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- Mijn wodoe boekje -

In de islaam kennen wij vele aanbiddingen die wij doen om Allaah
te aanbidden. Een van de grootste aanbiddingen die wij doen voor
Allaah is het vijf keer per dag bidden.
Maar wij kunnen niet zomaar gaan bidden. Nee, wij moeten eerst
ons wassen voordat wij het gebed mogen doen. Zonder deze
wassing mogen wij niet bidden.
Deze wassing wordt in de islaam al-wodoe (de kleine rituele wassing)
genoemd. In dit boekje gaan wij jou uitleggen hoe jij
de wodoe kunt doen zodat jij ook het gebed kunt doen.
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1)

- Vóór het gebed -

V. Wat doe ik voor het gebed?
A. Mijn kleding en lichaam zijn schoon en ik heb al-wodoe gedaan.

V. Wat is al-wodoe?
A. Al-wodoe is de kleine wassing die nodig is om te kunnen bidden.

V. Wat heb ik nodig voor al-wodoe?
A. Een emmertje met rein water.

Waar moet ik op letten als ik al-wodoe wil doen?
1. Ik zorg ervoor dat nadat ik naar het toilet ben geweest mijzelf
goed heb schoongemaakt!

2. Ik verwijder hetgeen plakt aan mijn huid zoals klei of verf.
3. Ik ben 7 jaar oud en weet wat ik doe.
4. Ik verspil geen water.
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Allaah

zegt in de Qor-aan:

﴿
﴾
{O jullie die geloven! Wanneer jullie het gebed willen
verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen tot
de ellebogen, veeg over jullie hoofden en was jullie
voeten tot de enkels.}
[Soerah al-Maa-idah (5): 6]

Wat ik dus zeker moet doen is:
1. Mijn gezicht (mond en neus inbegrepen) wassen
2. Mijn handen wassen vanaf de vingertoppen t/m de elleboog.
3. Mijn hoofd (oren inbegrepen) vegen.
4. Mijn voeten wassen tot de enkels.
5. Niet afwijken van de volgorde!
6. Opeenvolging: de wassing niet onderbreken.
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2) - Hoe doe ik al-wodoe?
1. De intentie
Allereerst moet je van plan zijn om al-wodoe te doen. Als je iets
van plan bent om te gaan doen, noemen we dat ook wel: de intentie.
Zonder de intentie ben je niet bezig met al-wodoe maar ben je
alleen maar je handen en je voeten aan het wassen.
Dus de intentie is heel belangrijk!
Wat ook heel belangrijk is om te weten is dat je de
intentie niet mag uitspreken. De intentie gebeurt namelijk
in het hart!

2. De Basmalah
Daarna zeg ik:

Wist je dat?
Je bismillaah ook op heel
veel andere momenten kunt zeggen?
Zoals bij het binnenkomen van
je huis of wanneer je jouw
kleren uittrekt.

"Bismillaah"
(In de naam van Allaah)

Ken jij nog andere plekken
wanneer je het kunt zeggen?
Schrijf het hier beneden op
1
2
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3. Handen wassen
Daarna giet ik water in mijn emmertje en was ik mijn handen tot
en met mijn pols. Ik was eerst mijn rechterhand en daarna
mijn linkerhand.

Ik doe dit 3X

Wist je dat?
Onze Profeet Mohammed
er van hield om bij heel
veel dingen te beginnen met zijn
rechterhand of rechtervoet.
Bij al-wodoe begon hij altijd eerst
zijn rechterhand te wassen en
daarna pas zijn linkerhand.
Ook bij het aantrekken van zijn sandalen,
trok hij eerst zijn rechtersandaal aan en
daarna pas zijn linkersandaal
‘Aa-ieshah
-Moge Allaah tevreden over haar zijn- zei:

De vrouw van de Profeet

“De Profeet

hield ervan om met
rechts te beginnen, bij het aantrekken
van zijn sandalen, bij het kammen
van zijn haar, bij het wassen van
zichzelf en in alle zaken. ”
[Sahieh al-Boekhaarie #168]
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4. Mond en neus spoelen
Dit doe ik door eerst een beetje water in mijn mond te doen en
het andere beetje water in mijn neus.
Ik spoel mijn mond door het water in heel mijn mond te bewegen.
Ik spoel mijn neus door het water goed in te snuiven.
Het water in mijn mond spuw ik uit en het water in mijn neus
snuit ik met mijn linkerhand eruit.

Ik doe dit 3X
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5. Gezicht wassen
Daarna pak ik met mijn beide handen weer wat water en wrijf ik
het over mijn gezicht om mijn gezicht te wassen.
Ik was mijn gezicht vanaf waar mijn haren beginnen tot en
met mijn kin, en van mijn ene oor tot de andere oor..

Ik doe dit 3X
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6. Armen wassen
Nadat ik mijn gezicht heb gewassen
was ik mijn armen tot en met mijn
ellebogen.
Dit doe ik weer vanaf mijn vingertoppen
tot en met mijn ellebogen.
Hier begin ik weer eerst met mijn
rechterarm!
Ik zorg er ook heel goed voor dat mijn hele armen zijn gewassen
en geen plekje ben vergeten!

Ik doe dit 3X
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7. Over het hoofd en de oren vegen
Nadat ik mijn armen heb gewassen, maak ik mijn handen nat en
veeg ik over mijn hoofd.
Ik begin dan aan de voorkant van mijn hoofd, waar mijn haren
beginnen en ga ik helemaal naar de achterkant tot waar mijn nek is.
Als ik dat heb gedaan ga ik weer terug vanaf mijn nek tot aan
de voorkant.
Daarna veeg ik ook nog over mijn oren. Ik stop mijn wijsvingers
in mijn oren en samen met mijn duimen veeg ik over de binnenen buitenkant van mijn oren.
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8. Voeten wassen
Als laatste was ik nog mijn voeten. Hier begin ik weer met mijn
rechtervoet en daarna mijn linkervoet.
Ik was mijn voeten tot en met mijn enkels.
Ik let heel goed op dat ik niks vergeten ben te wassen,
ook niet tussen mijn tenen!

Ik doe dit 3X
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9. Wat zeg ik na al-wodoe?
Als ik klaar ben met al-wodoe en uit het toilet of badkamer ben,
dan zeg ik de volgende smeekbede:

“
“

“ash-hadoe an laa ilaha ill-allaahoe wahdahoe laa sharieka lahoe,
wa ash-hadoe anna mohammadan ‘abdohoe wa rasoelohoe”

[betekenis van de woorden van deze smeekbeden]

"Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden
te worden behalve Allaah alleen, Hij heeft geen deelgenoot,
en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is."
[Sahieh Moeslim #234]
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10. Wat verbreekt al-wodoe?
Nadat jij al-wodoe hebt gedaan ben jij nu in staat van reinheid.
Dit betekent dat jij het gebed kan bidden.

Maar ben ik nu altijd in staat van reinheid?
Het antwoord daarop is nee. Door bepaalde zaken die jij doet
moet jij opnieuw al-wodoe doen.
Welke zaken zijn dat?
De belangrijkste zaken voor jou zijn de volgende drie:
1. Als je naar het toilet bent geweest.
2. Als je een windje heb gelaten.
3. Als je geslapen hebt.
Er zijn ook andere zaken die jou al-wodoe verbreken maar die
zullen we in de toekomst aan jou uitleggen.
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Vragen

Test je kennis:

1. Wat moet ik doen voordat ik al-wodoe wil doen?
Noem er twee op
1
2
2. Wat zeg ik voordat ik begin aan al-wodoe?

3. Met welke hand begin ik tijdens al-wodoe?

4. Hoe vaak was ik mijn handen en voeten?

5. Hoe vaak veeg ik over mijn hoofd en oren?

6. Wat verbreekt mijn wodoe? Noem ze alle drie op:
1

3

2
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1. Kleurplaat

2. Schrijf het arabisch woord
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(al-wodoe)
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