door onze daden evalueren en zaadjes van goede daden te 
planten, zodat we daar in de Ramadan de vruchten van kunnen plukken.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.  
 
Wa salamoe ‘alaikoum wa ra7matoe lahi wa barakatoeh!   
 


