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Opmerkingen 
 

Tenzij anders vermeld, is er geen verschil tussen heren en 

dames 

 ספר 

חיים 

 לנפש

 תפילה

"Het Verlof tot begraven" overhandigen en controleren   

Kist op baar, hoofd in looprichting   

Chazzan  ,בכבוד  in stilte naar Metaheer huis.    

Als geen הספד, baar neerzetten bij ingang Metaheer huis   

Als הספד, entree Metaheer huis, kist met voeten richting היכל   

Als ,הספד  bij man: ,הקפות  Chazzan herhaalt telkens 44-46 ותמיד יתהלך  הקפות 

Als תחינות dan הספד.   

Chazzan in Metaheer huis (הספד) of bij deur (geen הספד): בכבוד     

Begeven richting graf:  יושב בסתר gevolgd door ויהי נועם 

Chazzan herhaalt אורך ימים. Daarna wordt de baar neer gezet 

40-42 , ויהי נועם 

 יושב בסתר

Chazzan: אנא בכח, waarna opnieuw ויהי נועם etc. zoals 

hierboven 

 אנא בכח 42

Zwarte kleed van kist halen, בכבוד, kist op balkjes, 

hoofd naar de verre kant, kist neer laten 

  

Chazzan: הנה מקום 50 הנה מקום 

Abeliem 3 maal 2 handen zand uit bakje op kist.  

Als er geen Abeliem zijn: Chazzan 3 scheppen zand op de kist 

  

Chazzan leest  (zingt bij persoon met titel) צדיק אתה 

gevolgd door השכבה. Ook op middendagen van feest. 

, צדיק אתה 50-56

 השכבה 

Als er Abeliem zijn: chazzan: בילע המות 56 בילע המות 

Als er geen Abeliem zijn: chazzan  יי צבאות 56 יי צבאות 

Abeliem קדיש יהא שלמא; als geen Abeliem, iemand anders 58 קדיש 

Verder begraven door mannen tot de kist volledig bedekt is, 

dan houten afdekking plaatsen 

  

Eventueel bloemen plaatsen   

Terug naar Metaherhuis, handen wassen   

Abeliem nemen plaats op Abeliem bank en doen schoenen uit   

Chazzan, richting heichal צדיק אתה gevolgd door השכבה 

en richting Abeliem בילע המות resp. יי צבאות zoals hierboven 

צדיק  50-56

...אתה  

Abeliem of Chazzan als er geen zijn קדיש דהוא  68 קדיש דהוא עתיד

 עתיד

Chazzan: verkorte hascaba voor overleden verwanten  השכבה 

Naar Vegahuis voor הבראה, baar op zijn kant leggen.   

 indien shabbat in aninut, maximaal tot dinsdagmiddag הבדלה

habdala sobre ó vaso (alleen over de beker) 

tefillot 

100 

 

Chazzan: נטילת ידים  gevolgd door המוציא en סעודה 70-73 ברכת המזון לאבלים 

Indien van toepassing מוסף  tefillot מוסף 

Indien van toepassing ספירת העומר zonder beracha tefillot 

101 ev 

ספירת 

 העומר

Geen techinot, en dus geen hesped en geen hakafot:  

Op vrijdagmiddag, ingaande Rosj Chodesj, Rosj Chodesj, de gehele maand Nissan, Jom 

Ha’atsmaoet, Pescah Sjenie, Lag Langomer, Jom Jeroesjalajim, 1 t/m 12 Siwan, ingaande 9 Ab, 

9 en 15 Ab, ingaande Rosh Hashana, 9 -30 Tisjrie, ingaande- en alle dagen Chamoeka, 15 

Sjebat, 14 en 15 Adar I, ingaande Poerim, Poeriem en Poeriem Sjoesjan, 


