
DE AMIDA - HET HOOFDGEBED (weekdagen met messiaanse interpretatie)

Weekdag Sjabbat

1-3 Introductie Gods rol in de wereld 1. (,Iv �N �t 	u) ,Ic�t God van geschiedenis idem Vast (met invoegingen)

2. ,IrUc 	D God van kringloop idem Vast (met invoegingen)

3. o �� �v�, �JUs 	e De heiligheid van God idem Vast - vorm wisselt

4-6 Individueel Geestelijke voorbereiding 4. i�BIj v �T �t Kennis 4-16 vervangen door één 

5. Ub �ch �J�v Inkeer zonder smeekbeden maar 

6. Ub �k�j�k 	x Vergeving met hoofdthema dag

7-9 Individueel Fysieke voorbereiding 7. Ub�h 	bµ#g 	c v �t 	r Verlossing, bevrijding 4. ,�C �¬ �v J �S �e 	n

8. Ub �t �p 	r Gezondheid, genezing

9. Ubh�k�g Q �r �C Jaren van welvaart

10-16 Collectief, volk Terugkeer Israel in vrede 10. r �pIJ 	C g �e 	T Alia, messiaanse sjofar

11. Ubh �y 	pIJ v �ch �J �v Recht en rechtssysteem

12. oh �bh �J 	k �N�k 	u Einde onrecht Omstreden tekst

13. oh �e �S �M �v k�g Beloning rechtvaardigen

14. o �h �k �JUrh �k 	u Herbouw Jeruzalem

15. s �u �S j �n-m�, -t Komst van de masjiach

16. Ub�kIe g �n 	J Hoor onze stem Laatste smeekbede

17-19 Afsluiting De messiaanse tijd 17. v�m 	r Awoda - in Gods dienst idem Vast (met invoegingen)

18. oh �sIn Dank en vertrouwen idem Vast (met invoegingen)

19 ocht. oIk �J oh �J Vrede, volmaaktheid idem Vast - vorm wisselt

19 avond. c �r oIk �J Vrede, volmaaktheid idem Vast - vorm wisselt

Een individueel gebed Extra: h �v«k�t alleen bij stille Amida hoort niet bij Amida zelf



DE AMIDA - HET HOOFDGEBED (Religieus-historische feestdagen met nadruk op 4e beracha)

Feestdag

1-3 Introductie Gods rol in de wereld Alle feestdagen 1. (,Iv �N �t 	u) ,Ic�t God van geschiedenis

Alle feestdagen 2. ,IrUc 	D God van kringloop

Alle feestdagen 3. o �� �v�, �JUs 	e De heiligheid van God

4-16 vervangen door 4. Betekenis feestdag Rosj Chodèsj (deze tekst 4. k �t �r 	G �h J �S �e 	n Herinnering offerdiensten

Leidt ons naar Mess. vrede 

Speciaal feestdag voor

vrouwen, zie II Melachim 

komt alleen in Moesaf)    oh �J �s1j h �Jt �r 	u Gebed voor goede  naaste

toekomst

(II Koningen) 4:23 en 

I Sjemoeëel 20:18 en 34

Let op tussenstuk in 2e Alle Sjalosj Regalim 4. k �t �r 	G �h J �S �e 	n Liturgische namen

feestdagen:
Ub �,Ur �j i �n 	z ',IM �N �v d �j

alinea, tUc�h 	u v-k�g�h, dat            oh �B �n	Z �v 	u Uittocht Egypte en

opdracht in wereld
              ',IgUc �� �v d �j

op veel plaatsen komt Heiliging Gods Naam: Ub �, �rIT i �T �n i �n 	z          

met deze dagen.  o �� �v�, �JUs 	e Ub �, �j 	n �G i �n 	z ,IF 7X �v d �j

', -r-m�g �v d �j ('h �bh �n 	� �v)

Ub �, �j 	n �G i �n 	z

17-19 Afsluiting De messiaanse tijd Alle feestdagen 17. v�m 	r Awoda - in Gods dienst Vast

Alle feestdagen 18. oh �sIn Dank en vertrouwen Vast

Alle feestdagen 19. ocht.  oIk �J oh �J Vrede, volmaaktheid Vast

Alle feestdagen 19. avond. c �r oIk �J Vrede, volmaaktheid Vast

Een individueel gebed Extra: h �v«k�t alleen bij stille Amida hoort niet bij Amida zelf



DE AMIDA - HET HOOFDGEBED (Hoge Feestdagen, zuiver religieuze feestdagen, met nadruk op 3 of 1 middenberachot)

Feestdag

1-3 Introductie Gods rol in de wereld Alle Hoge Feestdagen 1. (,Iv �N �t 	u) ,Ic�t God van geschiedenis Vast, invoegingen komen

Alle Hoge Feestdagen 2. ,IrUc 	D God van kringloop deels terug in 10 dagen

Alle Hoge Feestdagen 3. o �� �v�, �JUs 	e De heiligheid van God (zie 3x i �f 	cU in nr. 3 en)

chatiema  JIs �E �v Q-k -N �v
4-16  avond en ochtend 

vervangen door 1 bracha
Betekenis feestdag Rosj Hasjana 4. ///. -r �t �v�kµ#F k�g Q-k -n Uitverkiezing en opdracht

in de wereld

Let op tussenstuk in 2e (avond en sjachariet)  k �t �r 	G �h J �S �e 	n Herinnering uittocht, dag

van sjofar horen

alinea, tIc�h 	u v-k�g�h 1 bracha pp. 24-26, 77-78  iIr �F�Z �v oIh 	u Liturgische naam Rosj

Hasjana
v�gUr 	T oIh 'iIr �F�Z �v oIh

 ih �S �v oIh (zie hieronder)

4-16 in de moesaf Rosj Hasjana (moesaf)

vervangen door 3 brachot 3 berachot pp. 142-152 1. pp. 144-148 ',IH 7f 	k �n Gods koningschap Ubh�k�g zie ook Q-k -N �v pp.57, 252

met citaten (weggelaten) 2. pp. 148-150 ',IbIr 	f �z Gods herinneren

3. pp 150-152 ',Ir �pIJ Sjofarklanken

Extra (problematische) ;-eIT v-B �, 	bU Dag van Gods oordeel ih �S �v oIh

toevoeging voor v �JUs 	e

17-19 Afsluiting De messiaanse tijd Alle Hoge Feestdagen 17. v�m 	r Awoda - in Gods dienst Vast (met invoegingen)

Alle Hoge Feestdagen 18. oh �sIn Dank en vertrouwen Vast (met invoegingen)

Alle Hoge Feestdagen 19. ocht.  oIk �J oh �J Vrede, volmaaktheid Vast - (met invoegingen)

Alle Hoge Feestdagen 19. avond. c �r oIk �J Vrede, volmaaktheid Vast - (met invoegingen)



DE AMIDA - HET HOOFDGEBED (Hoge Feestdagen, zuiver religieuze feestdagen, met nadruk op 3 of 1 middenberachot)

Feestdag

1-3 Introductie Gods rol in de wereld Alle Hoge Feestdagen 1. (,Iv �N �t 	u) ,Ic�t God van geschiedenis Vast, invoegingen komen

Alle Hoge Feestdagen 2. ,IrUc 	D God van kringloop deels terug in 10 dagen

Alle Hoge Feestdagen 3. o �� �v�, �JUs 	e De heiligheid van God (zie 3x i �f 	cU in nr. 3 en)

chatiema  JIs �E �v Q-k -N �v
4-16  alle diensten

vervangen door 1 bracha
Betekenis feestdag Jom Kipoer (avond en 4. ///. -r �t �v�kµ#F k�g Q-k -n Uitverkiezing en opdracht

in de wereld

Let op tussenstuk in 2e sjachariet) 1 bracha  k �t �r 	G �h J �S �e 	n Herinnering uittocht, dag

van vergeving, verzoening

alinea, tIc�h 	u v-k�g�h pp. 177-179, 267-269  o �rUP �F �v oIh 	u Liturgische naam ih �S �v oIh 'o �rUP �F �v oIh

Toevoegingen:

Aan het einde van elke 

stille Amida, soms in
Oude zondenbelijdenissen ty �j k�g 'Ub 	n �J �t ty �j =“tekort schieten” (ty �j k�g niet in Neïla)

herhaling in 4e beracha 

Hele Amida 376-432 4e bracha 401-428 Jom Kipoer moesaf p 388-391 ;-eIT v-B �, 	bU Zie Rosj Hasjana moesaf

Wij gebruiken eigen

langere tekst
403-409 v �sUc�g 'Ubh�k�g

Neïla 537-539 andere v �JUs 	e

4e beracha 541-560 543-544 r�g �J Ub�k j �, 	P

17-19 Afsluiting De messiaanse tijd Alle Hoge Feestdagen 17. v�m 	r Awoda - in Gods dienst Vast (met invoegingen)

Alle Hoge Feestdagen 18. oh �sIn Dank en vertrouwen Vast (met invoegingen)

Alle Hoge Feestdagen 19. ocht.  oIk �J oh �J Vrede, volmaaktheid Vast - (met invoegingen)

Alle Hoge Feestdagen 19. avond. c �r oIk �J Vrede, volmaaktheid Vast - (met invoegingen)


