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legl dgpn`an

Bij de binnenkomst van de rabbijnen
zingt men psalm 118:26-29.

 .Epl̈  x ¤̀ Ï ©e ï §i  l ¥̀  .ï §i  zi ¥A ¦n m¤kEp §k ©x ¥A ,ï §i  m ¥W §A  ̀ Ä ©d  KExÄ
. ©g¥A§f ¦O ©d  zFp §x ©wÎc©r  mi ¦za£r ©A  b ©gÎEx §q ¦̀
. ¤n §nFx£̀  i ©dl¡̀  , ¤cF` §e  dŸ ©̀  i ¦l ¥̀

.FC §q ©g ml̈Fr §l  i ¦M  ,aFh  i ¦M iï ©l EcFd

INLEIDENDE TEKSTEN

:x ¥nF` xi ¦̀ ¥n  i ¦A ©x
.d ¥A §x ©d  mi ¦xä §c ¦l  d ¤kFf  Dn̈ §W ¦l  dẍFY ©A  w ¥qFrd̈ÎlM

.Fl `Ed i ©c §M  FN ªM ml̈Frd̈ÎlM ¤W  ̀ N̈ ¤̀  ,cFr `l §e
 a ¥dF` ,mFwÖ ©dÎz ¤̀  a ¥dF` ,aEd ῭  ©r ¥x  ̀ ẍ §w ¦p

.zFI ¦x §A ©dÎz ¤̀

3 recent geschreven feministische gebeden uit Israel,
die onderdeel vormen van Navah-Tehila’s rabbinale
afstudeerscriptie over dit onderwerp.

.1xgyd zekxa

 ,mi¦I ©g ©d  xFw §n Dï  §Y ©̀  dk̈Ex §A
,KWg z ¤w ¤g §x ©nE xF` z` ¥xFA

.mi ¦kẍ §C  z ©g ©zFtE zFvẍ£̀  z ¤W ¤xFR
,mi¦I ©g ©d  xFw §n Dï  §Y ©̀  dk̈Ex §A

,dp̈Ea §z ¦A  mc̈ ῭ d̈  z ¤x¤vFi
mi ¦lEl£g  mi ¦lEl£g  mi ¦aẅ §p mi ¦aẅ §p FA z¤p ¤zFp

.mÄ o¥B©p §l  mi ¦dl¡̀  ©gEx  z ©g ©tFp §e

4



DAGELIJKSE MIDDAGDIENST INLEIDING

`Ä ©d  KExÄ 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

Rabbi Meir zegt:
Een ieder die zich verdiept in de studie van Tora om het
studeren zelf, is in vele gevallen bevoorrecht. Sterker nog,
door hem alleen kan de wereld blijven bestaan.
Een dergelijk mens wordt gezien als een geliefde vriend
waar men van houdt. Hij wordt gezien als iemand die van
God houdt en die van de mensheid houdt, die een vreugde is
voor de Eeuwige, en een vreugde voor de gehele mensheid.

PIRKÉ AWOT 6:1

3 recent geschreven feministische gebeden uit Israel,
die onderdeel vormen van Navah-Tehila’s rabbinale
afstudeerscriptie over dit onderwerp.

1.
Birkot HaSjachar, Zegenspreuken in de Morgen
door rabbijn Tamar Duvdevani (1997)

Gezegend ben Jij, JaH, levensbron, die het licht schept en het duister
verdrijft. die landen voor onze ogen uitspreidt en wegen opent

Gezegend ben jij JaH, levensbron, die met onderscheiding
de mensen hebt gevormd, met openingen, holten en organen
en hen de geest van God hebt ingeblazen
om met hen muziek te maken.
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legl dgpn`an

,mi¦I ©g ©d  xFw §n Dï  §Y ©̀  dk̈Ex §A,K ¥n §l ©v §A i ¦pi ¦zi ¦U£r ¤W
,oi ¦xFgÎz ©A i ¦pi ¦zi ¦U£r ¤W

.i ¦p£̀  i ¦pi ¦zi ¦U£r ¤W

 ,ig̈  lM  m ¥̀  ,i ¦O ¦̀  ,Dï  §Y ©̀  dk̈Ex §A
- K ¦iẗp̈ §M i©lr̈  z ¤W ¤xFR ©d

,l ¥dF`ë  d ¤q£g ©n  i ¦l  i ¦i¡d
 . ©gM s¥rï §l  i ¦p §Y

.2dliahd inn dlerd zlitz

 ,i ¦tEb §A  xäi ¥̀  lk §l  o ¥Y
,mi¦I ©g ©d  m ¦i ©O ©d Eli ¥̀ §A ©r¥bFP ¤W

.d ῭ i ¦x §A ©d §e aFH ©d o©r ©n §l  W ¥C ©g §z ¦d §l

 .cFw §x ¦l i©l §b ©x §e  i ©zFpFd §a ¦l  o ¥Y
 .mi ¦cq̈£g zEli ¦n §B  l ¤̀  ,L ¤zE §v ¦n ¥l ¥̀  f ¥xC̈ §f ¦d §l i ¦p¥p §Y

dn̈g̈¤p §l wEwG̈ ©d  z ¤̀  zFw §A ©g §n  i ©zFrFx§f  Ei ¦d §i
d ῭ ẍFd §e  z ¤n¡̀  zFN ¦n  zFa §zFM  i ©cï  Ei §d ¦i

.dä£d ©̀ §A zFr §bFp ,zFp §bFp  i ©zFr §A §v ¤̀  Ei §d ¦i

 ,dl̈ §n ¤g  i ¥x §a ¦C  i ¦R ̀ ¥lÖ ¦i
.i ¦pFW §l l©r c¤q ¤g  z ©xFY

dN̈ ¦t §zE  dẍFY zFa §aFC  i ©zẗ §U  Ei §d ¦i
 ,i ©dFl¡̀  zF` §l ¦R zF`Fx i©pi¥r  Ei §d ¦i

!Li ¤U£r ©n  EA ©x  dn̈
.sEB ©d  l ¤W  Fzc̈Fz §e Fzä£d ©̀  z ¤̀  Et §T ©Wi ¦e
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DAGELIJKSE MIDDAGDIENST INLEIDING

Gezegend ben Jij, JaH, levensbron,

die mij gemaakt hebt naar jouw beeld,

die mij tot een vrij mens maakt
die mij mijn eigen “ik” geeft en
    mij mezelf laat worden.

Gezegend ben Jij, JaH, mijn moeder, moeder van al wat leeft,
die jouw vleugels over mij uitspreidt
wees een schuilplaats, een tent, voor mij
geef kracht aan allen die vermoeid geworden zijn

2.
Een Gebed bij het Opstijgen uit het Water van het Mikwe
door rabbijn Rachel Shabbat Beit-Halachmi (date unknown)

Moge elk van de ledematen van mijn lichaam
Die aangeraakt zijn door dit levende, stromende water
Vernieuwd zijn om het goede te doen en leven te geven.

Mogen mijn voeten en tenen dansen
Moge ik me erop haasten om de mitswot te doen
En hen die in moelijkheden zijn te helpen.

Mogen mijn armen hen die troost nodig hebben, omarmen
Mogen mijn handen woorden vol waarheid en lering schrijven
Mogen mijn vingers anderen met liefde aanraken en muziek maken

Moge mijn mond woorden vol mededogen spreken
torat chesed al lesjoni
Moge mijn tong woorden vol Tora en gebed spreken.
Mogen mijn ogen vele wonderen van God ontwaren
ma raboe ma’asecha!
En liefde en dankbaarheid in mijn hele lichaam wakker roepen.
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legl dgpn`an

`Ä ©d  g ©x¤I ©d l©r  dë §w ¦z §e  dä£d ©̀  z ©M §x ¦A  o ¥Y
zEn¥l §W xFf£g ©n  l ¤̀  ,i ¦n §g ©x §A

.dp̈ä §N ©d z©ri ¦x §bE iEN ¦n §M  ,hEri ¦nE

.x ¤WFI ©d  K ¤x ¤C  l ¤̀  ,däFh §l  W ¥C ©g §z ¤̀ ¤W oFvẍ  i ¦d §i
 .mi ¦dl¡̀  m¤l¤v §A  eiẄ §k©r c¤lËi ¦̀

.3rahd wiga micnrn - dp̈Ẍ ©d zFpFr

L¤pẗ §l ¦n  oFvẍ  i ¦d §i
i ©zFOi ¦̀ §e  i ©zFa£̀  i ¥dFl` ¥e  i ©dFl¡̀  ï §i

d¤p §W ¦p §e x¥fFgd̈  on̈§G ©d  i ¥x §x ©d l©r ¥n b¥N ©c£̀ ¤W
iEP ¦X ©d  l ¤W  on̈§G ©d  l ¤̀  u ¥R ©w£̀ ©e
dv̈Ex ῭ §e  Li ¤x£g ©̀  i ¦p ¥k §W §n ¦Y ¤W

W ¤n ¤X ©d  z ©g ©Y zFxEc §Q ©d zFbEx£r ©A
on̈ §UFA ©gFgi ¦P ¦nE

W ¤n ¤W©l l©r ¥n  l ¤̀  d¤l¡r ¤̀
r ©a ¤H ©d  zEi ¦xFf£g ©n ¤W

.Li¤l ¥̀  dẍf̈£g i ¦p ¥ki ¦lFY
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DAGELIJKSE MIDDAGDIENST INLEIDING

Moge de maand die komt een maand vol hoop en liefde zijn
Zoals mijn schoot haar cyclus kent naar volheid
En opnieuw zich terugtrekt als het wassen en afnemen van de maan
Laat mij zo omhoog cirkelen naar rechtvaardigheid,
Op nieuw geboren nu betselem Elohiem, in het evenbeeld van God.

3
Seizoenen van het jaar – situaties in de natuur
door Rabbi Mira Raz (2004)

Moge het Uw wil zijn,
mijn God en God van mijn voorouders;
dat ik over bergen van zich herhalende tijd zal dansen
en tot de tijd der verandering spring,
dat U mij meetrekt en ik zal snellen
naar een welgelegen bloembed onder de zon
en de geur doet mij rijzen tot boven de zon,
zodat de cyclus van de natuur
mij terugvoert naar U.
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legl dgpn`an

(pw) ,DïEl §l ©d
 ,FW §cw §A  l ¥̀ ÎEl §l ©d .FG ªr ©ri ¦w §x ¦A EdEl §l ©d

 ,eiz̈xEa §b ¦a EdEl §l ©d .Fl §c ªB  ax §M EdEl §l ©d
 ,xẗFW  r ©w ¥z §A EdEl §l ©d .xFP ¦k §e  l ¤a¥p §A EdEl §l ©d
 ,lFgn̈E  sz §A EdEl §l ©d .ab̈ ªr §e  mi ¦P ¦n §A EdEl §l ©d

,r ©nẄÎi¥l §v §l ¦v §A EdEl §l ©d .dr̈Ex §z i¥l §v §l ¦v §A EdEl §l ©d
 Dï  l¥N ©d §Y  dn̈Ẅ §P ©d lM .DïÎEl §l ©d

 i ¥x §W ©̀.dl̈ ¤Q LEl£l ©d §i  cFr  ,L ¤zi ¥a i ¥a §WFi
.eid̈l¡̀  iï ¤W mr̈d̈  i ¥x §W ©̀  ,FN dk̈M̈ ¤W mr̈d̈  i ¥x §W ©̀
.DïEl£l ©d ,ml̈FrÎc©r §e  dŸ©r ¥n ,Dï  K ¥xä §p  Ep §g©p£̀ ©e

CHATSI-KADDISJ

 l ©C©B §z ¦i`ẍ §aÎi ¦C  ̀ n̈ §lr̈ §A  ̀ Ä ©x  D ¥n §W  W ©C ©w §z ¦i §e
i¥I ©g §aE oFki ¥nFi §aE oFki¥I ©g §A  D ¥zEk §l ©n  Ki ¦l §n©i §e  ,D ¥zEr §x ¦k
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e  ,ai ¦xẅ  o ©n§f ¦aE  ̀ l̈b̈£r ©A  l ¥̀ ẍ §U ¦i  zi ¥AÎlk §C

.`Ï ©n §lr̈  i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l  K ©xä §n  ̀ Ä ©x  D ¥n §W  ̀ ¥d §i

x ©C ©d §z ¦i §e  ̀ ¥V©p §z ¦i §e  m ©nFx §z ¦i §e  x ©̀ R̈ §z ¦i §e  g ©A ©Y §W ¦i §e  K ©xÄ §z ¦i
o ¦n  ̀ N̈ ¥r §l ,`Ed Ki ¦x §A  ,`Ẅ §c ªw §C  D ¥n §W l ©N ©d §z ¦i §e d¤N©r §z ¦i §e

oẍi ¦n£̀ ©C  ̀ z̈n̈¡g¤p §e  ̀ z̈g̈ §A §W ªY  ̀ z̈ẍi ¦W §e  ̀ z̈k̈ §x ¦AÎlM
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e  ,`n̈ §lr̈ §A
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DAGELIJKSE MIDDAGDIENST INLEIDING

Psalm 150
DïEl §l ©d
Halleloeja, 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.

i ¥x §W ©̀   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, halleloeja. Tehilim 115:18

l ©C©B §z ¦i  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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legl dgpndcinr

DE AMIDA - HET HOOF DGEBED

De Amida wordt meteen hardop gezegd

.L ¤zN̈ ¦d §Y  ci ¦B©i  i ¦tE  gŸ §t ¦Y  i ©zẗ §U ip̈c£̀

1. AWOT WE-IMAHOT -  GOD VAN DE GESCHIEDENIS

i ¥dl¡̀  ,Epi ¥zFO ¦̀ §e Epi ¥zFa£̀  i ¥dl` ¥e Epi ¥dl¡̀  ï §i  dŸ ©̀  KExÄ
i ¥dl¡̀  ,dẍÜ  i ¥dl¡̀  ,aw£r©i  i ¥dl` ¥e  ,wg̈ §v ¦i  i ¥dl¡̀  ,md̈ẍ §a ©̀

xFA ¦B ©d lFcB̈ ©d  l ¥̀ d̈,  d ῭ ¥l  i ¥dl` ¥e  l ¥gẍ  i ¥dl¡̀  ,dẅ §a ¦x
,lM ©d d¥pFw §e  ,mi ¦aFh  mi ¦cq̈£g  l ¥nFB ,oFi §l¤r  l ¥̀  ,`ẍFP ©d §e

m ¥di¥p §a i¥p §a ¦l  l ¥̀ FB `i ¦a ¥nE ,zFdÖ ¦̀ §e zFa ῭  i ¥C §q ©g x¥kFf §e
 .o¥bn̈E ©ri ¦WFnE x¥fFr K¤l ¤n  .dä£d ©̀ §A  Fn §W o©r ©n §l

.dẍÜ  c ¥wFtE md̈ẍ §a ©̀  o¥bn̈ ,ï §i  dŸ ©̀  KExÄ

2. GEWOEROT - GOD VAN DE KRINGLOOP VAN DE NATUUR

a ©x  ,dŸ ©̀  mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,ip̈c£̀  ml̈Fr §l xFA ¦B  dŸ ©̀
mi¦I ©g  l ¥M §l ©k §n  .m ¤WB̈ ©d  ci ¦xFnE ©gExd̈  ai ¦X ©n . ©ri ¦WFd §l
,mi ¦l §tFp K ¥nFq ,mi ¦A ©x  mi ¦n£g ©x §A  mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,c¤q ¤g §A

i¥p ¥Wi ¦l Fzp̈En¡̀  m¥I ©w §nE  ,mi ¦xEq£̀  xi ¦Y ©nE  ,mi ¦lFg ` ¥tFx §e
zi ¦n ¥n K¤l ¤n ,KN̈  d ¤nFC i ¦nE zFxEa §B l©r ©A  LFnk̈  i ¦n  ,xẗr̈

.mi ¦z ¥n zFi£g ©d §l  dŸ ©̀  on̈¡̀ ¤p §e  .dr̈EW §i  ©gi ¦n §v ©nE  d¤I ©g §nE
.mi ¦z ¥O ©d d¥I ©g §n ,ï §i  dŸ ©̀  KExÄ
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DAGELIJKSE MIDDAGDIENST       HET  HOOFDGEBED

ip̈c£̀   Eeuwige, open mijn lippen en mijn mond zal Uw lof
verkondigen. Tehilim 51:17.

KExÄ  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.

dŸ ©̀xFA ¦B   U bent machtig tot in alle tijden, Eeuwige. U die velen
tot hulp bent, U die de doden doet voortleven. U laat de wind
waaien en en U laat het regenen. 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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legl dgpndcinr

3. KEDOESJAT HASJÉM - DE HEILIGHEID VAN GOD

i ¥n §W ¦A FzF` mi ¦Wi ¦C §w ©O ¤W  m ¥W §M ,ml̈FrÄ  L §n ¦W z ¤̀  W ¥C ©w §p
:x ©n ῭ §e d¤f l ¤̀  d¤f `ẍẅ §e  :L ¤̀ i ¦a §p c©i  l ©r  aEzM̈ ©M  ,mFxn̈

 u ¤x ῭ d̈  lk  ̀ l §n  ,zF`ä §v ï §i  WFcẅ  ,WFcẅ  ,WFcẅ
.FcFa §M

:Ex ¥n`i  KExÄ  mz̈Ö ªr §l

 .FnFw §O ¦n ï §i  cFa §M  KExÄ

:xn`¥l aEzM̈  L §W §cw  i ¥x §a ¦c §aE

.DïEl §l ©d  ,xcë  xc §l oFI ¦v  K ¦i ©dl¡̀  ,ml̈Fr §l ï §i  Kl §n ¦i

,Wi ¦C §w©p L §zẌ ªc §w  mi ¦gv̈ §p g©v¥p §lE L¤l §cB  ci ¦B©p xFcë xFc §l
l ¥̀  i ¦M ,c¤rë ml̈Fr §l WEnï `l Epi ¦R ¦n Epi«¥dl¡̀  L£g §a ¦W §e

.WFcT̈ ©d  l ¥̀ d̈ ,ï §i  dŸ ©̀  KExÄ  .dŸ ῭  WFcẅ §e lFcB̈ K¤l ¤n

4-16. HAWINÉNOE, DE INGEKORTE AMIDA.

Ep¥pi ¦a£dEpl̈ g©l §q  ,Ep ¥zäEW §z ¦a  d ¥v §xE ,Epi ¥dl¡̀  ï §i
i ¦M  ,dk̈ẍ §a i¥l §l ©h §A  Ep ¥zp̈ §W  K ¥xÄ ,Epi¥il̈g  ̀ ẗ §xE Ep¥l£̀ FB

dr̈ §W ¦xd̈ §e  hR §W ¦l Li¤lr̈  mi ¦rFY ©d §e  u ¥A ©w §Y  dŸ ©̀  mi ¦xG̈ ªt §n
,L §zr̈EWi ¦aE  L §xi ¦r o©i §p ¦a §A  Kä  i ¥qFgÎlM  Eg §n §U ¦i §e . ©ri ¦p §k ©Y

.dN̈ ¦t §Y ©r ¥nFW ,ï §i  dŸ ©̀  KExÄ .d¤p£r ©z  dŸ ©̀  `ẍ §w ¦p  m ¤x ¤h
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DAGELIJKSE MIDDAGDIENST       HET  HOOFDGEBED

W ¥C ©w §p  Wij zullen Uw Naam heiligen in de wereld, zoals die wordt
geheiligd in de hoogste hemelen, 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.

In beurtzang prijzen zij Hem:

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

In Uw heilige geschriften staat het aldus geschreven:

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

xFcë xFc §l  Van generatie op generatie verhalen wij van Uw grootheid,
door alle tijden heen roemen wij Uw heiligheid.
Uw lof, onze God, zal nooit en te nimmer uit onze mond wijken, want U
bent God, een grote en heilige Koning. Geprezen bent U, Eeuwige, de
heilige God.

Ep¥pi ¦a£d  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
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legl dgpndcinr

17. AWODA - IN GODS DIENST IN TSION.

l ¥A ©w §z  dä£d ©̀ §A  mz̈N̈ ¦t §zE  ,l ¥̀ ẍ §U ¦i  L §O©r §A ,Epi ¥dl¡̀  ï §i  d ¥v §x
oFk §WE  .L ¤O©r  l ¥̀ ẍ §U ¦i  z ©cFa£r  ci ¦nŸ oFvẍ §l  i ¦d §zE ,oFvẍ §A

Epi¥pi¥r dp̈i¤f¡g ¤z §e  .m ¦il̈ẄExi ¦A  Li ¤cä£r  LEc §a©r©i §e oFI ¦v §A
xi ¦f£g ©O ©d ,ï §i  dŸ ©̀  KExÄ  .mi ¦n£g ©x §A oFI ¦v §l  L §aEW §A

.oFI ¦v §l FO©r §e Fzp̈i ¦k §W

18. HODA’A - DANKZEGGING.

 mi ¦cFni ¥dl` ¥e Epi ¥dl¡̀  ï §i `Ed dŸ ©̀ Ẅ Kl̈ Ep §g©p£̀
Ep¥r §W ¦i o¥bn̈ ,Epi¥I ©g xEv ,c¤rë ml̈Fr §l Epi ¥zFO ¦̀ §e Epi ¥zFa£̀

Epi¥I ©g l©r  L ¤zN̈ ¦d §Y  x ¥R ©q §pE  L §N  d ¤cFp .xFcë xFc §l `Ed dŸ ©̀
l ©r §e ,Kl̈ zFcEw §R ©d  Epi ¥zFn §W ¦p  l ©r §e  ,L ¤cï §A  mi ¦xEq §O ©d

Li ¤zFaFh §e  Li ¤zF` §l §t ¦p  l ©r §e ,EpÖ ¦r  mFi  lk §A ¤W Li ¤Q ¦p
Elk̈  ̀ l  i ¦M  aFH ©d  .m ¦iẍdv §e  x ¤waë ax¥¤r ,z¥r  lk §A ¤W

 .Kl̈ Epi ¦E ¦w ml̈Fr ¥n  ,Li ¤cq̈£g  EO ©z `l i ¦M  m ¥g ©x §n ©d §e  ,Li ¤n£g ©x

l©r §eml̈Fr §l  ci ¦nŸ  Ep ¥M §l ©n  L §n ¦W  m ©nFx §z ¦i §e  K ©xÄ §z ¦i  mN̈ ªM
,z ¤n¡̀ ¤A  L §n ¦W z ¤̀  El §l ©di ¦e  ,dl̈ ¤Q LEcFi mi¦I ©g ©d  lk §e .c¤rë

aFH ©d ,ï §i  dŸ ©̀  KExÄ .dl̈ ¤q  Ep ¥zẍ §f¤r §e Ep ¥zr̈EW §i  l ¥̀ d̈
.zFcFd §l  d ¤̀ p̈  L §lE L §n ¦W
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DAGELIJKSE MIDDAGDIENST       HET  HOOFDGEBED

d¥v §x  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.

mi ¦cFn  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.

l©r §e  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.

17



legl dgpndcinr

BIRKAT KOHANIM - DE PRIESTERZEGEN

z ¤W¤N ªW §n ©d  dk̈ẍ §A ©A Ep ¥k §xÄ  ,Epi ¥zFa£̀  i ¥dl` ¥e Epi ¥dl¡̀

:xEn ῭ M̈  L ¤C §a©r  d ¤Wn  i ¥c §i  l ©r  däEz §M ©d  ,dẍFY ©A

 .L ¤x §n §W ¦i §e ï §i  L §k ¤xä §ioFvẍ  i ¦d §i  o ¥M.

. ¤P ªgi ¦e Li¤l ¥̀  eip̈R̈ ï §i  x ¥̀ ïoFvẍ  i ¦d §i  o ¥M.

 .mFlẄ  L §l  m ¥Uï §e Li¤l ¥̀  eip̈R̈ ï §i  ̀ V̈ ¦ioFvẍ  i ¦d §i  o ¥M.

19. BIRKAT HASJALOM - VREDE, VOLMAAKTHEID.

aẍ mFlẄdŸ ©̀  i ¦M ,ml̈Fr §l  mi ¦UŸ  L §O©r  l ¥̀ ẍ §U ¦i  l ©r
z ¤̀  K ¥xä §l Li¤pi¥r §A aFh §e .mFlẌ ©d  lk §l oFc ῭  K¤l ¤n `Ed

 .L ¤nFl §W ¦A dr̈ẄÎlk §aE z¥rÎlk §A  l ¥̀ ẍ §U ¦i  L §O©r
.mFlẌ ©A  l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r  z ¤̀  K ¥xä §n ©d ,ï §i  dŸ ©̀  KExÄ
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DAGELIJKSE MIDDAGDIENST       HET  HOOFDGEBED

Epi ¥dl¡̀   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

aẍ  mFlẄ  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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legl dgpnlawzz yicw

KADDISJ TITKABAL

 l ©C©B §z ¦i`ẍ §aÎi ¦C  ̀ n̈ §lr̈ §A  ̀ Ä ©x  D ¥n §W  W ©C ©w §z ¦i §e
i¥I ©g §aE oFki ¥nFi §aE oFki¥I ©g §A  D ¥zEk §l ©n  Ki ¦l §n©i §e  ,D ¥zEr §x ¦k
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e  ,ai ¦xẅ  o ©n§f ¦aE  ̀ l̈b̈£r ©A  l ¥̀ ẍ §U ¦i  zi ¥AÎlk §C

.`Ï ©n §lr̈  i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l  K ©xä §n  ̀ Ä ©x  D ¥n §W  ̀ ¥d §i

x ©C ©d §z ¦i §e  ̀ ¥V©p §z ¦i §e  m ©nFx §z ¦i §e  x ©̀ R̈ §z ¦i §e  g ©A ©Y §W ¦i §e  K ©xÄ §z ¦i
o ¦n  ̀ N̈ ¥r §l ,`Ed Ki ¦x §A  ,`Ẅ §c ªw §C  D ¥n §W l ©N ©d §z ¦i §e d¤N©r §z ¦i §e

oẍi ¦n£̀ ©C  ̀ z̈n̈¡g¤p §e  ̀ z̈g̈ §A §W ªY  ̀ z̈ẍi ¦W §e  ̀ z̈k̈ §x ¦AÎlM
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e  ,`n̈ §lr̈ §A

oFdEa£̀  mc̈w  l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlk §C  oFd §zEräE oFd §zFl §v  l ©A ©w §z ¦Y
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e `Ï ©n §W ¦aÎi ¦C

l©r §e Epi¥lr̈ mi¦I ©g §e `Ï ©n §W  o ¦n  ̀ Ä ©x  ̀ n̈l̈ §W  ̀ ¥d §i
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e  ,l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM

Epi¥lr̈  mFlẄ  d ¤U£r©i `Ed ein̈Fx §n ¦A  mFlẄ  d ¤Ur
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e  ,mc̈ ῭ Îi¥p §AÎlM l©r §e  l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlMÎl©r §e

TOESPRAAK

Rabbijn Awraham Soetendorp
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DAGELIJKSE MIDDAGDIENST    KADDISJ TITKABAL

l ©C©B §z ¦i  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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legl dgpnaxd zqpkd

... `l`v̈FnÎlMÎl©r  i ¦M  mc̈ ῭ d̈ d¤i §g ¦i  FC ©a §l  m ¤g¤N ©dÎl©r

 .mc̈ ῭ d̈ d¤i §g ¦i ï §iÎi ¦t

'?dM̈¤I ©̀ ' Fl x ¤n`I ©e  mc̈ ῭ d̈Îl ¤̀  mi ¦dl¡̀  ï §i  ̀ ẍ §w¦I ©e

TOESPRAAK

Rabbijn Navah-Tehila Livingstone Shmuelit

DE ARON HAKODESJ WORDT GEOPEND

Rabbijn Albert Ringer

GEBED VOOR NEDERLAND EN ISRAEL

Rabbijn David Lilienthal

Hieraan wordt toegevoegd het volgende
4e feministische gebed uit Israel, dat
ook behandeld wordt in Navah-Tehila’s
rabbinale afstudeerscriptie:

dgtyna zenil` ikenl dlitz

,Epi ¥zFO ¦̀ §e Epi ¥zFa£̀  i ¥dl` ¥e Epi ¥dl¡̀

,z ¤n ¤nFC ©d  mz̈ẅ£r©f  z ¤̀  ,xÄ §W ¦P ©d ml̈Fw z ¤̀  w¥G ©g §l Epl̈ xFf£r
mẍEa£r  mi ¦k §tFd mi ¦P ¦bÖ ©d  dg̈R̈ §W ¦O ©d  zFxi ¦T ¤W  EN ¥̀  l ¤W

q ¥g©i §z ¦P ¤W Kk̈ §l  mi ¦l §N ©R §z ¦O ©d  EN ¥̀  z ¤̀  .mi ¦xEq£̀ d̈Îzi¥A zFnFg §l
 ."L ¤c`p §a  dn̈i ¦U  i ¦zr̈ §n ¦C"  z ¤̀  m©b §e  :mi ¦̀ §xFT ©d ,ml̈ §a ¦q §lEpl̈  o ¥Y
 xFM§f ¦l §e  ,mi ¦w£rFf Epi ¥zFi §g ©̀ §e Epi ¥g£̀  i ¥n §C lFwÎz¤̀  ©rFn §W ¦lEp ῭  i ¦M
".rn̈ §W ¤̀  lFwë  dn̈n̈ §C"  :x ©n¡̀ ¤p Li¤lr̈ §e  ,L ¤n §l ©v §A  mi ¦̀ Ex §A
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DAGELIJKSE MIDDAGDIENST INSTALLATIE

[Zo maakte Hij u duidelijk dat] de mens niet leeft van brood alleen,
maar van alles wat de mond van de Eeuwige voortbrengt. Dew./Deut. 8:3.

En de Eeuwige God riep de mens: ‘Waar ben je?’ Ber./Genesis 3:9.

Gebed voor slachtoffers van huiselijk geweld
door Na’ama Dafni (2003)

Onze God en God van onze voorouders,
help ons de gebroken stem, de verstilde schreeuw, te versterken van
mensen voor wie de warmte van het gezin tot een kille cel is geworden.
Help ons hen te steunen die bidden dat wij hun lijden zien,
van hen die roepen: “Vang mijn tranen op in uw kruik” (Ps 56:9).
Laat ons de schreeuw van het bloed van onze broeders en zusters
horen en laat ons gedenken dat wij naar Uw beeld zijn geschapen, en
dat over U wordt geschreven: “stilte, en ik hoorde een stem” (Job 4:16).
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legl dgpnaxd zqpkd

m¤dl̈ xFf£r©l  i ¦zi ¦n£̀ ©d  oFvẍd̈  z ¤̀  Ep ¥kFz §A zFlb̈ §l Epl̈ xFf£r
`l §e wFr§f ¦l  xi ¦c£̀ ©d  u ¤nF`d̈  z ¤̀  `Fv §n ¦l  ,Wc̈g̈ ¥n  li ¦g §z ©d §l

z ¤̀  Epl̈  o ¥Y  .x ¥zFi aFh ci ¦zr̈¤l  ©gFn §v ¦l  dë §w ¦Y ©d  z ¤̀  .xi ¦z §q ©d §l
mẍ §gFa §aE W¤t¤p zFnEv£r ©z  mz̈Flb̈ §A  m ¤dl̈ ©ri¥I ©q §l zEk§G ©d

.mi¦I ©g ©A

:Ep ¥A ¦lÎlk §A  mi ¦̀ §xFw Ep ῭  dg̈R̈ §W ¦O ©A zEni ¦l£̀ ¥n  zFl §aFQ©l §e
 ,"i ¦zFg£̀  i ¦lÎi ¦g §z ¦R"
 K¥lFw ©gM ©a  i ¦ni ¦xd̈"... ,"i ¦̀ ẍi ¦Y  l ©̀  i ¦ni ¦xd̈

,"K ¥zN̈ ªr §t ¦l  xk̈Ü W¥i  i ¦M"
 ,"dr̈ §n ¦C  l ©g©P ©k  i ¦ci ¦xFd"

".L ¤zr̈ §n ¦CÎz ¤̀  i ¦zi ¦̀ ẍ"
".dää §x  i ¥t §l ©̀ §l  i ¦i£g  , §Y ©̀  Ep ¥zg£̀  , §Y ©̀  Ep ¥zg£̀  , §Y ©̀  Ep ¥zg£̀ "

,ai ¦W §w ©z  lC̈ ©d z©r §eẄ  ,mi ¦nẌ ©A¡W Epi ¥dl¡̀  ,`P̈ ῭
 ,dẄc̈£g W¤t¤p  Ep ¥kFz §aE  ok̈Fz §A  ̀ ẍ §A

.mi¦I ©g §e  dr̈EW §i Ep¥li ¦g §p ©d §e

 ci ¦nŸ  mFiÎlk §A FaEh §A  W ¥C ©g §n  x ¤W£̀  ,ï §i  dŸ ©̀  KExÄ
  .mc̈ ῭  l ¤W  FW §tp̈Îx ©dFh

mi ¦kFf mN̈ ªM  dÄ  dẍ §a ¤g oEpi ¦k §A  Epi ¥cï w¥G ©g §O ©d ,ï §i  dŸ ©̀  KExÄ
.dä£d ©̀ §e cFaM̈  l ¤W mi¦I ©g  zFi §g ¦l

.Epl̈ `p̈  ̀ ẗ §x ̀ p̈  l ¥̀  ̀ P̈ ῭

DE ARON HAKODESJ WORDT GESLOTEN

Rabbijn Albert Ringer
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DAGELIJKSE MIDDAGDIENST INSTALLATIE

Leidt ons om in onszelf de oprechte wil te doen ontwaken
om hen te helpen een nieuwe start te maken.
Schenk hen de diepe moed zich te uiten,
opdat zij niet hun leed
en de hoop voor een betere toekomst verbergen.
Moge wij hen steunen
wanneer zij hun gewonde ziel tonen
en de blik naar het leven richten.

En voor de vrouwelijke slachtoffers van huislijk geweld,
roepen wij vanuit ons hart:

“Doe open mijn zuster,” (Sjir Hasjiriem/Lied der Liederen 5:2)

“Verhef met kracht je stem, vrees niet,” (Jesjaja 40:9)

“Je zorg voor hen wordt nu beloond,” (Jirmeja/Jeremia 31:15/16)

“Laat je tranen stromen als een rivier,” (Eicha/Klaagliederen 2:18)

“Ik heb je tranen gezien,” (Jesjaja 38:5)

“Je bent onze zuster, je bent onze zuster, je bent onze zuster,
  moge u worden duizend maal tienduizend,” (Beresjiet/Genesis 24:60).

Onze God in de hemel,
U luistert naar de schreeuw van de kwetsbaarste,
U bent hun redder in hun nood;
schep bij hen en in ons een nieuwe geest,
en breng ons allemaal redding en leven.

Gezegend bent U Altijdaanwezige God,
die in Uw goedheid iedere dag
de zuiverheid van de menselijke ziel vernieuwt.
Gezegend bent U Altijdaanwezige God,
die onze handen de kracht geeft een samenleving te bouwen
waarin een ieder leeft met respect en liefde.
God, wij smeken U: “Genees ons.” (Bemidbar/Numeri 12:13)
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legl dgpndltzd meiq

ALÉNOE

 Epi¥lr̈x¥vFi §l  dN̈ ªc §B  z ¥zl̈  ,lM ©d oFc£̀ ©l  ©g¥A ©W §l
Epn̈Ü `l §e ,zFvẍ£̀ d̈ i¥iFb §M  EpÜr̈  ̀ N ¤W ,zi ¦W` ¥x §A

lk §M Ep¥lẍFb §e  m ¤dM̈  Ep ¥w §l ¤g  mÜ  ̀ N ¤W  ,dn̈c̈£̀ d̈  zFg §R §W ¦n §M
K¤l ¤n i¥p §t ¦l  mi ¦cFnE mi ¦e£g ©Y §W ¦nE  mi ¦r §xFM Ep §g©p£̀ ©e .mp̈Fn£d

  ,`Ed KExÄ WFcT̈ ©d  mi ¦kl̈ §O ©d i ¥k §l ©nd ¤hFp `Ed ¤W
z©pi ¦k §WE ,l©r ©O ¦n  m ¦i ©nẌ ©A  Fxẅ §i  a ©WFnE ,u ¤x ῭  c ¥qFi §e  m ¦i ©nẄ

z ¤n¡̀  .cFr oi ¥̀  ,Epi ¥dl¡̀  `Ed .mi ¦nFx §n  i ¥d §ab̈ §A  FG ªr
mFI ©d  Ÿ §r ©cï §e :FzẍFz §A aEzM̈ ©M ,Fzl̈Ef q¤t ¤̀  ,Ep ¥M §l ©n

l©r ©n ¦n  m ¦i ©nẌ ©A  mi ¦dl¡̀ d̈ `Ed ï §i  i ¦M  ,L ¤aä §l  l ¤̀  z̈a ¥W£d ©e
.cFr oi ¥̀  ,z ©gŸ ¦n  u ¤x ῭ d̈  l ©r §e

z ¤x ¤̀ §t ¦z §A  dẍ ¥d §n  zF` §x ¦l ,Epi ¥dl¡̀  ï §i  L §l  d ¤E ©w §p  o ¥MÎl©r
zFxM̈  mi ¦li ¦l¡̀ d̈ §e  u ¤x ῭ d̈  o ¦n  mi ¦lEN ¦B  xi ¦a£r ©d §l  ,L¤G ªr

xÜä i¥p §AÎlk §e  ,i ©C ©W zEk §l ©n §A ml̈Fr o ¥T ©z §l ,oEz ¥xM̈ ¦i
Exi ¦M©i  .u ¤x ῭  i¥r §W ¦xÎlM Li¤l ¥̀  zFp §t ©d §l  ,L ¤n §W ¦a  E` §x §w ¦i

r ©aẌ ¦Y  ,K ¤x ¤AÎlM  r ©x §k ¦Y  L §l  i ¦M  ,l ¥a ¥z i ¥a §WFiÎlM  Er §c¥i §e
L §n ¦W  cFa §k ¦l §e ,ElR ¦i §e Er §x §k ¦i  Epi ¥dl¡̀  ï §i Li¤pẗ §l .oFWl̈  lM

m ¤di¥l£r  Kl §n ¦z §e  ,L ¤zEk §l ©n lFr z ¤̀  mN̈ ªk  El §A ©wi ¦e ,Ep ¥Y ¦i  xẅ §i
c©r  i ¥n §lFr §lE `i ¦d  L §N ¤W zEk §l ©O ©d  i ¦M ,c¤rë ml̈Fr §l  dẍ ¥d §n
 .c¤rë ml̈Fr §l  Kl §n ¦i ï §i  :L ¤zẍFz §A aEzM̈ ©M  ,cFak̈ §A Kl §n ¦Y

`Ed ©d  mFI ©A  ,u ¤x ῭ d̈ÎlM l©r K¤l ¤n §l ï §i dïd̈ §e  ,x ©n¡̀ ¤p §e
.cg̈ ¤̀  Fn §WE  ,cg̈ ¤̀  ï §i d¤i §d ¦i
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DAGELIJKSE MIDDAGDIENST SLOTGEBEDEN

Epi ¥lr̈  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.

o ¥MÎl©r 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

Mevrouw Tamar Walma van der Molen

KADDISJ JATOM

 l ©C©B §z ¦i`ẍ §aÎi ¦C  ̀ n̈ §lr̈ §A  ̀ Ä ©x  D ¥n §W  W ©C ©w §z ¦i §e
i¥I ©g §aE oFki ¥nFi §aE oFki¥I ©g §A  D ¥zEk §l ©n  Ki ¦l §n©i §e  ,D ¥zEr §x ¦k
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e  ,ai ¦xẅ  o ©n§f ¦aE  ̀ l̈b̈£r ©A  l ¥̀ ẍ §U ¦i  zi ¥AÎlk §C

.`Ï ©n §lr̈  i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l  K ©xä §n  ̀ Ä ©x  D ¥n §W  ̀ ¥d §i

x ©C ©d §z ¦i §e  ̀ ¥V©p §z ¦i §e  m ©nFx §z ¦i §e  x ©̀ R̈ §z ¦i §e  g ©A ©Y §W ¦i §e  K ©xÄ §z ¦i
`N̈¥r §l ,`Ed Ki ¦x §A  ,`Ẅ §c ªw §C  D ¥n §W l ©N ©d §z ¦i §e d¤N©r §z ¦i §eo ¦n
oẍi ¦n£̀ ©C  ̀ z̈n̈¡g¤p §e  ̀ z̈g̈ §A §W ªY  ̀ z̈ẍi ¦W §e  ̀ z̈k̈ §x ¦AÎlM

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e  ,`n̈ §lr̈ §A

lM l©r §e Epi¥lr̈ mi¦I ©g §e `Ï ©n §W  o ¦n  ̀ Ä ©x  ̀ n̈l̈ §W  ̀ ¥d §i
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e  ,l ¥̀ ẍ §U ¦i

lM l©r §e Epi¥lr̈  mFlẄ  d ¤U£r©i `Ed ein̈Fx §n ¦A  mFlẄ  d ¤Ur
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e  ,mc̈ ῭ Îi¥p §AÎlM l©r §e  l ¥̀ ẍ §U ¦i
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l ©C©B §z ¦i  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.

l ©C©B §z ¦i 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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ml̈Fr oFc£̀K©ln̈  x ¤W£̀.`ẍ §a ¦p xi ¦v §iÎlM̈  m ¤x ¤h §A

lM  Fv §t ¤g §a  dÜ£r©p z¥r §l.`ẍ §w ¦p Fn §W K¤l«¤n i©f£̀

lM ©d  zFl §k ¦M  i ¥x£g ©̀ §e.`ẍFp KFl §n ¦i  FC ©a §l

d ¤Fd `Ed §e ,dïd̈  ̀ Ed §e.dẍ ῭ §t ¦z §A ,d¤i §d ¦i  ̀ Ed §e

i ¦p ¥W oi ¥̀ §e  cg̈ ¤̀  `Ed §e.dẍi ¦A §g ©d §l Fl li ¦W §n ©d §l

zi ¦l §k ©z  i ¦l §A zi ¦W` ¥x  i ¦l §A.dẍ §U ¦O ©d §e  frd̈  Fl §e

i ¦l£̀ B  i ©g §e  i ¦l ¥̀  `Ed §e.dẍv̈ z¥r §A  i ¦l §a ¤g  xEv §e

i ¦l qFpn̈E  i ¦Q ¦p `Ed §e.`ẍ §w ¤̀  mFi §A  i ¦qFM zp̈ §n

i ¦gEx  ci ¦w §t ©̀  Fcï §A .dẍi ¦r ῭ §e  o ©Wi ¦̀  z¥r §A

i ¦zÏ ¦e §B  i ¦gEx  m ¦r §e .`ẍi ¦̀  `l §e  i ¦l ï §i
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De heer Willem Koster
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voorzitter van de

Liberaal-Joodse Gemeente Utrecht

RECEPTIE

30



DAGELIJKSE MIDDAGDIENST SLOTGEBEDEN

ml̈Fr oFc£̀

De Heer van tijd en ruimte, die Koning was
voor enig schepsel was geschapen,
toen door Zijn wil alles ontstond,
toen reeds heette Hij Koning.

Als alles zal ophouden te bestaan,
zal Hij toch in eenzaamheid
de ontzagwekkende Koning blijven.
Hij was, Hij is en Hij zal zijn in luister.

Hij is Eén, er is geen tweede
die aan Hem gelijk is.
Hij is zonder begin en zonder einde,
aan Hem is de macht en de heerschappij.

Hij is mijn God, waarlijk mijn redder,
een rots bij verdriet in moeilijke tijden.
Hij wijst mij de weg, Hij is mijn schuilplaats,
Hij troost mij als ik Hem roep.

Aan Zijn hand vertrouw ik mijn ziel toe
als ik slapen ga en als ik ontwaak;
en met mijn ziel mijn lichaam ook.
Mijn God is bij mij; ik voel geen angst.

Adon olam asjèr malach betèrèm kol jetsir niwra.
Leët naäsa bechèftso kol azai mèlèch sjemo nikra.
Weacharé kichlot hakol lewado jimloch nora.
Wehoe haja, wehoe hovè wehoe jihejè betifara.
Wehoe èchad we-én sjéni lehamsjil lo lehachbira.
Beli résjit, beli tachlit welo haoz wehamisra.
Wehoe éli wechai goali wetsoer chèwli beët tsara.
Wehoe nisi oemanos li menat kosi bejom èkra.
Bejado afkid roechi beët isjan weaira.
Weïm roechi gewiati Adonai li welo ira.
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