
Hoe verricht ik de wudu' (kleine wassing)
voor het gebed - met illustraties

bron: understand-islam.net (dr. Saleh as-Saleh)



De stappen van de Wudu' (ablutie):

1 - De intentie: de intentie zit in het hart. Het uitspreken van de intentie is een religieuze 
innovatie (bid'ah) en is dus niet toegestaan.

2 - Het uitspreken van de Basmallah (Zeg: Bismillaah bij aanvang van de wudu')

3 - Was de handen driemaal.



4 - al-Madhmadhah (Gorgelen: het wassen van de mond en het rondbewegen van het 
water in de mond) en tegelijkertijd het snuiven van water met een handvol, driemaal.

Het opnemen van water in de neus en het inademen daarvan tot het achterste gedeelte
(pijl omhoog) (Istinshaaq), en het uitgooien daarvan (Istinthaar)

4 - Het driemaal wassen van het gezicht:

Grenzen van het gezicht (Voor en zijwaarts)



Takhleelul-lihyah
(Water door de baard heen halen met de vingers is van de Sunnah)

5 - Het wassen van de armen tot en met de ellebogen (i.e. inclusief de ellebogen), driemaal, 
begin met rechts.



6 - Het vegen van het hoofd en de oren:

Het vegen van het hoofd met natte handen, deze naar voren en achteren bewegend - terwijl je 
begint met de voorkant van het hoofd en veegt tot de achterkant van de nek, en vervolgens weer 
terug naar de beginplek voor (i.e. voorkant van het hoofd). Vervolgens, het vegen in de oren met 

de wijsvingers en de achterkant (van de oren) met de duimen.



7 - Het wassen van de voet en de enkels, driemaal, beginnende bij de rechtervoet:

Het wassen van de voeten en enkels, en het vegen tussen de vingers en/of tenen
(Takhleelul As-Saabi')

8 - Het uitspreken van de Shahaadah (geloofsgetuigenis) bij het beeindigen van de Wudu'

Ash-hadu an la illaaha illallaah wa ash-hadu anna
Muhammadan 'abduhu wa rasooluh.

Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, 
en ik getuig dat Muhammad Zijn dienaar en boodschapper is.

9 - De wudu' dient te worden verricht in de volgorde hierboven.

10 - Het direct wassen van iedere volgende lichaamsdeel na de vorige, wat ervoor zorgt 
dat er geen tijdsgat ontstaat, waardoor het vorige lichaamsdeel droog zou worden.

11 - Menstruatie (ongesteldheid) en Sexuele onreinheid (Janaabah) vereisen de Ghusl (het 
rituele bad).



Welke zaken maken de Wudu' ongeldig

1 - Dat wat uit de twee private delen komt (bij het gaan naar de wc of het laten van een 
wind)

2 - Diepe slaap, krankzinnigheid, bewusteloosheid, of een staat van bedwelming 
(dronkenschap)

3 - Het aanraken van de onbedekte private delen (i.e. huid tegen huid)

4 - Sexuele activiteit wat leidt tot de uitscheiding van voorvocht (madhiy) of zaad (maniy)

5 - Het eten van kamelenvlees

6 - Het uit de religie treden (afvalligheid)

Het is geen voorwaarde voor de moslim die zijn wudu' verbreekt, om de private delen te 
wassen, tenzij de wudu' ongeldig is gemaakt door te urineren, de stoelgang (poepen) of 
voorvocht (vereist is dan het wassen van de testikels (ballen) en de penis).

 


