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Buiten de in dit boek genoemde personen 
werken aan deze dienst mee:

Ceremoniemeester: Prof. dr. Ted Young

De Minchadienst staat onder leiding van:

Rabbijn Menno ten Brink
Rabbijn Ruben Bar-Ephraim

Chazzan prof. dr. Eliyahu Schleifer
(Hebrew Union College, Jeruzalem)

Studenten van de voorzangersopleiding
onder leiding van Marcela Obermeister

Mia Dreese, dwarsfluit

Wij bedanken bij deze bijzondere gebeurtenis degenen die de
rabbijnenopleiding mogelijk hebben gemaakt:  
De Vrienden van de Stichting
De Stichtingen Levi Lassen, Makaria en Maror-gelden

Wij bedanken in het bijzonder degenen die deze bijeenkomst
mogelijk hebben gemaakt:
Hoofdsponsor: Het Harry Philips Fonds
Stichting Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland
Nettie van Zwanenberg-Stichting 
Enkele andere stichtingen en personen die onbekend wensen 
te blijven.
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INTRODUCTIES

�g �JIvh �u ' �g �JIvh �k V �r �x �nU 'h�bh �X �n v �rIT k �C �e v �J«n
h �J�b �t �k �vUr �x �n oh �th �c �bU 'oh �th �c �b �k oh �b �e �zU 'oh �b �e �z �k

oh �bU, �n Uu!v 'oh �r �c �s v �Jk �J Ur �n �t o �v /v�kIs �D �v ,�x�b �f
:v �rIT�k d�h �x UG)g �u 'v �C �r �v oh �sh �n �k �, Ush �n)g �v �u 'ih �S �C

Mosjee ontving de Tora bij de berg Sinaï. Hij vertrouwde haar aan
Jehosjoea toe, Jehosjoea gaf haar door aan de Oudsten, zij gaven
haar door aan de profeten en de profeten aan de Mannen van de
Grote Verzameling. Deze stonden voor drie principes: wees
bedachtzaam en gematigd in het vellen van elk oordeel, leid veel
studenten op en zorg voor de bescherming van de Tora.

Pirkee Awot 1:1   

De woorden van mijn leraar aan het Leo Baeck College prof.
Samuel Sandmel zijn mij altijd blijven achervolgen: “Kijk naar
het verdwijnen van de hele grote gemeenschap in Alexandrië.
Een joodse gemeenschap zonder leerscholen heeft geen
toekomst.” 

In Nederland is de laatste generatie de interesse in joods leren
toegenomen en de leermogelijkheden eveneens. Vandaag
feliciteren wij elkaar omdat wij erin geslaagd zijn een degelijke
opleiding van rabbijnen op te zetten en daarmee de keten van
overlevering die zo wreed werd verbroken enigszins hebben
kunnen herstellen. 

Wij zijn veel dank verschuldigd aan de vele docenten uit
verschillende disciplines, die met enthousiasme hun expertise op
de studenten hebben overgedragen en aan de leden van het
bestuur en de Academische Commissie, die met volle inzet en
overtuiging hun verantwoordelijkheden voor de opleiding dragen. 
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Wij danken vandaag opnieuw alle Vrienden, Stichtingen en
Fondsen die ons met hun financiële en morele steun laten zien dat
de liefde voor Tora, leren en doen in Nederland nog volop
aanwezig is. Wij rekenen op hun blijvende steun - en dat van vele
anderen - om ons werk te kunnen voortzetten.

We bewonderen de studenten, die met overgave hun zware studie
hebben volbracht. Heel verschillend van karakter en achtergrond
zijn zij eensgezind in hun gedrevenheid zich onze traditie eigen te
maken en door te geven zoals gebeurd is vanaf de tijd van Mosjee
onze Leraar tot aan vandaag de dag. Wij wensen hen wijsheid,
inzicht en doorzettingsvermogen, opdat zij waardering zullen
weten te verwerven door hun inspanningen in hun tweeledige
taak als leiders en dienaren van de gemeenschap. Mogen zij hun
dromen en idealen kunnen verwezenlijken, vele studenten
opleiden en ertoe bijdragen om deze wereld tot een betere wereld
te maken. 

We danken de AltijdAanwezige die ons in leven houdt, ons stand
doet houden en die ons deze dag heeft laten bereiken en beleven.

 /v�bh �C JIb!t�k s �N�k �nU ,�g -�S o �s �t �k i�bIj v �T �t
 /k �F �G �v �u v�bh �C 'v�g �S W �T �t �n Ub-�B 2j

/,�g �S �v i�bIj '�h �h v �T �t QUr �C

U begenadigt de mens met kennis en leert de sterveling wijsheid.
Begenadig ook ons met kennis, wijsheid en inzicht. 
Geprezen bent U, Eeuwige, die kennis schenkt. 

4e beracha in de dagelijkse Amida 

Rabbijn David Lilienthal
Decaan
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Sjana ha-sjisjiet, wa-jechoeloe…

Het werd september, het werd augustus: het zesde jaar. En dan,
opeens, is het zover: de eerste lichting Levissonstudenten
ontvangt haar semicha. Een nieuwe generatie rabbijnen, die
(mede) dankzij de Levissonopleiding verantwoordelijkheid willen
en kunnen nemen voor de liberaal-joodse gelovigen, de
liberaal-joodse gemeenten, en het liberaal-joodse gedachtegoed in
Nederland. En al gaat het rabbinale onderwijs de komende jaren
onverminderd door, ook de Academische Commissie staat nu aan
de vooravond van zoiets als een Sjabbatjaar.

Zes intensieve jaren was zij belast met het ontwikkelen van een
veeleisend en studeerbaar, academisch en pastoraal, programma,
met het vinden van de juiste docenten, het formuleren van
competenties en internationaal erkende eindtermen en, last but
not least, met het ontwikkelen van een apparaat van regels en
uitzonderingen waar het onderwijs, hoe kleinschalig ook, niet
zonder lijkt te kunnen. Drie rabbijnen, twee vertegenwoordigers
van academische instellingen en drie doorgewinterde
LJG-bestuurders, ondersteund door één dynamische decaan en
menige subcommissie: het was een bont, zelden unaniem maar
altijd uiterst collegiaal clubje dat de afgelopen tijd
verantwoordelijk was voor een onderwijsprogramma, dat soms
nog het meest weg had van een creatio ex nihilo, een schepping
uit het niets.

Organisatie en kwaliteitsbewaking – hoeveel bloed, zweet en
tranen er de afgelopen jaren ook in zijn gaan zitten, het blijven
abstracte zaken. Onderwijs, kennisoverdracht, inspiratie, vorming
en mentorschap, daar gaat het om in iedere opleiding. Daarom,
bij deze historische gebeurtenis, een bijzonder woord van dank
aan al diegenen die zich, ook in de toekomst, als onderwijzer,
kennisoverdrager, mentor en inspirator door onze decaan hebben
laten strikken.
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Van meet af aan heeft het instituut intensief gebruik kunnen
maken van de in ons land aanwezige rabbinale, pastorale en
wetenschappelijke expertise. Ik heb me wel eens verbaasd over
de vanzelfsprekendheid waarmee met name de academici (die
anders altijd klagen over onderwijslast) zich zo gretig aan de
opleiding hebben verbonden, en over het enthousiasme waarmee
ze onveranderlijk over hun lessen en hun ervaringen met de
studenten spraken.

Dat heeft zeker te maken met de extra dimensie die het lesgeven
aan aanstaande rabbijnen heeft, met de evidente professionele en
persoonlijke betekenis die ‘het leren’ en ‘het geleerde’ voor elke
student hebben. ‘Moet ik dit echt weten voor het tentamen?’ is
misschien wel de meest gestelde vraag in ’s lands collegezalen. 
In een Levissonles zul je die vraag niet horen. Integendeel. Ieder
detail, hoe klein en onbeduidend ook, wordt gehoord, gewogen,
verworpen of omarmd. Dat gebeurt overigens bepaald niet
stilletjes, maar in hevige, soms heftige, discussies, die ook de
docent vaak niet onberoerd laten. Als ergens het aloude rabbijnse
gezegde opgaat dat je nog het meest leert van je leerlingen, dan is
het wel in de leslokalen van het Levisson Instituut.

Aan de vooravond van het zevende jaar ontvangt de eerste
lichting Levissonstudenten haar welverdiende semicha. De weg
van hun professionele ontwikkeling was geen creatio ex nihilo,
geen relaxte schepping uit het niets, maar een verhaal van
ambachtelijk woekeren met talenten, van hakken en spaanders, 
en van experimenteren met wisselend succes. Maar met resultaat.
Na zes jaar betrokken en gedreven aan deze ‘schepping’ te
hebben bijgedragen, mag de eerste generatie rabbijnen voor de
21e eeuw nu zelf aan de slag. Het is dus nog maar zeer de vraag
of ze in het zevende jaar eindelijk eens zullen kunnen uitrusten…

Namens de Academische Commissie

Prof. dr. Irene E. Zwiep
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Na zes jaren van inspanning, niet alleen door de studenten, maar
ook door de decaan en de staf, is het moment aangebroken dat
voor de eerste keer in de liberaal joodse geschiedenis in
Nederland  opgeleide studenten als rabbijn worden bevestigd.
Het liberale jodendom heeft zich in de afgelopen decennia in ons
land sterk uitgebreid, de bestaande gemeenten zijn in ledental
gegroeid en ook het aantal gemeenten is uitgebreid. Daarmee is
ook de behoefte aan rabbijnen en leraren toegenomen, een
behoefte waarin niet kon worden voorzien door de bestaande
opleidingen in het buitenland. De fungerende rabbijnen zijn op
één na de pensioengerechtigde gepasseerd, maar zijn nog steeds
nodig om de gemeenten gaande te houden.

Het lag dus voor de hand om een eigen rabbijnenopleiding in het
leven te roepen, hetgeen niet vanzelf is gegaan. Door de
inspanningen van een aantal personen, geënthousiasmeerd door
rabbijn David Lilienthal, werd een eerste groep studenten
gevormd die aan de –zware– studie begon. Degenen die nu als
rabbijn worden bevestigd hebben volgehouden en zullen in de
verschillende gemeenten worden ingezet. Daardoor kunnen de
gemeenteleden  gaan profiteren van de meerdere kennis die
aanwezig zal zijn en zullen gemeenten een beroep kunnen doen
op ondersteuning om hun taken niet alleen beter uit te voeren,
maar ook om in de toenemende vraag naar onderwijs voor jong
en oud te voorzien.

Dit is een belangrijk moment: de eerste groep afgestudeerden
gaat nu zijn weg vinden, ter versterking van onze gemeenten. Wij
zullen hen tegenkomen in de diensten en in de lessen.
Wij wensen hen veel succes en bovenal bevrediging in het werk
waarvoor zij zich in de afgelopen jaren hebben zoveel
inspanningen hebben getroost.

Namens het Bestuur van de 
Stichting Robert A. Levisson

Drs. Henk Wagenfeld
Voorzitter
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RABBI DAVID ELLENSON, PH. D. 

PRESIDENT 

July 21, 2008 - 18 Tammuz 5768 

Rabbi David Lilienthal 
Stichting Robert A. Levisson 

Dear Friends: 

As President of Hebrew Union College-Jewish Institute of
Religion, it gives me the greatest satisfaction to send you these
greetings on the occasion of the first ordination ceremony of the
Levisson Institute. While my schedule precludes my being with
you in person, I am delighted that Rabbi Yehoram Mazor will
represent the College-Institute and offer our warmest greetings to
you at this moment of unmitigated joy. 

The significance and influence of Dutch Jewry upon the rise and
course of modern Judaism has been profound. After all, it was
Amsterdam that served as a bridge between the medieval and
modern Jewish experiences, and the thought of Baruch Spinoza
ushered in modern Jewish philosophy. The establishment of the
Adat Yeshurun Synagogue in your city in March, 1797, bespoke
a “cultured modern Jewish sensibility” that served as a forerunner
and model for thousands of other such congregations that would
be formed over the next two hundred years. It is therefore most
fitting – particularly after the cruel tragedy of the Holocaust –
that Amsterdam and the Netherlands should now boast of its own
rabbinical training school. Indeed, I salute all those who graduate
today and express my gratitude to you for the role you will play
in assuring the ongoing vitality of Progressive Jewish life in the
Netherlands. 
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I also offer my colleague and friend Rabbi David Lilienthal my
heartiest yasher koach on this great achievement on behalf of the
Dutch and the world Jewish community. 

Rabbi Leo Baeck, the last head of the Berlin Hochschule, writing
in This People Israel, captured perfectly the meaning and
challenge of this day and this event. He observed, “An
inheritance cannot be fabricated, let alone forced. It can only be
assumed by a freedom that has the ability to build upon it.” We
are not “born into community as if by fate,” but we are now
“called to the task of molding it.” 

May this day of hope be one of blessing for your graduates as
they receive the title of Rav b’yisrael and meet the tasks and
challenges of molding a liberal Jewish community for the Jews
whom they will come to serve as rabbis. As they assume this
responsibility for the heritage and life of our people and mold the
Jewish community, may the Holy One of Blessing prosper
“ma’asei yadeihem – the works of their hands.” 

In deepest respect and friendship, 

Rabbi David Ellenson 
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The first rabbinic leaders of Dutch Progressive Judaism came
from outside the country, primarily from Germany. In this
respect, they were similar to the first rabbinic leaders of the
Portuguese community of Amsterdam in the first decades of the
17th century. Rabbi Jacob Soetendorp was the first of the Dutch
Liberal rabbis born in the country, but he was not a product of the
Liberal movement. A generation later, for the first time, the
Liberal Jewish community in the Netherlands began to be served
by rabbis who had grown up in a Progressive Jewish
environment: Rabbis Awraham Soetendorp and David Lilienthal. 

The Leo Baeck College is proud of the contribution it has made
to Dutch Liberal Judaism by providing the training and ordination
for these and other distinguished rabbis serving Dutch
communities; this is a role it continues to play, as evident in our
own recent Ordination ceremony, when Rabbi Hetty Groeneveld
was ordained.

The ordination of five Dutch Liberal rabbis by an institution
created in the Netherlands represents the opening of an important
new chapter in Dutch Jewish history. It might be considered
analogous to the ordination by Saul Levi Morteira (probably in
1624) of Menasseh ben Israel: the first Dutch rabbi educated in
the Netherlands.

Well aware of the difficulties and challenges in creating a
successful rabbinical programme, we have extended our arms to
support the endeavours of the Levisson Institute in many ways. 
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We are proud to be part of this historic occasion celebrated by our
younger sister institution. On behalf of the entire Leo Baeck
College community, we extend our heartfelt congratulations to
Rabbi David Lilienthal, the governors and teaching faculty of the
Levisson Institute, and especially to the five talented new rabbis,
trained by its rabbinic programme. May their years be successful
and fulfilling, devoted to the service of God, the Jewish people,
and the Dutch Progressive Jewish community. 

Rabbi Professor Marc Saperstein, Principal

Rabbi Dr Michael Shire, Vice-Principal
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July 30, 2008

Rabbi David Lilienthal
Levisson Institute
Stadionweg 269
1076 NZ  Amsterdam
Netherlands

Dear Colleagues,

On behalf of the Central Conference of American Rabbis, we
wish you a very hearty mazzal tov on your ordination. Today marks an
important milestone in the life of the Dutch Progressive Jewish
Community as the Levisson Institute ordains you as its first group of
rabbis. The strengthening of progressive Judaism in Europe is vital to
the future of the Jewish people. Your decision to study Torah and
prepare to become rabbis places you in the midst of an exciting revival
of the Jewish people in Europe in the post Shoah era.

We, your North American colleagues, are honored to be able to
participate in this historic event and to welcome you as partners in
pursuit of Talmud Torah, Ahavat Yisrael and Tikkun Olam.

Sincerely yours,
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Dear Friends,

"uc vjnabu vkhdb wv vag ouhv vz"
"This is the day which the ETERNAL has made; we will rejoice
and be glad in it."

Please accept our heartfelt congratulations on this very special
and festive occasion when the first class of the Levisson Institute
reaches ordination.  

Today, this event is a tribute to the vision and determination of
Rabbi David Lilienthal, his colleagues and co-workers and the
leadership of the Dutch Union for Progressive Judaism.  They
have taken up the initiative and created a new cadre of rabbinic
leadership for Liberal Judaism in the Netherlands.  The future of
the Jewish community in the Netherlands as a whole and the
Progressive communities in particular, is better secured today, as
rabbis are essential to the creation of a strong religious and
spiritual backbone in a healthy Jewish community.  

Being able to train new rabbis from within the community is a
sign of strength and foresight and a testimony to the vitality of
your movement.  

We salute you on this auspicious day.  Even though we are
physically remote our hearts and minds are with you as you
gather for this historic smicha.

B'Shalom UB'Vracha

       
Steve Bauman Rabbi Uri Regev
Chair President
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E UROPE AN  RE GION

Dear Friends,

I am aware that the Dutch Liberal Jewish community has been an
integral part of the European Region of the World Union for
Progressive Judaism since its inception.  I am also aware that
after the community's near destruction in the Shoah a miracle
occurred, the Movement did not die and was reborn after 1945
and has continued to grow since then. Throughout these years it
has been a refuge for the survivors  and their families seeking
meaning after their ordeal, and it has been an inspiration to others
seeking a traditional but creative and intellectually satisfying
Judaism. So often I heard the cry, "if only we had more rabbis".

It was my privilege to be at Leo Baeck College with Rabbis
Awraham Soetendorp and David Lilienthal, and I know that
College has produced other Dutch rabbis since then. But it was
always clear that a Dutch based College was need to fully answer
the need. This the Levisson Institute has succeeded in doing and I
congratulate the Institute, its lecturers and leaders, and especially
its founder and constant guide Rabbi David Lilienthal on the
graduation of five new rabbis for the Dutch Liberal movement.  

May they give added strength to the congregations and the
Movement they will serve and may their semicha and their
rabbinate give them much satisfaction.

Rabbi Dr Andrew Goldstein
Chairman, 
European Region of the World Union for Progressive Judaism"
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DR. JERRY HOCHBAUM

EXECUTIVE VICE PRESIDENT

Dear Rabbi Lilienthal:

Many thanks for inviting me to the ordination ceremony for the
first class of graduates of The Levisson Instituut on August 27,
2008. I deeply regret that I will be unable to join you on this
auspicious occasion.

At the Memorial Foundation we take special pride in Albert
Ringer, Marianne van Praag and Tamarah Benima achieving
smicha. All three were participants in the Nahum Goldmann
Fellowship program many years ago when we instituted the
program in Europe. I remember very well their dedication and
commitment to Jewish life.

It is a source of great nachas to the Memorial Foundation to see
them now on the threshold of assuming religious and communal
leadership in the Dutch Jewish community, two of them with the
help of the Foundation's Community Services scholarships, to
support their studies at your institute.

We are proud too of the close connection we established decades
ago with the Dutch Reform community through our Nahum
Goldmann Fellowship program. Tens of members of your Jewish
community participated in Nahum Goldmann Fellowships in
Europe, many of whom are now active in Dutch Jewish life.

Please extend our personal congratulations to your graduates,
with our best wishes for success in their new careers.

With warm regards.
Sincerely yours,

Dr. Jerry Hochbaum
Executive Vice President
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ohtcv ohfurc

Bij de binnenkomst van de nieuwe rabbijnen,

zingt men psalm 118:26-29.                               

 /�h �h ,h �C �n o�fUb �f �r �C '�h �h o �J �C t �C �v QUr �C
 /Ub �k r �t�H �u �h �h k �t

/ �j�C �z �N �v ,Ib �r �e8s�g oh �,«c)g �C d �j8Ur �x �t
/9 �n �nIr)t h �v«k!t '9 �sIt �u v �T �t h �k �t

/IS �x �j o�kIg �k h �F 'cIy h �F h�h �k UsIv

WOORDEN VAN WELKOM

Drs. Henk Wagenfeld, voorzitter Stichting Robert A. Levisson

De heer Willem Koster, voorzitter Nederlands Verbond
voor Progressief Jodendom

Prof. dr. Irene Zwiep, voorzitter Academische Commissie,
Levisson Instituut

De heer Lex Levisson, een zoon van de naamgever van de
Stichting en het Instituut

1.

2.

3.

4.

18



WELKOM

t�C �v QUr �C  Gezegend wie komt in de Naam van de Eeuwige.
Wij zegenen jullie vanuit het Huis van de Altijdaanwezige.
De Eeuwige is God; Hij verlichte ons.
Vormt een feestelijke stoet met twijgen
tot aan de hoeken van het altaar.
U bent mijn God, U wil ik danken, 
mijn God, U wil ik roemen.
Geeft dank aan de Eeuwige, want Hij is goed.
Zijn liefde is voor altijd!   

TEHILIM 118:26-29
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kujk vjbn

Uc«Y v �n
/k �t �r �G �h Wh �,«b �F �J �n 'c«e)g�h Wh�k �v«t

'W �,h �c tIc �t W �S �x �j c«r �C h �b)t �u
/W �, �t �r �h �C W �J �s 2e k �fh �v k �t v�u)j �T �J�t

/W �sIc �F i �F �J �n oIe �nU 'W �,h �C iIg �n h �T �c �v �t �h �h
/h �G«g �h �h h�b �p �k v �f �r �c �t 'v�g �r �f �t �u v �u)j �T �J�t h �b)t �u

'iIm �r ,�g �h �h W �k h �,�Kh �p �, h �b)t �u
/W�g �J �h , �n!t�C h �b�b)g 'W �S �x �j c 2r �C oh �v«k �t

 h �r �J �t/v�k �X WUk)k �v �h sIg 'W �,h �c h �c �JIh
/uh �v«k!t h�h �J o�g �v h �r �J �t 'IK v �f �F �J o�g �v h �r �J �t
/V�hUk)k �v 'o�kIg8s�g �u v �T�g �n 'V�h Q �r �c �b Ub �j�b)t �u

CHATSI-KADDISJ

 k �S�D �, �ht �r �c8h �S t �n �k�g �C t �C �r V �n �J J �S �e �, �h �u
h�H �j �cU iIfh �nIh �cU iIfh�H �j �C V �,Uf �k �n Qh �k �n�h �u 'V �,Ug �r �f
/i �n �t Ur �n �t �u 'ch �r �e i �n �z �cU t�k�d)g �C k �t �r �G �h ,h �C8k 2f �S

/t�H �n �k�g h �n �k�g �kU o�k�g �k Q �r �c �n t �C �r V �n �J t �v �h

r �S �v �, �h �u t �¬�b �, �h �u o �nIr �, �h �u r �t �P �, �h �u j �C �T �J �h �u Q �r �C �, �h
i �n t�K�g �k 'tUv Qh �r �C 't �J �s �e �S V �n �J k�K �v �, �h �u v�K�g �, �h �u

i �rh �n)t �S t �, �n!j�b �u t �, �j �C �J �T t �, �rh �J �u t �, �f �r �C8k 2F
/i �n �t Ur �n �t �u 't �n �k�g �C
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DAGELIJKSE MIDDAGDIENST

Uc«Y v �n
Hoe goed zijn uw tenten Jaäkov, 
uw woningen Jisraël.  Bemidbar 24:5

Dankzij Uw alomvattende liefde mag ik Uw Huis binnengaan
en mij buigen naar Uw heiligdom in ontzag voor U.  Tehilim 5:8

Eeuwige, hoe houd ik van Uw huis, 
de plaats waar Uw glorie verblijft.  Tehilim 26:8

Ik wil mij neerwerpen, buigen en knielen 
voor de Eeuwige, mijn maker.  Tehilim 95:6

Moge mijn gebed U bereiken op een moment dat U het wilt
aanvaarden. God, antwoord mij in Uw alomvattende liefde
 met Uw waarachtige hulp.  Tehilim 69:14

Gelukkig zijn zij die in Uw huis verblijven, 
zij verkondigen Uw lof, Sèla.  Tehilim 84:5  

Gelukkig het volk wiens lot dit is. 
Gelukkig het volk wiens God de Eeuwige is.  Tehilim 144:15  

Wij willen God prijzen, nu en altijd, haleloeja.  Tehilim 115:18  

k �S�D �, �h  Verheven en geheiligd worde Zijn grote Naam in de
wereld die Hij schiep naar Zijn wil. Moge Hij Zijn koninkrijk
vestigen in uw dagen en tijdens uw leven en nog in deze
generatie van Jisraël, spoedig en in de nabije toekomst. 
Zegt daarop: Amén. 

Moge Zijn grote Naam ten eeuwigen dage worden geprezen.

Geprezen, geloofd en verheerlijkt, hoog verheven, geroemd,
bezongen en aanbeden zij de Naam van de Heilige, geprezen zij
Hij, boven alle lofprijzingen, liederen en gezangen, en boven alle
troost die in deze wereld kan worden uitgesproken. 
Zegt daarop: Amén. 
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DE AMIDA -  HET HOOFDGEBED

De Amida wordt meteen hardop gezegd

/W �,�K �v �T sh �D�h h �pU j �T �p �T h �, �p �G h�b«s)t

1. AWOT WE-IMAHOT -  GOD VAN DE GESCHIEDENIS

h �v«k!t 'Ubh �,IN �t �u Ubh �,Ic)t h �v«kt �u Ubh �v«k!t �h �h v �T �t QUr �C
h �v«k!t 'v �r �G h �v«k!t 'c«e)g�h h �v«kt �u 'e �j �m �h h �v«k!t 'o �v �r �c �t
rIC �D �v kIs�D �v k �t �v' v �t�k h �v«kt �u k �j �r h �v«k!t 'v �e �c �r

'k«F �v v�bIe �u 'oh �cIy oh �s �x)j k �nID 'iIh �k�g k �t 't �rIB �v �u
o �vh�b �c h�b �c �k k �tID th �c �nU ',Iv �N �t �u ,Ic �t h �S �x �j r �fIz �u

 /i�d �nU �gh �JInU r�zIg Q�k �n /v �c)v �t �C In �J i�g �n �k
/v �r �G s �eIpU o �v �r �c �t i�d �n '�h �h v �T �t QUr �C

2. GEWOEROT - GOD VAN DE KRINGLOOP VAN DE NATUUR

c �r 'v �T �t oh �, �n v�H �j �n 'h�b«s)t o�kIg �k rIC �D v �T �t
oh �n)j �r �C oh �, �n v�H �j �n 's �x �j �C oh �H �j k �F �k �f �n / �gh �JIv �k
'oh �rUx)t rh �T �nU 'oh �kIj t �pIr �u 'oh �k �pIb Q �nIx 'oh �C �r

h �nU ,IrUc �D k�g �C WIn �f h �n 'r �p�g h�b �Jh �k I,�bUn!t o�H �e �nU
i �n!t�b �u /v�gUJ �h �jh �n �m �nU v�H �j �nU ,h �n �n Q�k �n 'Q�K v �nIS
/oh �, �N �v v�H �j �n '�h �h v �T �t QUr �C /oh �, �n ,Ih)j �v �k v �T �t
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h�b«s)t  Eeuwige, open mijn lippen en mijn mond zal Uw lof
verkondigen.  Tehilim 51:17.

QUr �C  Geprezen bent U, Eeuwige onze God en God van onze
voorouders: God van Awraham, God van Jitschak en God van
Jaäkov. God van Sara, God van Rivka, God van Rachel en God
van Lea.  Grote, machtige en ontzagwekkende God, hoog
verheven God, die liefdevolle daden verricht, die alles heeft
geschapen en over alles heerst, en die zich de daden van trouw
van onze voorouders herinnert. Omwille van Uw Naam brengt U
uit liefde een verlosser aan hun verre nazaten. Een Koning die
helpt, redt en beschermt bent U. Geprezen bent U, Eeuwige,
schild van Awraham en hulp van Sara.

v �T �t rIC �D   U bent machtig tot in alle tijden, Eeuwige. U die velen
tot hulp bent, U die de doden doet voortleven. Met alomvattende
liefde houdt Hij het leven in stand. Met grote barmhartigheid doet
Hij de doden herleven. Hij ondersteunt hen die vallen, geneest
zieken, bevrijdt gevangenen, en blijft getrouw aan hen die slapen
in het stof. Wie is als U, machtige Heerser, en wie kan worden
vergeleken met U, Koning die dood en leven geeft en die redding
doet ontspruiten? U bent getrouw in het laten voortleven van de
doden.
Geprezen bent U, Eeuwige, die de doden doet leven. 
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3. KEDOESJAT HASJÉM - DE HEILIGHEID VAN GOD

oh �Jh �S �e �N �v 'J �s«e h �p �r �G �jh �G sIx �F W �Jh �S �e�b �u W �mh �r)g�b
:r �n �t �u v�z k �t v�z t �r �e �u :W �th �c�b s�h k�g cU,�F�F J �s«E �C W �n �J

. �r �t �v8k2f t«k �n ',It�c �m �h �h JIs �e JIs �e JIs �e
/IsIc �F

v�H �t 'v�z �k v�z oh �k)tIJ uh �, �r �J �n 'o�kIg t�k �n IsIc �F
:Ur �nt«h QUr �C o �, �N �g �k 'IsIc �F oIe �n

 /InIe �N �n �h �h sIc �F QUr �C
In �J oh �s)j�h �n �v o�g iIj�h �u 'oh �n)j �r �C i �p �h tUv InIe �N �n
g �n �J v �c)v �t �C o �h �n)g �P 'sh �n �T oIh8k 2f �C r �e«c �u c �r�g

:oh �r �nIt
 /s �j �t �h �h 'Ubh �v«k!t �h �h 'k �t �r �G �h g �n �J

'Ub�gh �JIn tUv 'Ub �F �k �n tUv 'Ubh �c �t tUv 'Ubh �v«k!t tUv
,Ih �v �k h �j8k �F h�bh�g �k ,h �b �J uh �n)j �r �C Ub�gh �n �J�h tUv �u

/oh �v«kt�k o�f�k
/o�fh �v«k!t �h �h h �b)t

 :r«nt�k cU,�F W �J �s 2e h �r �c �s �cU

/V�hUk �k �v 'r«s �u r«s �k iIH �m Q �h �v«k!t 'o�kIg �k �h �h Q«k �n �h
'Jh �S �e�b W �, �C �s �e oh �j �m �b j �m�b �kU W�k �s2D sh �D�b rIs �u rIs �k
k �t h �F 's�g �u o�kIg �k JUn�h t«k Ubh �P �n Ubh �v«k!t W)j �c �J �u
/JIs �E �v k �t �v '�h �h v �T �t QUr �C /v �T �t JIs �e �u kIs�D Q�k �n
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W �mh �r)g�b  Wij aanbidden U en wij heiligen U, zoals de heilige
Serafijnen tezamen Uw naam heiligen in de heilige sferen, zoals
beschreven door Uw profeet: 'Zij riepen elkaar toe en zeiden: 

"Heilig, heilig, heilig is de Eeuwige-Tsewaot, Hij vult de
gehele wereld met Zijn stralende aanwezigheid".'  Jesjaja 6:3.

Zijn stralende aanwezigheid vult de wereld. Zijn dienaren vragen
elkaar: 'Waar is de plaats van Zijn glorie?' In beurtzang prijzen zij
Hem:

'Geprezen is de glorie van de Eeuwige vanuit Zijn
verblijfplaats.'  Jechèzkél 3:12.

Vanuit Zijn verblijfplaats wendt Hij zich in barmhartigheid tot
het volk en schenkt genade aan hen die de eenheid van Zijn
Naam verkondigen, 's avonds en 's morgens, elke dag weer, door
met liefde twee maal het Sjema te zeggen:

'Hoor Jisraël, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één.' 
Dewarim 6:4.

Eén is onze God, Hij is onze Vader, Hij is onze Koning, Hij is
onze Redder. Hij zal in Zijn barmhartigheid ons een tweede maal,
ten overstaan van al wat leeft, de woorden laten horen: '...om
jullie tot God te zijn.

Ik ben de Eeuwige jullie God.'  Bemidbar 15:41.

In Uw heilige geschriften staat het aldus geschreven:

'De Eeuwige zal heersen voor altijd, Uw God, Tsion, in alle
generaties, Haleloeja.'  Tehilim 146:10.

rIs �u rIs �k Van generatie op generatie verhalen wij van Uw
grootheid, door alle tijden heen roemen wij Uw heiligheid. 
Uw lof, onze God, zal nooit ofte nimmer uit onze mond wijken,
want U bent God, een grote en heilige Koning. Geprezen bent U,
Eeuwige, de heilige God.
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4-16. HAWINÉNOE, DE INGEKORTE AMIDA.

Ub�bh �c)vUb �k j�k �x 'Ub �, �cUJ �, �c v�m �rU 'Ubh �v«k!t �h �h 
h �F 'v �f �r �c h�k �k �y �C Ub �,�b �J Q �r �C 'Ubh�h �kDj t �p �rU Ub�k)tID
v�g �J �r �v �u y«P �J �k Wh�k�g oh �gIT �v �u . �C �e �T v �T �t oh �r�Z �p �n
'W �,�gUJh �cU W �rh �g i�h �b �c �C Q �c h �xIj8k 2F Uj �n �G �h �u / �gh �b �f �T
/v�K �p �T �g �nIJ '�h �h v �T �t QUr �C /v�b)g �, v �T �t t �r �e �b o �r �y

17. AWODA - IN GODS DIENST IN TSION.

v�c)v �t �C o �,�K �p �,U 'k �t �r �G �h W �N�g �C 'Ubh �v«k!t �h �h v�m �r
/W �N�g k �t �r �G �h , �sIc)g sh �n �T iIm �r �k h �v �,U 'iIm �r �C k �C �e �,

v�bh�z!j �, �u /o �h �k �JUrh �C Wh �s �c)g WUs �c�g�h �u iIH �m �C iIf �JU
rh �z)j �N �v '�h �h v �T �t QUr �C /oh �n)j �r �C iIH �m �k W �cUJ �C Ubh�bh�g

/iIH �m �k IN�g �u I,�bh �f �J

18. HODAÄ - DANKZEGGING.

 oh �sInh �v«kt �u Ubh �v«k!t �h �h tUv v �T �t �J Q�k Ub �j�b)t
i�d �n 'Ubh�H �j rUm 's�g �u o�kIg �k Ubh �,IN �t �u Ubh �,Ic)t

W �,�K �v �T r �P �x �bU W �K v �sIb /rIs �u rIs �k tUv v �T �t Ub�g �J �h
,IsUe �P �v Ubh �,In �J�b k�g �u 'W �s�h �C oh �rUx �N �v Ubh�H �j k�g

Wh �,It �k �p �b k�g �u 'Ub �N �g oIh k 2f �C �J Wh �X �b k�g �u 'Q�k
h �F cIY �v /o �h �rDv2m �u r �e«c �u cr��g ',�g k 2f �C �J Wh �,IcIy �u
o�kIg �n 'Wh �s �x)j UN �, t«k h �F o �j �r �n �v �u 'Wh �n)j �r Uk �f t«k

 /Q�k Ubh �U �e�
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Ub�bh �c)v  Geef ons wijsheid, Eeuwige onze God; sta welwillend
tegenover onze inkeer; vergeef ons, onze Bevrijder; genees onze
zieken; zegen ons jaar met de zegen van dauw; U zult de
verstrooiden bijeenbrengen; de kwaadwillenden zullen door U
worden berecht en het kwaad zult U breken. Allen die worden
gespaard, zullen zich verheugen over U, over de herbouw van
Uw stad en over Uw hulp. Voordat U wordt geroepen, geeft U al
antwoord.
Geprezen bent U, Eeuwige, die naar gebed luistert.

DE VERSIE UIT DE CAÏRO GENIZA

v�m �r  Eeuwige onze God, wees Uw volk Jisraël gunstig gezind en
aanvaard zijn gebeden in liefde. Moge de dienst van Uw
volk Jisraël altijd in overeenstemming zijn met Uw wil. 
Wees aanwezig in Tsion en Uw dienaren zullen U dienen in
Jeroesjalajim. Mogen onze ogen zien dat U in barmhartigheid
terugkeert  naar Tsion. Geprezen bent U, Eeuwige, die Zijn
Aanwezigheid en Zijn volk in Tsion laat terugkeren.

oh �sIn  Wij danken U, omdat U altijd de Eeuwige onze God bent
en de God van onze voorouders. Van generatie op generatie bent
U de Rots van ons leven, het Schild van onze redding. Wij
danken en prijzen U voor onze levens die in Uw hand liggen,
voor onze zielen die U zijn toevertrouwd, en voor Uw wonderen
en weldaden die wij elke dag en te allen tijde om ons heen zien,
's avonds, 's ochtends en 's middags. De Weldoende bent U, want
Uw mededogen houdt nooit op; de Barmhartige bent U, want aan
Uw liefde komt nooit een eind. Sinds het begin der tijden is onze
hoop gevestigd op U.

�
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k�g �uo�kIg �k sh �n �T Ub �F �k �n W �n �J o �nIr �, �h �u Q �r �C �, �h o�K �F 
', �n!t�C W �n �J , �t Uk �k �vh �u 'v�k �X WUsIh oh �H �j �v k«f �u /s�g �u

cIY �v '�h �h v �T �t QUr �C /v�k �x Ub �, �r �z�g �u Ub �,�gUJ �h k �t �v
/,IsIv �k v �t�b W �kU W �n �J

BIRKAT KOHANIM - DE PRIESTERZEGEN

, �J�K �J �n �v v �f �r �C �C Ub �f �r �C 'Ubh �,Ic)t h �v«kt �u Ubh �v«k!t
:rUn �t �F W �S �c�g v �J«n h �s �h k�g v �cU, �F �v 'v �rIT �C

 /W �r �n �J �h �u �h �h W �f �r �c �hiIm �r h �v �h i �F/
/9�B �jh �u Wh�k �t uh�b �P �h �h r �t�hiIm �r h �v �h i �F/

 /oIk �J W �k o �G�h �u Wh�k �t uh�b �P �h �h t �¬ �hiIm �r h �v �h i �F/

19. BIRKAT HASJALOM - VREDE, VOLMAAKTHEID.

c �r oIk �Jv �T �t h �F 'o�kIg �k oh �G �T W �N�g k �t �r �G �h k�g 
, �t Q �r �c �k Wh�bh�g �C cIy �u /oIk �C �v k 2f �k iIs �t Q�k �n tUv

 /W �nIk �J �C v�g �J8k 2f �cU ,�g8k 2f �C k �t �r �G �h W �N�g
/oIk �C�C k �t �r �G �h IN�g , �t Q �r �c �n �v '�h �h v �T �t QUr �C
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k�g �u  Om dit alles zal Uw Naam nu en in alle tijden worden
geprezen en verheerlijkt, onze Koning. Alle levende wezens
zullen U danken en Uw Naam oprecht prijzen, God van onze
redding en onze hulp. Geprezen bent U, Eeuwige; de Weldoende
is Uw Naam, en U behoren wij te danken.

Ubh �v«k!t  Onze God en God van onze voorouders, zegen ons met
de drievoudige zegen uit de Tora, die werd opgeschreven door
Uw dienaar Mosjè:

Moge de Eeuwige je zegenen en beschermen. Moge dit Zijn wil zijn.

Moge de Eeuwige Zijn licht over je laten stralen 
   en je liefde geven. Moge dit Zijn wil zijn.

Moge de Eeuwige altijd bij je zijn 
   en je met vrede omgeven. Moge dit Zijn wil zijn.

 BEMIDBAR 6:24-26                                       

c �r oIk �J  Geef volmaakte, blijvende vrede voor altijd aan Jisraël,
Uw volk. Want U bent Koning, meester van alle vrede. Moge het
goed zijn in Uw ogen Uw volk Jisraël altijd te zegenen met Uw
vrede. Geprezen bent U, Eeuwige, die Zijn volk Jisraël met vrede
zegent.
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KADDISJ TITKABAL

 k �S�D �, �ht �r �c8h �S t �n �k�g �C t �C �r V �n �J J �S �e �, �h �u
h�H �j �cU iIfh �nIh �cU iIfh�H �j �C V �,Uf �k �n Qh �k �n�h �u 'V �,Ug �r �f
/i �n �t Ur �n �t �u 'ch �r �e i �n �z �cU t�k�d)g �C k �t �r �G �h ,h �C8k 2f �S

/t�H �n �k�g h �n �k�g �kU o�k�g �k Q �r �c �n t �C �r V �n �J t �v �h

r �S �v �, �h �u t �¬�b �, �h �u o �nIr �, �h �u r �t �P �, �h �u j �C �T �J �h �u Q �r �C �, �h
i �n t�K�g �k 'tUv Qh �r �C 't �J �s �e �S V �n �J k�K �v �, �h �u v�K�g �, �h �u

i �rh �n)t �S t �, �n!j�b �u t �, �j �C �J �T t �, �rh �J �u t �, �f �r �C8k 2F
/i �n �t Ur �n �t �u 't �n �k�g �C

o �sDe k �t �r �G �h8k �f �S iIv �,Ug �cU iIv �,Ik �m k �C �e �, �T
/i �n �t Ur �n �t �u t�H �n �J �c8h �S iIvUc)t

k�g �u Ubh�k�g oh �H �j �u t�H �n �J i �n t �C �r t �n�k �J t �v �h
/i �n �t Ur �n �t �u 'k �t �r �G �h8k 2F

Ubh�k�g oIk �J v �G)g�h tUv uh �nIr �n �C oIk �J v �G«g
/i �n �t Ur �n �t �u 'o �s �t8h�b �C8k 2F k�g �u k �t �r �G �h8k 2F8k�g �u
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k �S�D �, �h  Verheven en geheiligd worde Zijn grote Naam in de
wereld die Hij schiep naar Zijn wil. Moge Hij Zijn koninkrijk
vestigen in uw dagen en tijdens uw leven en nog in deze
generatie van Jisraël, spoedig en in de nabije toekomst. 
Zegt daarop: Amén. 

Moge Zijn grote Naam ten eeuwigen dage worden geprezen.

Geprezen, geloofd en verheerlijkt, hoog verheven, geroemd,
bezongen en aanbeden zij de Naam van de Heilige, geprezen zij
Hij, boven alle lofprijzingen, liederen en gezangen, en boven alle
troost die in deze wereld kan worden uitgesproken. Zegt daarop:
Amén. 

Mogen de lofprijzingen en smeekbeden van geheel Jisraël 
door de hemelse Vader worden aanvaard. Zegt daarop: Amén. 

Moge er volledige vrede komen vanuit de hemel en leven voor
ons en voor heel Jisraël. Zegt daarop: Amén.

Hij die vrede maakt in Zijn sferen, moge Hij vrede maken voor
ons, voor heel Jisraël en voor de hele mensheid. 
Zegt daarop: Amén. 
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vfnxvvVERLENEN VAN DE SEMICHA

Muzikaal Intermezzo

“Romance” van Joachim Stutschewsky
Mia Dreese (dwarsfluit)

INLEIDING TOT DE CEREMONIE:

Rabbijn David Lilienthal

Decaan, Levisson Instituut

De eerste begeleider (sjosjwien) brengt de eerste
student naar de Hechal. Deze wordt geopend door de
rabbijnen Awraham Soetendorp en Menno ten Brink. 

Zij geven de student een Sefer Tora aan.

De decaan geeft de nieuwe rabbijn de semicha en de
individuele zegen.

De rabbijnen Soetendorp en Ten Brink plaatsen de
Sefer Tora terug.

De Hechal wordt gesloten.

Prof. Irene Zwiep, voorzitter van de Academische
Commissie, geeft  het semicha-document aan de
nieuwe rabbijn.

Deze wordt begeleid terug naar de biema en neemt
daarop plaats. 

Hierna wordt dezelfde procedure gevolgd voor de
overige nieuwe rabbijnen.

Nadat alle nieuwe rabbijnen hun semicha hebben
ontvangen, spreken zij de aanwezigen toe.  

De ceremonie wordt beëindigd met een speciaal
gebed, geschreven en voorgedragen door rabbijn
Yehoram Mazor, docent Joodse Liturgie aan het
Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion te
Jeruzalem en aan het Levisson Instituut:
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ohasjv ohfnxunv ,jkmvk vkhp,
hsrpx yuhp kg xxucn

ruzn oruvh crv oht,vu lrg

'W �, �rI, h �c �v«t �u h �rIn 'Wh�b �C �r Ub �b �v
'Qh�b �p h �, �r �J �n h �rh �g �m k�g Wh�b �p �k k�K �P �, �v �kU s«n)g�k oh �t �C

:k �tr �G �h W �N�g k�g oh �bUb)j �, �u v�K �p �, �C W �N �n J�E �c �k oh �s �nIg �v
'v �t�k �u k �j �r 'v �e �c �r 'v �r �G h �v«k!t W �N �n J�E �c �b

'c«e)g�h �u e �j �m �h 'o �v �r �c �t h �v«k!t
/o �F �r �S �jh �k �m �n t�b8v�h!v

 v �n o �rIv 'Ur�C �s�H �C v �n o�bh �c)v 'Ur �nt«H �C
'W �n �J Ur �t �p �h Qh �t o�g �S�h 'Uk)t �J�H �C v �n o �ch �J)v

/iUf�K �v �h Wh�b �P rIt �C
 oh �kh �d �r ,�K �p �, �F o �T�K �p �T t�b8K�C �e
/,IH �r �C �v o �g ,�g �s �C oh �c �rUg �N �v

/o �vh�b �p �k kIJ �f �n h �v �h k �t �u v �c)v �t �C v�X �f �T o �vh�g �J �P
'iUf �r �C �, �h o�K �F Wh �,If �r �C �n 'iUf �r �c �h o �vh �p �C W �N�g

/iUr«c)g�h Q �u �T �C o �v �u
/,Ik)j�h �n W �k o �vh�bh�g �u ',IhUk �T o �C W �N�g h�bh�g

'v �nIj�F o �,It oh �c �cIx W �N�g
/v �n �j �r �k o �,It �jh �D �J �T o �h �n �C �v i �n v �T �t �u

'Ubh �,IN �t �u Ubh �,Ic)t h �v«kt �u Ubh �v«k!t �h �h Wh�b �p �k �n iIm �r h �v �h
'Gv�h �v �t r �J)t v�h �v �tH

'o�bUB �J �C UJ �e�b �h t«k �u 'o�bIJ �k �C Uk �J �F �h t«K �C
/W�bIm �r �F t«K �C r �c �S o �vh �P Ur �nt«h k �t �u
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Prayer for the Success of the New Rabbis

Based on a Sephardic piyut
Selected and adapted by Rabbi Yehoram Mazor

Condensed translation 

Behold, Your rabbis, teachers and lovers of Your Torah, pray for the
youngest of those who will work and plead on behalf of Your people
Israel. God of our ancestors, please grant them success. Instruct them
and help them understand what they ought to say, answer their
questions, help them to glorify Your name and walk in Your light. 

Accept their prayers as you accept the prayers of those who are most
worthy. Cover their shortcomings with love, be not an obstacle in
their path and may Your people be blessed through them. Your
people depend on them and as they depend on You. Let them not
stumble when they speak, may their wit do no harm and may they
say nothing that finds not favor in Your eyes. 

Adonai our God, forgiving and merciful to those whom You choose,
have mercy and hear us as we pray on their behalf.

May the words of our mouth and the meditations of our hearts be
pleasing to You, our Rock and our Redeemer, who hears the prayers
of Israel with mercy. 

Blessed are You, Adonai, who hears prayer. 

*****

Een gebed voor het welslagen van de nieuwe rabbijnen

Ontleend aan een Sefardische pijoet.
Gekozen en aangepast door rabbijn Yehoram Mazor

Verkorte vertaling

In dit uur van heiligheid treden wij, Uw rabbijnen en leraren, die Uw
Tora liefhebben voor U om ons gebed ui te spreken terwille van hen
die zojuist in Uw dienst van heiligheid zijn gaan staan. Zij die nu
van het diepst van hun hart hun gebeden zullen richten tot U voor
Uw volk Israel. Onze God en God van onze voorouders, God van
Sara, Riwka , Racheel en Lea, Awraham, Jitschak en Jaacov kroon
hun werk met voldoening en succes
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Ubh �v«k!t �h �h Ub�g �s�H �C v �n �F
/o �j �r �h o �j �r �T r �J)t , �t �u 'i �jUh i«j �T r �J)t , �t h �F

:r �n!t�B �C In �F e�z �j �u oh �g�b o�kIe t �vh �u
G/s«t �n e�Z �j �u Q�kIv r �pIC �v kIe h �v �h �uH
/o �s)g �C rh �T �g�b r �J)t g �n �JU o �j �r

Wh�b �p �k Ub �C �k iIh �d �v �u Ubh �p h �r �n �t iIm �r �k Uh �v �h �u
/Ub�k)tId �u Ub �rUm �h �h

/oh �n)j �r �C k �t �r �G �h W �N�g ,�K �p �T �g �nIJ v �T �t h �F
/v�K �p �T �g �nIJ �h �h v �T �t QUr �C

/v�gUJh �k h �k8h �v �T �u 'h �b �,h �b)g h �F W �sIt
/v�B �P Jt«r �k v �, �h �v 'oh �bIC �v Ux)t �n ic �t

/Ubh�bh�g �C ,t�k �p �b th �v ',t«Z v �, �h �v �h �h ,t �n
/Ic v �j �n �G �b �u v�kh �d�b '�h �h v �G�g oIH �v8v�z

KORTE TOESPRAKEN

Rabbi prof. Marc Saperstein, Principal, Leo Baeck College,
   Londen

Rabbi Peter Knobel, President, Central Conference of 
   American Rabbis

Mr. Leslie Bergman, Member of the Executive Board, 
   World Union for Progressive Judaism and of the Executive
   of the Rabbinic Review Committee

1.

2.

3.
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Laat hen de juiste woorden op het geëigende moment uitspreken.
Verhoor hun smeekbeden, geef hen het inzicht dat hen in staat zal
stellen eer aan Uw naam te geven. Moge uw licht op hun weg blijven
schijnen. Laat hun gebeden U welgevallig zijn evenzeer als de
gebeden van Uw meest getrouwen. Bedek hun onvolkomenheden
zodat zij geen struikelblokken vormen op hun pad en Uw volk
waarachtig door hen gezegend kan worden. 

Uw volk vertrouwt op hen zoals zij op U vertrouwen. Uw volk
omgeeft hen als een muur van warmte en vanuit de Hoogte wees
zorgzaam met hen. Laat hen niet struikelen over hun woorden,
mogen hun woorden ook wanneer zij lichte spot gebruiken niemand
kwetsen en laten al hun uitingen U welgevallig zijn. 

AltijdAanwezige, onze God, mild in Uw oordeel, geef ons genade en
vergeving in dit geheiligde uur en moge ons gebed voor onze
geliefde nieuwe rabbiijnen Uw troon van luisteren bereiken.

Mogen de woorden van onze mond en de overdenkingen van ons
hart in overeenstemming zijn met Uw wil, onze Rots en Allernaaste.
Geprezen bent U, Eeuwige, die naar gebed luistert.

W �sIt  Ik dank U dat U mij heeft verhoord
en mij te hulp bent gekomen.
De steen die de bouwers verwierpen,
is nu tot hoeksteen geworden.
Dit is het werk van de Eeuwige.
Een wonder in onze ogen.
Dit is de dag die de Eeuwige schiep,
Laten wij die uitbundig vieren.

TEHILIM 118: 21-24
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(jm)rIn�z �n  
'v �G�g ,It�k �p �b h �F 'J �s �j rh �J h�h �k Urh �J

 /IJ �s 2e �gIr �zU Ibh �n �h IK8v�gh �JIv
 /I, �e �s �m v�K �D o �hID �v h�bh�g �k 'I,�gUJ �h �h �h �gh �sIv

 'k �t �r �G �h ,h �c �k I,�bUn!t�u IS �x �j r �f�z
 /Ubh �v«k!t ,�gUJ �h , �t '. �r �t8h �x �p �t8k 2f Ut �r
 /Ur �N�z �u Ub �B �r �u Uj �m �P '. �r �t �v8k 2F h�h �k Ugh �r �v

 /v �r �n �z kIe �u rIB �f �C 'rIB �f �C h�h �k Ur �N�z
 /�h �h Q�k �N �v h�b �p �k Ugh �r �v 'r �pIJ kIe �u ,Ir �m«m)j �C

 /V �c h �c �J«h �u k �c �T 'It«k �nU o�H �v o�g �r �h
 /Ub�B �r �h oh �r �v s �j�h '; �f8Ut)j �n �h ,Ir �v �b

 '. �r �t �v y«P �J �k t �c h �F �h �h8h�b �p �k
 /oh �r �Jh �n �C oh �N�g �u 'e �s�m �C k �c �T8y«P �J �h

SLOTWOORD

Rabbijn Awraham Soetendorp

Gezamenlijk zegt men:

Ub �n�H �e �u Ub�h!j �v �J 'o�kIg �v Q�k �n Ubh �v«k!t �h �h v �T �t QUr �C
/v�Z �v i �n�Z �k Ub �gh �D �v �u

Baroech ata Adonai, Èlohénoe mèlèch haolam, sjèhèchèjanoe
wekimanoe wehigianoe lazeman hazè.
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Psalm 98

  rIn�z �n Een psalm

Zingt voor de Eeuwige een nieuw lied
want wonderen heeft Hij verricht;
triomf hebben Hem gebracht
Zijn rechterhand en Zijn heilige arm.
De Eeuwige verkondigt dat Hij helpt,
Zijn rechtvaardigheid toont Hij de volkeren.
Hij blijft Zijn onbegrensde liefde indachtig
en Zijn trouw aan het huis van Jisraëel.
Alle uiteinden der aarde aanschouwden
de redding door onze God.
Verheft uw stem voor de Eeuwige, heel de aarde,
weest blij, juicht en zingt!
Speelt voor de Eeuwige op de lier,
met de lier en de klank van het lied.
Met trompetten en de klank van de sjofar,
juicht voor de Koning, de Eeuwige.
Laat de zee en wat in haar is woeden,
de wereld en die haar bewonen.
Laat de rivieren in hun handen klappen,
laat de bergen tezamen jubelen
voor de Eeuwige, want Hij komt 
om over de aarde te oordelen.
Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten
en de volkeren in alle rechtmatigheid.

QUr �C  Geprezen bent U, Altijdaanwezige, bron van alle bestaan,
die ons in leven houdt, ons stand doet houden en die ons deze dag
heeft laten bereiken en beleven.
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ALÉNOE

 Ubh�k�gr�mIh �k v�K �s �D , �,�k 'k«F �v iIs)t�k �j �C �J �k
Ub �n �G t«k �u ',Im �r)t �v h�hId �F Ub �G�g t«K �J ',h �Jt �r �C

Ub�k �rId �u o �v �F Ub �e �k �j o �G t«K �J 'v �n �s)t �v ,Ij �P �J �n �F
h�b �p �k oh �sInU oh �u)j �T �J �nU oh �g �rIF Ub �j�b)t �u /o�bIn)v k 2f �F
v �yIb tUv �J 'tUv QUr �C J«us �E �v oh �f�k �N �v h �f �k �n Q�k �n

'k�g �N �n o �h �n �C�C Ir �e �h c �JInU '. �r �t s �xIh �u o �h �n �J
/sIg ih �t 'Ubh �v«k!t tUv /oh �nIr �n h �v �c�d �C IZ �g ,�bh �f �JU
�T �g �s�h �u :I, �rI, �C cU,�F �F 'I,�kUz x �p �t 'Ub �F �k �n , �n!t

o �h �n �C�C oh �v«k!t �v tUv �h �h h �F 'W�c �c �k k �t �,«c �J)v �u oIH �v
/sIg ih �t ', �j �T �n . �r �t �v k�g �u k�g �n �n

, �r �t �p �, �C v �r �v �n ,It �r �k 'Ubh �v«k!t �h �h W �k v �U �e �b i �F8k�g
,Ir �F oh �kh �k!t �v �u . �r �t �v i �n oh �kUK �D rh �c)g �v �k 'W�Z �g

r �G�c h�b �C8k 2f �u 'h �S �J ,Uf �k �n �C o�kIg i �E �, �k 'iU, �r �F �h
Urh �F�h /. �r �t h�g �J �r8k 2F Wh�k �t ,Ib �p �v �k 'W �n �J �c Ut �r �e �h

g �c �C �T 'Q �r�C8k 2F g �r �f �T W �k h �F 'k �c �, h �c �JIh8k 2F Ug �s�h �u
sIc �f �k �u 'Uk«P �h �u Ug �r �f �h Ubh �v«k!t �h �h Wh�b �p �k /iIJ�k k 2F

Q«k �n �, �u 'W �,Uf �k �n kIg , �t o�K �f Uk �C �eh �u 'Ub �T �h r �e �h W �n �J
th �v W �K �J ,Uf �k �N �v h �F 's�g �u o�kIg �k v �r �v �n o �vh�k)g

Q«k �n �h �h �h :W �, �rI, �C cU,�F �F 'sIc �f �C Q«k �n �T s�g h �n �kIg �kU
 /s�g �u o�kIg �k

�tUv �v oIH �C '. �r �t �v8k 2F k�g Q�k �n �k �h �h v�h �v �u 'r �n!t�b �u 
/s �j �t In �JU 's �j �t �h �h v�h �v �h
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Ubh�k�g  Het is onze taak de Heer van het Al te prijzen, de
grootheid te verkondigen van de Vormgever van de schepping.
Hij heeft ons anders gemaakt dan de volkeren van de wereld, 
en ons een unieke rol gegeven onder de families der aarde.
Hij heeft ons niet hetzelfde toebedeeld als hen, zodat ons lot
anders is dan dat van alle anderen.
Wij buigen, knielen, en werpen ons neer voor de allerhoogste
Koning, de Heilige, Hij zij geprezen, die het uitspansel uitstrekt
en de aarde haar fundament geeft, wiens heerlijkheid zetelt in
de hemel boven, en wiens kracht aanwezig is in de hoogste
hoogten. Hij is onze God, er is geen andere. Hij is waarlijk onze 
Koning, er is niets buiten Hem. Zoals er geschreven staat in 
Zijn Tora: 'Weet dan vandaag, en laat dit in je hart doordringen,
dat de Eeuwige God is in de hemel boven en op de aarde
beneden, er is geen ander.'  Dewarim 4:39.

i �F8k�g  Wij hopen, Eeuwige onze God, dat  spoedig de de gehele
mensheid U zal erkennen. Mogen de mensen zich dan niet meer
door idolen en valse idealen laten verblinden. 
Wanneer Uw koninkrijk wordt gevestigd zal de wereld heel 
zijn. Alle stervelingen zullen Uw Naam aanroepen en alle 
kwaad zal met Uw hulp uit de wereld verdwijnen. 
De mensen zullen U erkennen en elke knie zal zich voor U
buigen en elke tong zal U trouw zweren. Voor U, Eeuwige onze
God, zullen de mensen zich buigen,  zich ter aarde werpen en Uw
Naam zullen zij eren. Allen zullen Uw heerschappij aanvaarden. 

Moge U spoedig over hen heersen, voor altijd, want de
heerschappij behoort U toe en eeuwig zult U in glorie regeren.
Zoals er geschreven staat in Uw Tora: 'De Eeuwige zal voor altijd
regeren.'  Sjemot 15:18.  

En er staat: De Eeuwige zal Koning zijn over de gehele aarde. Op
die dag zal de Eeuwige één zijn en Zijn Naam zal één zijn.'
Zecharia 14:9.
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INLEIDING TOT HET KADDISJ

KADDISJ JATOM

 k �S�D �, �ht �r �c8h �S t �n �k�g �C t �C �r V �n �J J �S �e �, �h �u
h�H �j �cU iIfh �nIh �cU iIfh�H �j �C V �,Uf �k �n Qh �k �n�h �u 'V �,Ug �r �f
/i �n �t Ur �n �t �u 'ch �r �e i �n �z �cU t�k�d)g �C k �t �r �G �h ,h �C8k 2f �S

/t�H �n �k�g h �n �k�g �kU o�k�g �k Q �r �c �n t �C �r V �n �J t �v �h

r �S �v �, �h �u t �¬�b �, �h �u o �nIr �, �h �u r �t �P �, �h �u j �C �T �J �h �u Q �r �C �, �h
t�K�g �k 'tUv Qh �r �C 't �J �s �e �S V �n �J k�K �v �, �h �u v�K�g �, �h �u i �n
i �rh �n)t �S t �, �n!j�b �u t �, �j �C �J �T t �, �rh �J �u t �, �f �r �C8k 2F

/i �n �t Ur �n �t �u 't �n �k�g �C

k 2F k�g �u Ubh�k�g oh �H �j �u t�H �n �J i �n t �C �r t �n�k �J t �v �h
/i �n �t Ur �n �t �u 'k �t �r �G �h

k 2F k�g �u Ubh�k�g oIk �J v �G)g�h tUv uh �nIr �n �C oIk �J v �G«g
/i �n �t Ur �n �t �u 'o �s �t8h�b �C8k 2F k�g �u k �t �r �G �h
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k �S�D �, �h  Verheven en geheiligd worde Zijn grote Naam in de
wereld die Hij schiep naar Zijn wil. Moge Hij Zijn koninkrijk
vestigen in uw dagen en tijdens uw leven en nog in deze
generatie van Jisraël, spoedig en in de nabije toekomst. 
Zegt daarop: Amén. 

Moge Zijn grote Naam ten eeuwigen dage worden geprezen.

Geprezen, geloofd en verheerlijkt, hoog verheven, geroemd,
bezongen en aanbeden zij de Naam van de Heilige, geprezen zij
Hij, boven alle lofprijzingen, liederen en gezangen, en boven alle
troost die in deze wereld kan worden uitgesproken. 
Zegt daarop: Amén. 

Moge er volledige vrede komen vanuit de hemel en leven voor
ons en voor heel Jisraël. Zegt daarop: Amén.

Hij die vrede maakt in Zijn sferen, moge Hij vrede maken voor
ons, voor heel Jisraël en voor de hele mensheid. 
Zegt daarop: Amén. 

k �S�D �, �h  jitgadal wejitkadasj sjemé raba, bealma diwra chiroeté,
wejamlich malchoeté, bechajéchon oewejoméchon oewechajé
dechol bét Jisraël, baägala oewizman kariv, weïmroe amén.

jehé sjemé raba mewarach, lealam oelealmé almaja.

jitbarach wejisjtabach, wejitpaär wejitromam, wejitnasé
wejithadar, wejitalé wejithalal, sjemé dekoedsja, berich-hoe,
leëla min kol birchata wesjirata, toesjbechata wenèchèmata,
daämiran bealma, weïmroe amén.

jehé sjlama raba min sjemaja, wechajim, alénoe weal kol Jisraël,
weïmroe amén.

osé sjalom bimromav, hoe jaäsé sjalom, alénoe weal kol Jisraël,
weal kol bené adam, weïmroe amén.
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kujk vjbnvkp,v ouhx

Als de nieuwe rabbijnen de synagoge verlaten 

zingt men psalm 150.                                          

(be) 'V�hUk �k �v  
 'IJ �s �e �C k �t8Uk �k �v /IZ �g �gh �e �r �C UvUk �k �v
 'uh �,«rUc �d �c UvUk �k �v /Ik �s �D c«r �F UvUk �k �v

 'r �pIJ g �e �, �C UvUk �k �v /rIB �f �u k �c�b �C UvUk �k �v
 'kIj �nU ;«, �C UvUk �k �v /c�d �g �u oh �B �n �C UvUk �k �v

'g �n �J8h�k �m �k �m �C UvUk �k �v /v�gUr �, h�k �m �k �m �C UvUk �k �v
 V�h k�K �v �T v �n �J�B �v k«F /V�h8Uk �k �v

RECEPTIE
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DAGELIJKSE MIDDAGDIENST SLOTGEBEDEN

Psalm 150
V�hUk �k �v

Halelloeja, prijst God om Zijn heiligheid, 
Prijst Hem om het bereik van Zijn macht.
Prijst Hem om Zijn kracht, 
Prijst Hem om Zijn grootheid.
Prijst Hem met de klank van de sjofar, 
Prijst Hem met harp en lier.
Prijst Hem met trom en dans, 
Prijst Hem met snaren en fluit.
Prijst Hem met cymbalen-klank, 
Prijst Hem met gejuich.
Alles wat ademt prijst God, halleloeja.
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Het bestuur van de Stichting Robert A. Levisson worden
benoemd door het Nederlands Verbond voor Progressief
Jodendom. Dit bestuur behartigt de zakelijke en financiële
belangen van de het instituut.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Henk Wagenfeld, voorzitter. 
Henk Wagenfeld was voorzitter van de Liberaal Joodse
Gemeente Den Haag en voorzitter van de Stichting Levi Lassen
te Den Haag en is thans onder andere ook voorzitter van het
Joods Bejaardencentrum Mr. L.E. Visserhuis te Den Haag.

Wilma Stein-Olman, secretaris. 
Wilma Stein was directeur van het Joods Maatschappelijk Werk.
Zij is lid geweest van het Dagelijks Bestuur van de Liberaal
Joodse Gemeente Amsterdam en van het Hoofdbestuur van het
Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland.

Leo Frijda, penningmeester.
Leo Frijda was vice-president van het gerechtshof Amsterdam.
Hij is onder andere secretaris van het Dagelijks Bestuur van de
Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam geweest en lid van het
Hoofdbestuur van het Verbond.

Marja Hené-Toncman, lid.
Marja Hené is onder andere voorzitter van de Liberaal Joodse
Gemeente Rotterdam en lid van het Dagelijks Bestuur van het
Verbond met als portefeuille "Religie."

Stephen Kahn, lid, is jurist. Hij is lid geweest van het Bestuur
van de Liberaal Joodse Gemeente Den Haag en van het
Hoofdbestuur van het Verbond.

De Voorbereidingscommissie voor de Semichaceremonie bestaat uit:

Wilma Stein-Olman, Reina Spier-van der Woude, 

Yvonne van Ewijk-Cohn en rabbijn David Lilienthal
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De Academische Commissie van het Instituut is
verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van het
studieprogramma, het formuleren van de eindtermen van de
opleiding, het aanstellen en beoordelen van de docenten, de
toelating van de studenten en het beoordelen van hun
studieresultaten,

In de Academische Commissie hebben zitting:

Prof. dr. Irene E. Zwiep, voorzitter.
Irene Zwiep is hoofd van de Leerstoelgroep Hebreeuwse,
Aramese en Syrische talen en culturen aan de Universiteit van
Amsterdam.

Prof dr. Reinier Munk, secretaris.
Reineir Munk is hoogleraar Moderne Filosofie aan de Vrije
Universiteit Amsterdam met specialiteit Moderne Joodse
Filosofie.

Mr. Ernst Numann, lid.
Ernst Numann is lid van de Hoge Raad te Den Haag en was
voorheen voorzitter van het Verbond.

Drs. Carolyn Levisson, lid.
Carolyn Levisson is studentenpsycholoog aan de Technische
Universiteit van Delft.

Prof. dr. I. Ted Young, lid.
Ted Young is hoofd van het Department of Imaging Science &
Technology, Technische Universiteit van Delft. 

De rabbijnen Awraham Soetendorp, Menno ten Brink en 
Ruben Bar-Ephraïm.

De sub-commissie BeroepsVoorbereidende Vorming bestaat uit:

Dr. Fanny Heymann, voorzitter, voorheen Universiteit
Wageningen, heeft nu een eigen onderzoeks- en adviesbureau.

Ella Wijnschenk-Oesterman, Joods Maatschappelijk Werk.

Drs. Joost Levy, p|r|o|Consult trainings- en adviesbureau.

Drs. Carolyn Levisson, lid van de Academische Commissie
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