


Het terugkerende Israël

Als dan de vrucht rijp is….

De nieuwe Gemeente is de 
rijpe vrucht, die uit liefde 
Torah volgt en verzameld 
wordt!

Markus 4:29, Opb. 14:14-16



יְנָחס פִּ
Pinchas

במדבר – Bamidbar / Num. 25:10 – 30:1

ירמיהו – Yirm’yahu / Jer. 1:1 – 2:3



Onze gebeden

• De synagoge kent 3 gebedsdiensten

• Ze zijn overgenomen van Olah-tamid: altijddurend brandoffer

• Dit beeldt onze volledige toewijding aan ַיְהֶוה uit.

• Tempeldienst begint met Olah-tamied als de zon opkomt

• De dienst in de Bet HaMikdash stopt met Olah-tamied in namiddag

• Beyn Ha'arbayim = tussen de 2 avonden: ± 3 uur 's middags

• Dat is het moment waarop Yeshua haMashiach stierf

• Ook het tijdstip waarop Elia ging bidden om vuur uit de hemel



Onze gebeden

• Tussen deze 2 tijden werden alle korbanot op het altaar gebracht

• Hoe komt men dan aan 3 gebedstijden? 

• Voor het donker werd, maakte men het vuur klaar voor de nacht

• Het vuur op het altaar mocht immers niet uitgaan!

• Van deze laatste handeling is het avondgebed afgeleid 

• Daarom heeft Am-Yisra’el 3 officiele gebedstijden, zie Dan. 6:11

• In Ivriet: Shacharit, Mincha en Ma’ariv / Arvit.



Onze gebeden

• ַשֲחִרית – Shachariet: morgengebed; Shachar = morgen 

• Zie Ps. 22:1: Ajèlet haShachar – hert / gazelle van de dageraad 

• ִמנַחה – Minchah: middaggebed; aanbieding, gift; (‘graanoffer’)

• Minchah daadwerkelijk een gift, want je moet je werk onderbreken

• ַמֲעִריב – Ma’ariv: avondgebed

• Ma’ariv van ערב – Arav: donker worden, verdwijnen. Èrev = avond.

• Ma’arav = plaats van het ondergaan der zon, het westen



Onze gebeden

• Het plaatje van Yosef: 
Yosef had een droom en hij is uitgekomen ondanks dat het eerst 
precies andersom leek te gaan. Eerst zou hij gedood worden en 
daarna als slaaf verkocht, maar uiteindelijk werd hij verhoogd en 2 
jaar later ontmoette hij zijn broers. 

• Lijkt deze 2 jaar niet op de 2000 jaar sinds Yeshua is opgevaren? 





Onze gebeden

• Mah tovu: Num 24:5, het enige stukje tekst in de gebeden van een 
niet-Israeliet. 

• Een uitroep van verwondering: Mah tovu ohalecha Ya’akov, 
Mishkenotecha Yisra’el.

• In de synagoge wordt hierachter nog meer gezegd, zie blz. 1 NIK



בּו  ַמה־ט ֹּ֥
Mah Tovu

Mah tovu ohalecha Ya’akov, 

mishk’notecha Yisrael.

ב  ֲעק ֹ֑ יָך ַיֹֽ ָהֶלֶ֖ בּו א ֹֽ ַמה־ט ֹּ֥
ל ֹֽ ְשָרא  יָך יִּ ְשְכנ ֶתֶ֖ ׃מִּ

Hoe goed zijn uw tenten, Ja’akov, 
uw woningen, Jisraël!

ְדַבר כדְבמִּ
Numeri 24:5



Onze gebeden

• Kaddish: blz. 12-14 NIK. De inhoud v/h Kaddish-gebed is het belijden en het 
onvoorwaardelijk aanvaarden van Gods wereldleiding. Dit in alle omstandigheden 
van het leven, zelfs als we ons leven voor de erkenning hiervan zouden moeten 
opofferen. Dit is het begrip: Kiddush haShèm.

• De kern ervan is het uitspreken en het verheerlijken van hetgeen Elohim voor ons 
betekent. Een betekenis die is neergelegd in de vierletterige Naam, waarvan de 
betekenis benaderd kan worden worden met: Die er was, Die er is, Dier er altijd 
zijn zal.

• Wij spreken het hele Kaddish-gebed uit, dit wordt Kaddish-Shalém genoemd. In 
de synagoge worden ook kortere versies van het Kaddish uitgesproken, bv na het 
beëindigen van een bepaald onderdeel v/d dienst.



קדיש תפילת
Kaddish gebed



קדיש תפילת - Kaddish gebed

V. Laat de grootheid en heiligheid van Zijn grote NAAM vermeld worden in de 

wereld die Hij geschapen heeft, volgens Zijn wil en moge Hij Zijn koningschap 

vestigen tijdens uw leven en tijdens het leven van heel het Huis Jisraël, 

spoedig en binnenkort. 

En zeg: Amen.

G.e.V. Moge Zijn grote NAAM geprezen zijn 

in alle eeuwigheid.



קדיש תפילת - Kaddish gebed

V. Moge geprezen, met hulde, roem en hoogachting vermeld, verheven, 
verheerlijkt en met eer bezongen worden, 
de NAAM van de Heilige, die geprezen is, boven alle uitingen van prijzen, 
gezang, hulde en troost, die er in de wereld geuit worden. 
En zeg: Amen.

G. Neem ons gebed barmhartig 
en welwillend aan!

V. Dat het gebed en smeken van heel Jisraël bij hun Vader in Hemel 
aangenomen mag worden. 
En zeg: Amen.



קדיש תפילת - Kaddish gebed

G. De NAAM van יהוה zij geprezen 
van nu tot in eeuwigheid.

V. Moge er veel vrede uit de Hemel komen en leven, 
voor ons en voor heel Jisraël. 
En zeg: Amen.

G. Mijn hulp komt van יהוה, 
de maker van hemel en aarde.

V. Die vrede sticht in Zijn hoge sferen moge ook vrede brengen 
voor ons en voor heel Jisraël. 
En zeg: Amen.



Onze gebeden

• Ashré: Psalm 145 met een inleiding en afsluiting. 

• Dit wordt uitgesproken als erkenning voor al de liefde, goedheid en weldaden van 

YHVH. Het is gemaakt aan de hand van het Alef-Bet, dus ieder vers heeft een 

letter. Als het ware bezingen we de volheid van HaShem, van Alef tot Tav.

• Echter de letter Nun ontbreekt, in de SG staat hier: “Waarachtig is JHWH in Zijn 

woorden en Heilig in al Zijn werken.” Hij zal dus al zijn beloften vervullen en dat is 

precies de betekenis van Zijn Naam: ַיְהֶוה



י י יוְשב  ַאְשר 
Ashrei Yoshvei



Ashrei yoshvei veitecha, od y’hal’lucha Selah.

ַהְללּוָך יֶתָך עוד ְיֹֽ י ב  י יוְשב  ָלה׃ַאְשר  ֶסֹֽ
Gelukkig die in Uw Huis verblijvend, steeds weer Uw lof verkondigen.

Ashrei ha’am shekachah lo, ashrei ha’am she-ַיְהֶוה Elohav.

י ָה  ְשר  י ָהָעם ֶשָכָכה לו ַאֹֽ ָעם ֶשַיְהֶוה  ַאְשר 
ֱאֹלָהיו׃

Gelukkig het volk dat het gaat zoals dit, gelukkig het volk waarvan 

ַיְהֶוה de God is.



T’hilah l’David

ד ָלה ְלָדוִּ ְתהִּ
Een lofzang van David.



Aromimcha Elohai HaMelech wa’avarachah Shimcha l’Olam

wa’ed.

ְמָך ֱאלוַהי ַהֶמֶלְך ַוֲאָבֲרכָ  ְמָך ֲארומִּ ה שִּ

ד׃ ְלעוָלם ָוֶעֹֽ
God, Koning, als hoogste wil ik U erkennen, Uw Naam prijzen, eeuwig 

en altijd.



B’chol-yom avarachèka, wa’ahal’lah Shimcha l’olam wa’ed.

מְ  ד׃ְבָכל־יום ֲאָבֲרֶכָך ַוֲאַהְלָלה שִּ ם ָוֶעֹֽ ָך ְלעולֹּ֥
Iedere dag wil ik U prijzen, de lof van Uw Naam verkondigen, eeuwig 

en altijd.

Gadol ַיְהֶוה um’hulal m’od w’ligdulato ein cheqer.

ְגֻדלָ  ֶקר׃ָגדול ַיְהֶוה ּוְמֻהָלל ְמא ד ְולִּ ֹֽ ין ח  תו א 
Groot is ַיְהֶוה en met lof uitbundig bezongen, Zijn grootheid is 

ondoorgrondelijk.



Dor l’dor y’shabach ma’asecha, ugvurotecha yagidu.

ידּו׃דור ְלדור ְיַשַבח ַמֲעֶשיָך ּוְגבּור ֶת  ֹֽ יָך ַיגִּ
Opvolgende geslachten brengen hulde aan Uw werken, van Uw 

machtige daden verhalen zij.

Hadar k’vod hodecha w’divrei nifl’otecha asichah.

ְפְלאוֶתיָך י נִּ ְבר  יָחה׃ֲהַדר ְכבוד הוֶדָך ְודִּ ֹֽ  ָאשִּ
De heerlijke pracht van Uw Majesteit en de verhalen van Uw 

wonderen wil ik bespreken.



We’ezuz norotecha yomeru ugdulatcha asaprènah.

רּו ּוְגדּוָלְתָך יָך י אמ  ָנה׃ֶוֱעזּוז נוְרא ֶתֶ֣ ֲאַסְפֶרֹֽ
Opvolgende geslachten brengen hulde aan Uw werken, van Uw 

machtige daden verhalen zij.

Zecher rav-tuvcha yabi’u w’tzidkat’cha y’ranénu.

ְדָקְת  יעּו ְוצִּ ֶכר ַרב־טּוְבָך ַיבִּ נּו׃ז  ֹֽ ָך ְיַרנ 
De faam van Uw overgrote goedheid verbreidt men en Uw 

rechtvaardigheid bejubelt men.



Chanun w’rachum erech ,ַיְהֶוה apayim ugdol-chased.

ם ּו ֶסד׃ַחנּון ְוַרחּום ַיְהֶוה ֶאֶרְך ַאַפיִּ ְגָדל־ָחֹֽ
Genadig en barmhartig is ַיְהֶוה, eindeloos geduldig en 

van grote liefde.

Tov-ַיְהֶוה lakol w’rachamav al-kol-ma’asav.

יו׃טוב־ ַיְהֶוה ַלכ ל ְוַרֲחָמיו ַעל־ָכל ־ַמֲעָשֹֽ
Goed is ַיְהֶוה voor allen, Zijn barmhartigheid strekt zich uit 

over al Zijn werken.



Yoducha ַיְהֶוה kol-ma’asècha wachasidècha y’varachucha.

יֶד  ּוָכה׃יודּוָך ַיְהֶוה ָכל־ַמֲעֶשיָך ַוֲחסִּ יָך ְיָבֲרכֹֽ
U, ַיְהֶוה , danken al Uw schepselen en al Uw getrouwen prijzen U.

K’vod malchut’cha yomeru, ugvurat’cha y’daberu.

רּו׃ְכבוד ַמְלכּוְתָך י אמרּו ּוְגבּוָרְת  ֹֽ ָך ְיַדב 
Over Uw koninklijke Majesteit spreken zij en zij verkondigen Uw 

almacht.



L’hodia livnei ha’adam gvurotav uchvod hadar malchuto.

י ָהָאָדם ְגבּור ָתיו ּוכְ  ְבנ  יַע לִּ בוד ֲהַדר ְלהודִּ
ו׃ ַמְלכּותֹֽ

Om de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken en 

de pracht van Zijn koninklijke Majesteit.



Malchut’cha malchut kol-olamim umemshalt’cha

b’chol dor wador.

ָלמִּ  ְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכל־ע ֹֽ ְמֶשְלְתָךַמֹֽ ים ּוֶמֹֽ
ור׃ ְבָכל־ֹּדור ָודֹֽ

Uw koningschap is een koningschap van alle eeuwigheid, Uw 

heerschappij is door alle geslachten.



Somech ַיְהֶוה l’chol hanoflim w’zokef l’chol-hak’fufim.

ף ְלכָ  ים ְוזוק  ְך ַיְהֶוה ְלָכל־ַהנ ְפלִּ ים׃סומ  ֹֽ ל־ַהְכפּופִּ
U, ַיְהֶוה , danken al Uw schepselen en al Uw getrouwen prijzen U.

Enei-chol elecha y’saberu w’Atah noten-lahem et ochlam

b’ito.

רּו ְוַאָת  ֶליָך ְיַשב  י־כ ל א  ינ  ֹֽ ן־ָלֶהם  ע  ות  ה נֹֽ
ו׃ תֹֽ ֶאת־ָאְכָלם ְבעִּ

Aller ogen zien hoopvol naar U op en U geeft ze eten op de juiste tijd.



Poteach et yadecha umasbi’a l’chol-chai ratzon.

יַע ְלָכל־ַח  ַח ֶאת־ָיֶדָך ּוַמְשבִּ ון׃פות  י ָרצֹֽ
U opent Uw hand en stelt al wat leeft tevreden.

Tzadik ַיְהֶוה b’chol-d’rachav w’chasid b’chol ma’asav.

יק ַיְהֶוה ְבָכל־ְֹּדָרָכיו ְוָח  יוַצֹּדִּ יד ְבָכל־ַמֲעָשֹֽ ׃סִּ
Rechtvaardig is ַיְהֶוה in al Zijn wegen en liefderijk in al Zijn daden.



Karov ַיְהֶוה l’chol-kor’av, l’chol asher yikra’uhu ve’emet.

קְ  ָרֻאהּו  ָקרוב ַיְהֶוה ְלָכל־ק ְרָאיו ְלכ ל ֲאֶשר יִּ
ת׃ ֶבֱאֶמֹֽ

Dichtbij is ַיְהֶוה voor allen die Hem aanroepen, voor allen die Hem in 

waarheid aanroepen.



Retzon-y’re’av ya’aseh w’et-shav’atam yishma w’yoshi’em.

ֶאת־ַשְועָ  ָאיו ַיֲעֶשה ְוֹֽ ְשַמע ְרצון־ְיר  ָתם יִּ
ם׃ ֹֽ יע  ְויושִּ

De wens van hen die ontzag voor Hem hebben, vervult Hij, hun 

smeken verhoort Hij en Hij helpt hen.



Shomer ַיְהֶוה et-kol-ohavav w’et kol-harsha’im yashmid.

ים   ת ָכל־ָהְרָשעִּ ר ַיְהֶוה ֶאת־ָכל־א ֲהָביו ְוא  שומ 
יד׃ ֹֽ ַיְשמִּ

ַיְהֶוה waakt over allen die van Hem houden en allen die het slechte 

doen vernietigt Hij.



T’hilat ַיְהֶוה y’daber-fi wivarech kol-basar shem kodsho

l’olam wa’ed.

יבָ  י וִּ ְַֽדֶבר־פִּ ַלת ַיְהֶוה ְיֹֽ ְך ָכל־ָבָשר ש  ְתהִּ ם  ר 
ָקְדשו ְלעוָלם ָוֶעד׃

Een lofzang op ַיְהֶוה brengt mijn mond tot uiting en al wat leeft prijst 

Zijn heilige Naam, voor altijd.



Wa’anachnu n’varech Yah me’atah w’ad-olam. Hal’lu-Yah!

ַעָתה ֹֽ ְך ָיּה מ  ְללּו־ָיֹֽ ַוֲאַנְחנּו ְנָבר  ּה׃ְוַעד־עוָלם ַהֹֽ
En wij, wij prijzen Yah, van nu tot in eeuwigheid. Hal’lu-Yah!



Onze gebeden

• Actuele p’sukiem / actuele Bijbelverzen. 

• De kern van Gods beloften voor deze tijd.



ACTUELE P’SOEKIEM

Bayamim ha’hemah yel’chu, veit-Y’hudah al-

beit

ָמה ים ָהה  ית, ַבָימִּ ְלכּו ב  ית-ַעלְיהּוָדה-י  ב 
In die dagen zal gaan, het huis van J’hoedah naar het Huis

Yisrael, ve’yavo’u yach’dav me’erets tzafon

ל ְשָרא  ֶאֶרץ ָצפ, ְוָיב אּו ַיְחָֹּדו; יִּ ,וןמ 
van Jisraël, en zij zullen komen als eenheid uit het Noorderland



ACTUELE P’SOEKIEM

al ha’aretz asher hinchalti

י, ָהָאֶרץ-ַעל ְנַחְלתִּ ֲאֶשר הִּ
naar het land dat ik gegeven heb

et avoteichem.

יֶכם׃-ֶאת ֲאבות 
Aan hun vaderen.

ְרְמָיהּו ג  18יִּ
Jirm’jahoe 3:18



ACTUELE P’SOEKIEM

Ve’niqb’tzu b’nei Yehudah uv’nei Yisrael

י ְקְבצּו ְבנ  י-ְונִּ ְש -ְיהּוָדה ּוְבנ  ליִּ ,ָרא 
En verzameld zullen worden de zonen van J’hoedah

en de zonen van Jisraël

yachdav, ve’samu lahem rosh echad,

,ְוָשמּו ָלֶהם ר אש ֶאָחד, ַיְחָֹּדו
tesamen, en voor hen een leider aanstellen



ACTUELE P’SOEKIEM

ve’alu min-ha’aretz: ki gadol yom Yizr’El.

ן י ָגדול: ָהָאֶרץ-ְוָעלּו מִּ ְזְרעֶ , כִּ אל׃יום יִּ
en optrekken uit het land, 

want groot is de dag van het ‘gezaaide van El’.

ַע  הוש 
Hoshea 1:11 / 2:2



ACTUELE P’SOEKIEM

Hoi hoi, ve’nusu me’eretz tzafon n’um ,ַיְהֶוה

ֶאֶרץ ָצפון, הוי הוי ַיְהֶוה׃-ְנֻאם-ְוֻנסּו מ 
Hé, hé, vlucht toch uit het land van het noorden, 

spreekt ַיְהֶוה,

ki k’arba ruchot ha’shamayim perasti etchem, n’um .ַיְהֶוה

ם י ְכַאְרַבע רּוחות ַהָשַמיִּ ַרְשתִּ , כִּ ַיְהֶוה׃-ְנֻאם--י ֶאְתֶכםפ 
want Ik heb jullie verspreid naar de vier winden 

van de hemel, spreekt ַיְהֶוה.



ACTUELE P’SOEKIEM

Hoi Tzion, himalti yoshevet bat-bavel.

יון י, הוי צִּ ָמְלטִּ ל׃ָבבֶ -ַבת, יוֶשֶבת--הִּ
Hé Tsiejon, ontsnap jij die woont bij de dochter van Babel.

10-12 ְזַכְרָיה ב
Z’char-Yah 2:6-7 / 2:10-12



Onze gebeden

• Het Shma – de geloofsbelijdenis van Am-Yisra’el. 

• De eerste + laatste letter vergroot: עד - Eed: getuige!

• Baruch Shem kevod…: werd in de 2e Tempel gezegd als de Hogepriester de Heilige 

Naam 10 maal had uitgesproken. Deze tekst is ingevoegd in het Shma, tussen 

Deut. 6:4 en 6:5-9 en wordt daarom zacht uitgesproken. 

• Volgens de overlevering hebben de zoons van Ya’akov Avinu dit gezegd nadat 

hun Vader hen gezegend had in Genesis 49.



ל ֹ֑ ְשָרא  ע יִּ ְשַמֶ֖
Sh’ma Yisrael



Sh’ma Yisrael, ַיְהֶוה Elohenu, 

ינּו עְשַמֶ֖  ֶ֖ ל ַיְהֶוה ֱאֹלה  ֹ֑ ְשָרא  יִּ
Luister Jisraël, ַיְהֶוה is onze G-d,

ַיְהֶוה Echad.

׃דֶאָחֹֽ | ַיְהֶוה 
ַיְהֶוה is Eén.

ל ְשָרא  ע יִּ ְשַמֶ֖



zacht uitspreken!

Baruch Shem k’vod

ם ְכבוד  ָברּוְך ש 
Geprezen Zijn Heilige Naam 

malchuto l’olam va’ed.

.ַמְלכּותו ְלעוָלם ָוֶעד
Zijn koninkrijk is voor eeuwig en altijd.



Ve’ahavtah et ַיְהֶוה Elohecha

יָך  ת ַיְהֶוה ֱאֹלֶהֹ֑ ֶ֖ ַהְבָתָּ֔ א  ְוָאֶ֣
Je moet ַיְהֶוה je Elohiem liefhebben 

b’chol l’vavcha, uv’chol nafsh’cha,
uv’chol m’odecha.

ְבָךֹּ֥ ּוְבָכל־ַנְפְשָךֶ֖ ּו  ָך׃ְבָכל־ְלָבֹֽ ְבָכל־ְמא ֶדֹֽ
met heel je hart, heel je ziel 

en met alles waartoe je bij machte bent.



Ve’hayu had’varim ha’eleh 

ֶלה ים ָהא ֵ֗ ֶ֣ ,ְוָה֞יּו ַהְֹּדָברִּ
Neem deze woorden

asher Anochi m’tsav’cha hayom al-l’vavecha.

ום ַעל־  י ְמַצְּוָךָ֛ ַהיֶ֖ ִ֧ נ כִּ ר ָאֹֽ ָך׃ֲאֶשֶׁ֨ ְלָבֶבֹֽ
die Ik je vandaag als gebod voorschrijf ter harte.



Ve’shinantam le’vanecha 

ve’dibarta bam,

יָך ם ְלָבֶנָּ֔ ַנְנָתֶ֣ ְושִּ
ם ַבְרָתֶ֖ ָבֹ֑ ְודִּ

Je moet ze voor je kinderen telkens 

weer herhalen en erover spreken 



be’shivte’cha be’vetecha

uv’lecht’cha baderech

uv’shochb’cha uv’kumecha.

ָך   יֶתֶׁ֨ ְבְתָךָ֤ ְבב  ְבשִּ
ֶרְך ַבֶֹּדָּ֔ ּוְבֶלְכְתָךֶ֣ 
ָך׃  ּוְבָשְכְבָךֶ֖ ּוְבקּוֶמֹֽ

als je thuis zit en als je onderweg bent, 

als je gaat slapen en als je opstaat.



Uk’shartam le’ot al-yadecha

ve’hayu le’totafot bein einecha,

ָך ות ַעל־ָיֶדֹ֑ ם ְלאֶ֖ ּוְקַשְרָתֹּ֥
יֶנֹֽיָך׃ ין ע  ֹּ֥ ת ב  ָטפ ֶ֖ ּו ְלט ֹֽ ְוָהיֹּ֥

Je moet ze als een teken op je hand binden 

en als een herinneringsband tussen je ogen



Uch’tavtam al-mezuzot beitecha

uvish’arecha.

ָך ּובִּ  יֶתֶ֖ ות ב  ם ַעל־ְמֻזזֹּ֥ יָך׃ּוְכַתְבָתָ֛ ְשָעֶרֹֽ

en ze schrijven op de deurposten van je huis 

en aan je poorten.



Onze gebeden

• Het Amidah is het hoofdgebed. Het had 18 b’rachot, waaraan later 
één is toegevoegd - het 12e - maar de naam Sh’moné Esré (=18) bleef. 
Met de komst van het Vrederijk zal de 12e bracha wel vervallen.

• Amidah begint in NIK Siddoer (6e druk) met Shacharit op blz. 43, met 
minchah op blz. 83, en met ma’ariv op blz. 224.

• Amidah = ww. staand. Het is het staande gebed, met de voeten stevig 
naast elkaar. Y’chezkel zag de engelen alsof ze één recht been hadden 
(Eze. 1:7).

• Amidah: Je nadert en staat voor de troon van ַיְהֶוה. Je hart is vol 
eerbied en ontzag en je spreekt Hem eerbiedig aan.



Onze gebeden

• Hoofdindeling Amidah: 
1. drie gebeden Shevach – lofprijs
2. 13 gebeden Bakashah – verzoeken
3. drie slotgebeden Hoda’ah – dank

• Bakashot - verzoeken: 6 persoonlijke brachot 
6 gemeenschappelijke brachot
1 verzoek om verhoring = 16e brachah

• Het ‘Onze Vader’ op dezelfde manier opgebouwd:

• 1. Onze Vader … Uw Naam worde geheiligd, - lofprijs

• 2. Uw koninkrijk kome, --- verlos ons van de boze - verzoeken

• 3. Want van U is het Koninkrijk …. Amen - afsluiting



Onze gebeden

• Op Shabbat worden de verzoek-gebeden worden vervangen door speciale 
Shabbat-brachot tot lofprijs van Hakadosh Baruch Hu, voor het geschenk van de 
Shabbat. 
Daarom wordt het Amidah op Shabbat ook תפילת שבע - T’fillat Shèva genoemd, 
naar de 7 brachot.

• Bij Adonai sfatai tichtach: doe 3 stappen achteruit uit eerbied voor de Heilige 
Majesteit, bij u-fi yagid t’hilatecha: doe 3 stapjes vooruit uit verlangen naar 
Hakadosh Baruch Hu.

• Bij 1e Brachah: buig knieën bij eerste woord en buig je rug bij 2e woord en sta 
overeind bij de Naam. 
Dit ook bij slot van brachah 1 en bij het slot van brachah 6.



T’filat Sheva -תפילת שבע 
Amidah voor Shabbatmiddag

Adonai sfatai tiftach u-fi yagid te’hilatecha.

י יַ  ְפָתח ּופִּ ָלֶתָךֲאד ָני ְשָפַתי תִּ יד ְתהִּ .גִּ

Heer open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen

ים נא 17 לִּ ְתהִּ
Psalm 51:17



1ͤ BRACHA

Baruch Atah ַיְהֶוה Elohenu v’Elohei avotenu,

י ֲא  אלה  ינּו ו  ינּוָברּוְך ַאָתה ַיְהֶוה ֱאלה  בות 
Geprezen, U, ַיְהֶוה, onze G-d

en G-d van onze voorouders,

Elohei Avraham Elohei Yitschak v’Elohei Ya’akov,

י יַ  אלה  ְצָחק ו  י יִּ י ַאְבָרָהם ֱאלה  .ֲעקבֱאלה 
G-d van Avraham, G-d van Jitschak en G-d van Ja’akov



1ͤ BRACHA

Ha-El hagadol hagibor w’hanora,

בור ְוַהנוָרא ל ַהָגדול ַהגִּ .ָהא 
de grote, machtige en ontzaglijke G-d,

El Elyon gomel chasadim tovim v’koneh hakol

ה ַה  ים ְוקונ  ים טובִּ ל ֲחָסדִּ ל ֶעְליון גומ  כל א 
hoogste G-d, die echte weldaden bewijst 

en bezitter van het heelal



1ͤ BRACHA

v’zocher chasde avot, umevi go’el

י ָאבות ר ַחְסד  ל. ְוזוכ  יא גוא  בִּ ּומ 
die de deugden van onze voorouders 

in herinnering houdt en een go’el

livnei v’neihem l’ma’an shmo b’ahavah.

יֶהם ְלַמַען ְשמו ְבַאֲהבָ  י ְבנ  ְבנ  :הלִּ
brengt voor hun kleinkinderen terwille

van Zijn Naam met liefde.



1ͤ BRACHA

Melech Ozer u’Moshia u’Magen.

ן׃ יַע ּוָמג  ר ּומושִּ ֶמֶלְך עוז 
Koning, Helper en Redder en Beschermer

Baruch Atah ַיְהֶוה Magen Avraham.

ן ַאְבָרָהם, ָברּוְך ַאָתה ַיְהֶוה ׃ ָמג 
Geprezen, U, ַיְהֶוה, beschermer van Avraham.



2ͤ BRACHA

Atah gibor l’olam Adonai

בו .ָניָלם ֲאד  ר ְלעוַאָתה גִּ
U bent ten allen tijde machtig, Heer.

m’chayeh metim Atah, rav l’hoshia

ים ַאָתה תִּ יַע׃. ְמַחֶיה מ  ַרב ְלהושִּ
U brengt doden weer tot leven, geweldig om te helpen,

VAN SOEKOT TOT PESACH:

mashiv haruach u´morid hageshem.

יב ָהרּוַח ּומו יד ַהֶגֶשם ַמשִּ :רִּ
U laat het waaien en U laat het regenen



2ͤ BRACHA

M’chalkel chayim b’chesed

ים ְבֶחֶסד ל ַחיִּ ְמַכְלכ 
U zorgt met liefde voor de levenden

m’chayeh metim b’rachamim rabim

ים תִּ יםְמַחֶיה מ  ים ַרבִּ ְבַרֲחמִּ
brengt met grote barmhartigheid doden weer tot leven,



2ͤ BRACHA

somech nof’lim, ve’rofe cholim, umatir asurim

ְך נו סו  ים ְורו מ  א חוְפלִּ יר ֲאספ  ים ּוַמתִּ יםלִּ ּורִּ
steunt die vallen, geneest zieken, bevrijdt gevangenen

umkayem emunato lishenei afar.

ם ֱאמּוָנתו י ָעָפרּוְמַקי  נ  יש  לִּ
en houdt de belofte van trouw aan hen die in het stof slapen.



2ͤ BRACHA

Mi chamocha ba’al g’vurot umi domeh lach,

י ָכמו י דו ָך ַבַעל ְגבּורומִּ ֶמה ָלְךת ּומִּ
Wie is als U, Heer over de krachten en wie is U gelijk,

Melech memit um’chayeh umatsmiach yeshuah.

יַח ְיש ית ּוְמַחֶיה ּוַמְצמִּ מִּ ּוָעה׃ֶמֶלְך מ 
Koning die laat sterven en weer tot leven brengt en die 

verlossing als een bloem laat uitspruiten



2ͤ BRACHA

V’ne’eman Atah l’hachayot metim.

ים׃ ְוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיו תִּ ת מ 
U bent trouw – aan Uw belofte - om doden weer 

tot leven te brengen.

Baruch Atah ַיְהֶוה m’chayeh ha metim.

תִּ  ים׃ָברּוְך ַאָתה ַיְהֶוה ְמַחֶיה ַהמ 
Geprezen, U, ַיְהֶוה, die de doden weer tot leven brengt.



3ͤ BRACHA

Atah kadosh ve’Shimcha kadosh

ְמָך ָקדוש ַאָתה ָקדוש ְושִּ
U bent heilig en Uw NAAM is heilig

uk’doshim b’chol yom yehalalucha selah. 

ים ְבָכל יו ם ְיַהְללּוָך ֶסָלה׃ּוְקדושִּ
en heilige wezens zingen elke dag lofliederen voor U.



3ͤ BRACHA

Baruch Atah ַיְהֶוה ha’El hakadosh.

ל ַהָקדוש ׃ָברּוְך ַאָתה ַיְהֶוה ָהא 
Geprezen U, ַיְהֶוה, heilige G-d.



B’rachah 4 - Atah-Echad

Atah Echad, w’shimcha Echad, umi k’amcha Yisra’el
U bent EEN en Uw Naam is EEN en wie is er als Uw volk Jisra’el 

goi Echad ba’árets. Tifèret g’dulah wa’atèret yeshuah,
EEN volk op aarde. Een krans van grootheid en een kroon van hulp

(yom) m’nuchah uqdushah l’amcha natáta.
hebt U met (de dag van) rust en wijding aan Uw volk gegeven.



B’rachah 4 - Atah-Echad

Avraham yageel, Yitschaq y’raneen, Ya’akov
Avraham juicht, Jitschaq jubelt, als Ja’akov 

uvanaav yanuchu vo. M’nuchat ahavah
en zijn zonen daarop rusten. Het is een rust in liefde

undavah, m’nuchat èmet w’emunah, m’nuchat shaloom 

w’shalvah w’hashkeet wavètach, 
en vrijwillig aanvaard, een echte waarachtige rust, waar kalmte van uitgaat, 

stilte en veiligheid;



B’rachah 4 - Atah-Echad

m’nuchah shleemah sha’attah rotseh baah,
een volmaakte rust, zoals U die ook wenst. 

yakíeru vanècha w’yéd’u, ki mee’it’cha
Laat Uw kinderen het toch erkennen en het beseffen dat van U 

hi m’nuchataam, w’al m’nuchataam, 
yaqdishu et-Shmècha.

hun rust komt en dat zij door hun rust Uw Naam wijding geven.

Elohénu w’Elohee avoténu r’tseh vimnuchaténu, 
Onze G-d en G-d van onze voorouders! Aanvaard welwillend onze rust.



B’rachah 4 - Atah-Echad

Kodshénu b’mitsvotècha, w’ten chelkénu 
b’Toratècha,

Geef ons wijding door Uw geboden en laat ons deel hebben aan Uw Torah.

Sab’énu mituvècha, w’samchénu bishu’atècha,

Laat ons overvloedig van Uw goedheid genieten en laat ons blij zijn met Uw hulp.

W’taheer libénu l’avd’cha bè’emet,
Laat ons hart rein zijn om werkelijk in Uw dienst te staan,



B’rachah 4 - Atah-Echad

W’hanchilénu ַיְהֶוה Elohénu b’ahaváh uwratson

geef ons, ַיְהֶוה , onze G-d, met liefde en welwillendheid 

Shabbat kod’shecha. W’yanuchu vaah Jisra’el 

m’kodshee shmècha.
de door U gewijde Shabbat als erfelijk bezit en moge Jisra’el, zij die Uw Naam 

wijding geven, daarop rusten.

Baruch Atah ַיְהֶוהm’kadeesh hashabbat.

Geprezen, U, ַיְהֶוה , onze G-d die de Shabbat wijding geeft.



B’rachah 5

R’tseeh ַיְהֶוה Elohénu b’amcha Yisra’el uvit’filataam,

Aanvaard welwillend, ַיְהֶוה , onze G-d , Uw volk Jisraël en hun gebed;

w’hasheev et-ha’avodah lid’vir beetècha,
herstel de dienst weer binnen Uw Tempel

w’ishé Yisra'el ut’filataam b’ahavah t’kabeel b’ratson,
met de in vuur opgaande offers van Jisraël; 

wil hun gebed met liefde aanvaarden



B’rachah 5

ut’hie l’ratson tamied, avodàt Yisra'el amècha.
en moge steeds de dienst van Uw volk Jisraël

naar Uw welbehagen zijn.

W’tèchezènah eenénu b’shuvcha l’Tsiyon
b’rachamim.

En mogen onze ogen het aanschouwen dat U in ontferming 
naar Tsion terugkeert.

Baruch Atah ַיְהֶוה hammachazir shchinato l’Tsiyon.

Geprezen U, ַיְהֶוה die Zijn Goddelijke aanwezigheid 

weer naar Tsion terugbrengt.



B’rachah 6

Modim anachnu laach sha’Atah Hu ַיְהֶוה Elohénu

Wij danken U, dat U het bent ַיְהֶוה, onze G-d

w’Elohé avoténu l’olam va’ed,
en G-d van onze voorouders Die voor eeuwig en altijd

tsur chayenu, magen yish’enu, Atah Hu l’dor vador,
de rotsvaste steun van ons leven, onze beschermende hulp bent; 

U bent dat van geslacht op geslacht.



B’rachah 6

nodeh l’cha, un’sapér t’hilatècha al chayénu
U danken wij en we verkondigen Uw lof voor ons leven

ham’suriem b’yadècha,
aan Uw hand overgeleverd

w’al nishmoténu happekudot laach,
en voor onze zielen, aan U toevertrouwd

w’al nisècha shè b’chol yom imánu,
voor Uw wonderen die dagelijks bij ons gebeuren



B’rachah 6

we’al niflotecha w’tovotecha
en voor Uw wonderbaarlijke weldaden

she b’chol et erev wavóker vetsohoráyim.
die er elk ogenblik zijn, ’s avonds, ’s morgens en ’s middags.

hatov, ki lo chalu rachamècha,
Oneindig-goede wiens ontferming onbeperkt is,

w’ham’rachèm, ki lo tamu chasadècha,
Ontfermer, wiens liefde niet ophoudt,



B’rachah 6

mee’olam kivínu laach.
op U is onze hoop van oudsher gevestigd.

W’al-kulam yitbarach w’yitromam shimcha Malkénu
Voor dit alles zal Uw Naam, Koning geprezen en hoogverheven worden,

tamid le’olam wa’ed.
voor eeuwig en altijd.



B’rachah 6

W’chol hachayiem yoducha selah,
En allen die leven zullen U altijd danken

wihalalu et-shimcha be’emèt,
en in oprechtheid met lof Uw Naam vermelden,

Ha’El yeshuaténu w’ezraténu selah.
G-d, onze hulp en bijstand voor altijd.

Baruch Atah ַיְהֶוה hatov shimcha, 

ul’cha na’eh lehodot.
Geprezen, U, ַיְהֶוה , Uw Naam is ‘de Oneindig-goede’ 

en U komt de dank toe.



B’rachah 7 Mincha + Ma’ariev (middag + avond)

Shalom rav al-Yisra'el amcha tasim le’olam,
Veel vrede moge U Uw volk Jisra'el voor eeuwig schenken,

ki Atah hu mèlech, Adon l’chol hashalom.
want U, Koning, bent Heer over alle vrede.

W’tov b’eenècha l’vareech et amcha Yisra'el
Moge het goed zijn in Uw ogen Uw volk Jisra'el



B’rachah 7 Mincha + Ma’ariev (middag + avond)

b’chol et uv’chol sha’ah bishlomècha.
in elke tijd en op welk uur ook te zegenen met Uw vrede.

Baruch Atah ַיְהֶוה ham’varech

et-ammo Yisra'el bashalom.
Geprezen, U, ַיְהֶוה die Zijn volk Jisraël met vrede zegent.



Onze gebeden

• Afsluitend gebed van Amidah: Elohai – Mijn G-d, bewaar… 

• Het belangrijkste thema in dit afsluitende gebed is het verzoek dat we 
beschermd zullen zijn tegen de zonde van לשון הרע lashon hara – de kwade tong: 
kwaad spreken. 

• Denk eraan wat een negatieve effecten lashon hara op ons heeft, op onze 
relaties en ons dagelijkse leven. Denk er genoeg over na, lijd er een keer aan, 
probeer het een bepaalde tijd niet te doen, en dan begin je te begrijpen waarom 
we Gods hulp nodig hebben.

• Mogen de woorden van mijn mond en de stille overpeinzing van mijn hart 
aangenaam voor U zijn, ַיְהֶוה mijn rotsvaste steun en mijn verlosser. Dit is Psalm 
19 en zegt David haMelech na de 18 voorgaande Psalmen. In het slot van het 
Amidah volgt het na het Shmoné Esré, het 18 gebed.



רְנצו! ֱאֹלַהי
Elohai! N’tsor



AFSLUITING

ְנצור! ֱאֹלַהי
Elohai! N’tsor l’shoni mera, 
usfatai midaber mirmah,

ָרע ! ֱאֹלַהי י מ  ְנצור ְלשונִּ
ְרָמה ר מִּ ַֹּדב  ְפַתי מִּ ְושִּ

Mijn G-d, behoed mijn tong voor kwaadspreken, 
mijn lippen voor het spreken van bedrog.



v’limkalelai nafshi tidom, 
v’nafshi ke’afar lakol tihyeh.

ֹּדום  י תִּ ְמַקְלַלי ַנְפשִּ ְולִּ
ְהֶיה י ֶכָעָפר ַלכ ל תִּ .ְוַנְפשִּ

Laat mij stil zijn tegenover allen die mij vloeken, 
laat mij als stof zijn voor wat van dien aard ook.



P’toch libi b’toratecha, 
v´acharei mitzvoteicha tirdof nafshi. 

י ְבתוָרֶתָך בִּ . ְפַתח לִּ
ְרֹּדוף ַנפְ  ְצוֶתיָך תִּ י מִּ יְוַאֲחר  .שִּ
Stel mijn hart open voor Uw Torah

en laat mij er naar streven Uw geboden op te volgen.



V’chol hachosh´vim alai ra’ah, 
m’herah hafeer atzotom,
v’kalkel mach´shevotam.

ים ָעַלי ים ְוַהחוְשבִּ ְלָרָעהְוָכל ַהָקמִּ
ל ַמ  ר ֲעָצָתם ְוַקְלק  ָרה ָהפ  .ְחְשבוָתםְמה 

Verijdel snel het plan van allen die iets kwaads tegen mij in 
de zin hebben, en vernietig wat ze in gedachten hadden.



Aseh l’ma’an sh'mecha,
aseh l’ma’an yeminecha,

ָך ה ְלַמַען ְשֶמֹֽ ֲעש 
ְָֽך יֶנֹֽ ה ְלַמַען ְימִּ ֲעש 

Doe het om Uw Naam,
doe het om Uw sterke macht,



Aseh l’ma’an kedushatecha,
aseh l’ma’an toratacha. 

ָך ה ְלַמַען ְקֻדָשֶתֹֽ ֲעש 
ָך ה ְלַמַען תוָרֶתֹֽ ֲעש 

doe het om Uw heiligheid,
doe het om Uw Torah,



L’ma’an yechal´tzun yidideicha. 
Hoshiah y’mincha va’aneni.

יֶדיָך ָחְלצּון ְידִּ ְלַמַען י 
י נִּ יְנָך ַוֲענ  יָעה ְימִּ ׃הושִּ

opdat uw lievelingen bevrijd worden, 
help met Uw rechterhand en verhoor mij.



Yhiu l'ratson imrei fi v'hegion libi, l'faneicha
ַיְהֶוה tzuri v'goali.

י ְוֶהְגיון לִּ  י פִּ ְמר  ְהיּו ְלָרצון אִּ י ְלָפֶניָךיִּ .בִּ
י ֲאלִּ י ְוג  ׃ַיְהֶוה צּורִּ

Mogen de woorden van mijn mond en de stille overpeinzing 
van mijn hart aangenaam voor U zijn,

ַיְהֶוה , mijn rotsvaste steun en mijn verlosser.



Oseh shalom bimromav, 
Hu ya’ase shalom aleinu

v’al kol Yisrael, v’imru, imru Amen!

ְמרוָמיו  עוֶשה ָשלום בִּ
ינּו  הּוא ַיֲעֶשה ָשלום ָעל 
ן׃ ְמרּו ָאמ  ל ְואִּ ְשָרא  ְוַעל ָכל יִּ

Die vrede sticht in Zijn hoge sferen 
moge ook vrede brengen voor ons 

en voor heel Jisraël, zeg hierop Amen!



Ye’hi ratson l’faneicha ַיְהֶוה Eloheinu v´Elohei
avoteinu, she'ibaneh beit ha’mikdash bim’herah

b’yameinu, v’ten chelkenu b’toratecha.

ינּו ו   ְלָפֶניָך ַיְהֶוה ֱאֹלה  י ָרצון מִּ ינּוְיהִּ י ֲאבות  אֹלה 
ְמה   ְקָֹּדש בִּ ית ַהמִּ ֶנה ב  בׇּ ינּו ֶשיִּ ָרה ְבָימ 
נּו ְבתוָרֶתָך ן ֶחְלק  ְות 

Moge het Uw wil zijn ַיְהֶוה, onze G-d en G-d van onze voorouders dat 
de heilige Tempel spoedig in onze dagen herbouwd 

zal worden en geef ons deel aan Uw Torah.



Ve’sham na’avodcha b’yirah kimei olam 
uchshanim kadmoniot. 

ים   נִּ ם ּוְכשׇּ י עולׇּ ימ  ה כִּ ראׇּ ְדָך ְביִּ ם ַנֲעבׇּ ושׇּ
יות׃ ַקְדמונִּ

Daar willen we U met ontzag dienen zoals in langvervlogen dagen 
en in vroegere jaren.



Ve’arvah l‘YHVH minchat Y’hudah
vi´Y’rushalayim kimei olam uchshanim

kadmoniot.

ְנַחת ְיהּו ה ְלַיְהֶוה מִּ ְרבׇּ ֹֽ םִּ  ְועׇּ ֹֽ לׇּ ירּושׇּ ה וִּ דׇּ
יות ים ַקְדמונִּ נִּ ם ּוְכשׇּ י עולׇּ ימ  ׃כִּ

Laat dan het offer van Jehudah en Jerushalajiem U aangenaam zijn 

zoals in langvervlogen dagen en in vroegere jaren.



Onze gebeden

• Na de gebeden hebben we de zegening van de kinderen.

• Zij horen er helemaal bij en als we in ontzag JHWH dienen dan delen de kinderen 
in de rijke toekomst van Israel, waarvoor Zijn Naam garant staat.



Ya’akov zegent Efrayim en M’nashèh



. ם ְוכִּ  ים ְכֶאְפַריִּ ְמָך ֱאֹלהִּ ְמַנֶשהְישִּ
Y’simcha Elohim k’Efrayim v’chiM´nashèh. 

Moge Hakadosh Baruch Hu je helpen 

om te worden als Efrajiem en M’nashèh.

. ְבקׇּ  ה רִּ רׇּ ים ְכשׇּ ְך ֱאֹלהִּ מ ַ הְישִּ אׇּ ל ְול  ח  ה רׇּ
Ye’simech Elohim k’Sarah, Rivkah, Rachel ve’Leah.

Moge Hakadosh Baruch Hu je helpen 

om te worden als Sara, Rivka, Rachel en Lea.



ְשְמֶרָך׃ ְיָבֶרְכָך ַיְהֶוה ְויִּ
יֻחֶנךָ  ֶליָך וִּ ר ַיְהֶוה ָפָניו א  ׃ָיא 

ֶליָך ְוָיש   ָשא ַיְהֶוה ָפָניו א  ם ְלָך ָשלום׃יִּ

Y’varech’cha ַיְהֶוה v’yishm’recha.

Ya’er ַיְהֶוה panav eleicha vichuneka.

Yissa ַיְהֶוה panav eleicha v’yasem l’cha shalom. 

Moge Ha’Kadosh Baruch Hu je zegenen en beschermen, 
met een stralende glimlach naar je kijken, 

je liefdevol behandelen en je vrede schenken.



Onze gebeden

• Na de kinderzegen volgt een gebed voor de zieken en het gebed voor de M’dinat-
Yisra’el, de Staat Israël, het ontluikend begin van onze verlossing.

• Met deze gebeden willen we uiting geven aan ons ‘Israël-zijn’ door het geloof in 
het Woord van G-d, de Bijbel. 

• Dat velen met ons mogen begrijpen waarheen de Heilige Geest (Ru’ach 
haKodesh) met ons op weg is. Zoals de Gemeente van Yeshua in Yerushalayim 
begon zo zal ze daar ook haar bestemming vinden.

• “En veel heidenen zullen te dien dage vluchten naar JHWH om beschutting te 
vinden. En zij zullen in het midden van u hun tent opslaan”. Zach. 2:11 Septuagint




