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

.Epl̈ x ¤̀ Ï©e ï§i l ¥̀ .ï§i zi¥An¦ m¤kEpk§ x¥©A ,ï§i mW¥ A§ `Äd© KExÄ
.g¥
© Af§ O¦ d© zFpx§ wÎc©
© r mi ¦ a£rA© bgÎEx
© q§ `¦
n¤ nFx£̀
§
i © l¡` , cF`
¤ e§ dŸ`© il¦ ¥̀
.FCq§ g© ml̈Frl§ iM¦ ,aFh iM¦ iï©l EcFd
IN LEIDEN DE T EKS TEN
Gelezen door Clary Rooda en de rabbijnen
Menno ten Brink, Tamarah Benima en Kineret Siitig

:xnF`
¥ xi`¦ n¥ iA¦ x©
.d¥Ax§ d© mix¦ äc§ l¦ dkFf
¤ Dn̈W§ l¦ dẍFY©A wqFr
¥ d̈ÎlM
.Fl `Ed ic© M§ FNMª ml̈Frd̈ÎlMW¤ `N̈ ¤̀ ,cFr `le§
adF`
¥ ,mFwÖdÎz¤̀
©
adF`
¥ ,aEd`¨ r© x¥ `ẍw¦§ p
.zFIx¦ A§ dÎz¤̀
©

.zecgiizd .1
zFzN¦ h© A§ midFa
¦ B§ miWp̈£̀
¦
zFpäl§ mi ¦ Rv¦ FnM§
.m¦i©lẄExi§ ix¥d̈ l©r
- dn̈il¦ B§ d© zg© Y© xŸq¦§ P dn©
,dr̈Ẅl§ zEkl§ n©
däẄ£gn© A§ i¦p £̀ e© .i©lE`
dn© ,F` iY¦ d§ nM̈
© dn© dẍf̈
zFq£gl© e§ zFtg§
¥ i m¦i©lb§ x©A§ q¥PM© z§ d¦ N§

(1989) caer mr ,"xwira ravd"n
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`Äd© KExÄ Gezegend wie komt in de Naam van de Eeuwige.
Wij zegenen jullie vanuit het Huis van de Altijdaanwezige.
De Eeuwige is God; Hij verlicht 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

1. Afzondering.

Uit “De kleur in het bijzonder” Am Oweed, (1989)
Hoge mensen in gebedsmantels
als witte vogels
op de bergen van Jeruzalem.
Wat houdt zich schuil onder het kleed koningschap voor een uur,
misschien. En ik, in ontspoorde
gedachten, verlangde zo
blootsvoets tot inkeer te komen, te schuilen
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iN¦ W¤ lFcB̈d© o ¥ Md© ziN¦ h© zg© Y©
m¦iY© W§ ,m¦iY© W§ ,mi¦p £ M z©Nt¦ z§ aE
¦
d N̈t¦ Y§ d© KW¥ ÖY¦ W¤ izi
¦ v¦ ẍ .mi¦pẗl§ Licï
¤
.mi¦päl§ zFxiw¦ e§ ,W`xd̈ l©r b©B d¤id§ i¦ e§
mi¦pẗl§ ld̈T̈d© lM
oiA¦ l§ O© d© FW`x il¦ m©B ci¦pï
zFxŸq¦§ Pd© lM m©B,f`¨ i©lE`e§
zFiElB§ Eid§ i¦
zErn̈W§ n© FnM§
- aia¦ q̈ mix¦ d̈d¤
m¦i©lẄExl¦

dliahd inn dlerd zlitz .2
,itEb
¦ A§ xäi¥̀ lkl§ oY¥
,mi¦Ig© d© m¦iO© d© Eli¥̀ A§ r© b¥ FPW¤
.d`i
¨ x¦ A§ d© e§ aFHd© o©rn© l§ WC¥ g© z§ d¦ l§
.cFwx§ l¦ i©lb§ x©e§ izFpFd
©
a§ l¦ oY¥
.micq̈£
¦ g zElin§
¦ B l ¤̀ ,L ¤ Ev§ n¦ l¥ ¥̀ fx¥C̈§fd¦ l§ i¦pp¥ Y§
dn̈g̈¤pl§ wEwG̈d© z¤̀ zFwA§ g© n§ izFrFx§
©
f Eid¦ i§
d`¨ ẍFde§ zn¡
¤ ` zFNn¦ zFazFM
§ icï© Eid§ i¦
.dä£d`© A§ zFrbFp
§ ,zFp§bFp izFr
© A§ v¤̀
§ Eid§ i¦
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onder het kleed van mijn Hogepriester
en in het priesterlijk gebed, jouw beide handen
voor je uit. Ik wilde dat het gebed voortduurde
een dak was boven het hoofd en witte muren.
Een hele menigte voor ons uit
zal ook voor mij het zuiverende hoofd buigen
en misschien zal dan ieder geheim
geopenbaard zijn
gelijk het waarom
van de bergen rondom Jeruzalem.

2.

Een Gebed bij het Opstijgen uit het Water van het Mikwe
door rabbijn Rachel Shabbat Beit-Halachmi (datum onbekend)
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
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,dl̈n§ g¤ ix¥a§ C¦ iR¦ `¥lÖ¦i
.i¦pFWl§ l©r c¤qg¤ zxFY
©
dN̈t¦ zE
§ dẍFY zFaaFC
§ izẗ
© U§ Eid§ i¦
,idFl¡
© ` zF`l§ R¦ zF`Fx i©pi¥r Eid§ i¦
!LiU£
¤ rn© EAx© dn̈
.sEBd© lW¤ Fzc̈Fze§ Fzä£d`© z¤̀ EtT§ Wi
© e¦
`Äd© gx¤©Id© l©r dëw§ z¦ e§ dä£d`© z©Mx§ A¦ oY¥
zEn¥lW§ xFf£gn© l ¤̀ ,in¦ g§ x©A§
.dp̈äN§ d© z©rix¦ bE
§ iENn¦ M§ ,hErinE
¦
.xWFI
¤ d© Kx¤C¤ l ¤̀ ,däFhl§ WC¥ g© z¤̀
§ W¤ oFvẍ id¦ i§
.mi ¦ l¡` m¤lv¤ A§ eiẄk©
§ r c¤lËi`¦

ra© H¤ d© wig¥ a§ mic¦n̈£rn© - dp̈Ẍd© zFpFr .3
L¤pẗl§ n¦ oFvẍ id¦ i§
izFOi
© `¦ e§ izFa£̀
©
idFl`
¥ e¥ idFl¡
© ` ï§i
d¤pW¦
§ pe§ x¥fFgd̈ on̈§Gd© ix¥x§ d© l©rn¥ b¥Nc£̀
© W¤
iEPX¦ d© lW¤ on̈§Gd© l ¤̀ uR¥ w£̀
© e©
dv̈Exp̈e§ Lix£
¤g`© i¦pk¥ W§ n§ Y¦ W¤
Wn¤ X¤ d© zg© Y© n¦ zFxEcQ§ d© zFbEx£rA©
on̈UFA
§ gFgi¦
© PnE
¦
Wn¤ X©
¤ l l©rn¥ l ¤̀ d¤lr¡ ¤̀
ra© H¤ d© zEixFf£
¦ gn© W¤
.Li¤l ¥̀ dẍf̈£g i¦pki
¥ lFY
¦
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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.
Moge de maand die komt een maand vol hoop en liefde zijn
Zoals mijn schoot haar cyclus kent naar volheid
En zich opnieuw 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.
De seizoenen van het jaar – scenes in de natuur
Door rabbijn Mira Raz (2004)
Moge het Uw wil zijn,
Eeuwige, mijn God en God van mijn voorouders
Dat ik dans over de bergen van de weerkerende tijd
En spring naar de tijd van de omkeer,
Dat Gij mij meesleurt en we samen rennen
Door schone bloemvelden onder de zon,
En ik, door de welriekende geur van hun adem,
Opstijg tot boven de zon,
Dat het terugkeren van de natuur
Mij terugvoert tot U.

11

`an

legl dgpn

,DïEll§ d© (pw)
.FGrª r© iw¦ x§ A¦ EdEll§ d©
,FW § wA§ l ¥̀ ÎEll§ d©
.Flcª
§ B axM§ EdEll§ d©
,ei ¨ xEab§ a¦ EdEll§ d©
.xFPk¦ e§ l¤ap¥ A§ EdEll§ d© ,xẗFW rw© z¥ A§ EdEll§ d©
.ab̈rª e§ mi¦Pn¦ A§ EdEll§ d© ,lFgn̈E szA§ EdEll§ d©
.dr̈Exz§ i¥lv§ l§ v¦ A§ EdEll§ d© ,rn© ẄÎi¥lv§ l§ v¦ A§ EdEll§ d©
.DïÎEll§ d© Dï l¥Nd© Y§ dn̈Ẅ§Pd© lM
.dl̈Q¤ LEl£ld© i§ cFr ,Lzi¥
¤ a i¥aWFi
§ ix¥W
§ `©
.ei ¨ l¡` iïW¤ mr̈d̈ ix¥W§ `© ,FN dk̈M̈W¤ mr̈d̈ ix¥W§ `©
.DïEl£ld© ,ml̈FrÎc©re§ dŸ©rn¥ ,Dï Kx¥ä§p Epg©
§ p £̀ e©
CHATSI-KADDISJ

`ẍaÎi
§ C¦ `n̈lr̈
§ A§ `Äx© Dn¥ W§ WC©
© wz¦
§ ie§ lC©
© Bz§ i¦
i¥Ig© aE
§ oFkinFi
¥ aE
§ oFki¥Ig© A§ DzEk
¥ l§ n© Kil¦ n©
§ ie§ ,DzEr
¥ x§ k¦
.on¥ `¨ Exn§ `¦ e§ ,aix¦ ẅ on§
© faE
¦ `l̈b̈£rA© l ¥̀ ẍU§ i¦ zi¥AÎlkC§
.`Ïn© lr̈
§ in¥ lr̈
§ lE
§ m©lr̈l§ Kx©än§ `Äx© Dn¥ W§ `d¥ i§
xC© d© z¦
§ ie§ `V©
¥ pz¦
§ ie§ mnFx
© z¦
§ ie§ x`© R̈z¦
§ ie§ g©AY© W§ i¦ e§ Kx©Äz¦
§i
on¦ `N̈¥rl§ ,`Ed Kix¦ A§ ,`Ẅc§ wª C§ Dn¥ W§ l©Nd© z¦
§ ie§ d¤Nr© z¦
§ ie§
oẍin£̀
¦ C© `z̈n̈¡gp¤ e§ `z̈g̈A§ W§ Yª `z̈ẍiW¦ e§ `z̈k̈x§ AÎl
¦ M
.on¥ `¨ Exn§ `¦ e§ ,`n̈lr̈
§ A§
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Psalm 150

DïEll§ 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.

ix¥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

lC©© Bz¦
§ 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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DE AM IDA - H ET H OOFDG EB ED
De Amida wordt meteen hardop gezegd

.LzN̈
¤ d¦ Y§ ci¦B©i itE
¦ gŸt§ Y¦ izẗ
© U§ i¨ c£̀
1. AWOT WE-IMAHOT - GOD VAN DE GESCHIEDENIS

i ¥ l¡` ,EpizFO
¥ `¦ e§ EpizFa£̀
¥
i ¥ l`e¥ Epi ¥ l¡` ï§i dŸ`© KExÄ
i ¥ l¡` ,dẍÜ i ¥ l¡` ,aw£ri© i ¥ l`e¥ ,wg̈v¦
§ i i ¥ l¡` ,md̈ẍa§ `©
xFAB¦ d© lFcB̈d© l ¥̀ d̈, d`¥
¨ l i ¥ l`e¥ lg¥ ẍ i ¥ l¡` ,dẅa§ x¦
,lMd© d¥pFwe§ ,miaFh
¦ micq̈£
¦ g lnFB
¥ ,oFil¤
§ r l ¥̀ ,`ẍFPd© e§
mdi¥
¥ pa§ i¥pa§ l¦ l ¥̀ FB `ia¦ nE
¥ ,zFdÖ`¦ e§ zFa`¨ iC¥ q§ g© xkFf
¥ e§
.o¥bn̈E r© iWFnE
¦
x¥fFr K¤ln¤ .dä£d`© A§ FnW§ o©rn© l§
.dẍÜ c¥wFtE md̈ẍa§ `© o¥bn̈ ,ï§i dŸ`© KExÄ
2. GEWOEROT - GOD VAN DE KRINGLOOP VAN DE NATUUR

ax© ,dŸ`© miz¦ n¥ d¥Ig© n§ ,i¨ c£̀ ml̈Frl§ xFA¦B dŸ`©
mi¦Ig© lM¥ l§ k© n§ .mWB̈
¤ d© cixFnE
¦ gEx
© d̈ aiX¦ n© .©riWFd
¦ l§
,mil¦ tFp
§ KnFq
¥ ,miA¦ x© min£
¦ gx©A§ miz¦ n¥ d¥Ig© n§ ,c¤qg¤ A§
i¥pWi
¥ l¦ Fzp̈En¡` m¥Iw© nE
§ ,mixEq£̀
¦
xiY¦ nE
© ,milFg
¦ `¥tFxe§
zin¦ n¥ K¤ln¤ ,KN̈ dnFC
¤ inE
¦ zFxEa§B l©rA© LFnk̈ in¦ ,xẗr̈
.miz¦ n¥ zFi£gd© l§ dŸ`© on̈¡`p¤ e§ .dr̈EWi§ gi
© n¦ v§ nE
© d¤Ig© nE
§
.miz¦ O¥ d© d¥Ig© n§ ,ï§i dŸ`© KExÄ
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i¨ c£̀ 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.

xFAB¦ dŸ`© 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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3. KEDOESJAT HASJÉM - DE HEILIGHEID VAN GOD

in¥ W§ A¦ FzF` miWi
¦ C¦ w§ O© W¤ mW¥ M§ ,ml̈FrÄ Ln§ W¦ z¤̀ WC©
¥ w§p
:xn© `¨ e§ d¤f l ¤̀ d¤f `ẍẅe§ :L ¤̀ ia§
¦ p c©i l©r aEzM̈M© ,mFxn̈
ux¤`¨ d̈ lk `ln§ ,zF`äv§ ï§i WFcẅ ,WFcẅ ,WFcẅ
.FcFaM§
:Exn`i
¥ KExÄ mz̈Öªrl§
.FnFwO§ n¦ ï§i cFaM§ KExÄ
:xn`¥l aEzM̈ LW§ § w ix¥a§ c¦ aE
§
.DïEll§ d© ,xcë xcl§ oFIv¦ Ki¦ © l¡` ,ml̈Frl§ ï§i Kln¦
§i
,WiC¦ w©
§ p Lz§ Ẍcªw§ migv̈§
¦ p g©vp¥ lE
§ L¤l § B ci¦B©p xFcë xFcl§
l ¥̀ iM¦ ,c¤rë ml̈Frl§ WEnï `l EpiR¦ n¦ Epi«¥ l¡` L£ga§ W¦ e§
.WFcT̈d© l ¥̀ d̈ ,ï§i dŸ`© KExÄ .dŸ`¨ WFcẅe§ lFcB̈ K¤ln¤
4-16. HAWINÉNOE, DE INGEKORTE AMIDA

Epl̈ g©lq§ ,EpzäEW
¥
z§ a¦ d¥vxE§ ,Epi ¥ l¡` ï§i Ep¥pia£
¦d
iM¦ ,dk̈ẍa§ i¥ll§ h© A§ Epzp̈
¥ W§ Kx¥Ä ,Epi¥i ¨ g `ẗxE§ Ep¥l £̀ FB
dr̈W§ x¦ d̈e§ hRW§ l¦ Li¤lr̈ mirFY
¦ d© e§ u¥Aw© Y§ dŸ`© mixG̈¦ tª n§
,Lzr̈EWi
§
aE
¦ Lxi§ r¦ o©ip§ a¦ A§ Kä i¥qFgÎlM Egn§ U§ i¦ e§ .©ri¦pk§ Y©
.dN̈t¦ Y§ r© nFW
¥ ,ï§i dŸ`© KExÄ .d¤pr£ z© dŸ`© `ẍw¦§ p mx¤h¤
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WC¥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 xFcl§ 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¥pia£
¦ 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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17. AWODA - IN GODS DIENST IN TSION

l¥Aw© z§ dä£d`© A§ mz̈N̈t¦ zE
§ ,l ¥̀ ẍU§ i¦ LO©
§ rA§ ,Epi ¥ l¡` ï§i d¥vx§
oFkWE
§ .LO©
¤ r l ¥̀ ẍU§ i¦ zcFa£
© r cin¦ Ÿ oFvẍl§ id¦ zE
§ ,oFvẍA§
Epi¥pi¥r dp̈i¤fg¡ z¤ e§ .m¦il̈ẄExiA¦ Licä£
¤ r LEca©
§ ri© e§ oFIv¦ A§
xi¦fg£ O© d© ,ï§i dŸ`© KExÄ .min£
¦ gx©A§ oFIv¦ l§ LaEW
§ A§
.oFIv¦ l§ FO©re§ Fzp̈ik¦ W§
18. HODA’A - DANKZEGGING
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© pE LN§ dcFp
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l©re§ ,Kl̈ zFcEwR§ d© EpizFn
¥ W¦
§ p l©re§ ,Lcï
¤ A§ mixEq
¦ O§ d©
LizFaFh
¤
e§ LizF`
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d¥vx§ 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.

micFn
¦ 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©re§ 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.

Epi ¥ l¡` Onze God en God van onze voorouders, zegen ons met de

drievoudige zegen uit de Tora, gegeven door Uw dienaar Mosjè:
Moge de Eeuwige je zegenen en beschermen.
Moge de Eeuwige Zijn licht over je laten stralen
en je liefde geven.
Moge de Eeuwige altijd bij je zijn
en je met vrede omgeven.

Moge dit Zijn wil zijn.
Moge dit Zijn wil zijn.
Moge dit Zijn wil zijn.
BEMIDBAR 6:24-26
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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.

lC©© Bz¦
§ 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 te 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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Epi¥lr̈ mFlẄ dU£
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Jih’joe leratson imré fi wehegjon libi lefanècha, Adonai tsoeri wegoalie.
Osee sjalom bimromav, hoe jaäsee sjalom alénoe
weal kol Jisraëel weal kol bené adam, weïmroe Amen
Mogen de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart
in overeenstemming zijn met Uw wil,
Eeuwige, mijn Rots, mijn Allernaaste.
Moge Hij die vrede maakt in Zijn sferen ook vrede maken voor ons,
voor heel Jisraël en voor heel de mensheid. Zegt daarop: Amén.
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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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¤ ri© `Ed ein̈Fxn§ A¦ mFlẄ d ¤ r
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lC©© Bz¦
§ 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.

lC©© Bz¦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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,EpM¥ l§ n© `Ed dŸ`© ,Epi¥pFc£̀ `Ed dŸ`© ,Epi ¥ l¡` `Ed dŸ`©
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Niemand is als onze God, niemand is als onze Heer,
niemand is als onze Koning, niemand is als onze Helper.
Wie is als onze God, wie is als onze Heer,
wie is als onze Koning, wie is als onze Helper?
Wij danken onze God, wij danken onze Heer,
wij danken onze Koning, wij danken onze Helper.
Geprezen is onze God, geprezen is onze Heer,
geprezen is onze Koning, geprezen is onze Helper.
U bent onze God, U bent onze Heer,
U bent onze Koning, U bent onze Helper.
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