


OMGANGEN TER BEGRAAFPLAATS
Voor 'het begraoen 'Dd'n een ntan, maakt n1'en 7 o'flLgangen'

(tr,it g ezoniteril op il,ag en, itat g een Smeekbe(len uorilen g eèe g d)

waarbii tnen zegt:

1. Ontferm U'toch over hem, Almachtige, levende God en

Koning der wereld, want bij U is de bron des levens' Moge hij

steeds in de dreven der levenden wandelen en zljn ziel rusten

in de bundel des levens.

2. De Genadige moge in Zíi'n grote barmhartigheid zijr: zon-

den vergeven, et zijn goede claden mogen voor IIem komen

en moge Hij hem tegemoet treden met al Zijn getrouwen eu

moge hij voor IIem gaan in de dreven van de levendet (Moge

hU steeds, ena.)

3, Ten goede moge hij voor zijn Rots herdacht worden, opdat

Deze hem de rijl<dom van zijn Schepper doe erven, om Zijtr

Iicht te doen schitteren, en Zijn voorspelling te bevestigen en

hetgeen Hij voorzegd heeft: ,,Want Mijn verbond was met

hem, het leven en de vrede", opdat zijn ziel moge rusten in

tle bundel des levens. (Moge hA steeiLs, ena.)

4. Moogt gij de hemelpoorten geopend vinden en de vredes-

-sLad aanschouwen en de veilige verblliven, mogen de vredes-

engelen U verheugd tegemoet komen en de hoogste Eegel II
daar wachten en moge gij het einde der dagen bereikc" c r

na de rust woer opstaan. (Moge hA sfued's' enz')

5. Moge uw ziel gaan naar de spelonk van Magpela en van-

daar naar de Cheroebiem, 'wa,ar de Almachtige uuT ziel zal

Ieiden, en daar zal zij toegang krijgen tot de Hof Eden, het

doel van haar tocht; daar moge zij Gods heerlijkheid, die van

boven uitstraalt, zier en dan ten hemel stijgen en moge de

toegang haar niet ontzegd worden, en gij moge het einde der

dagen bereiken en na de rust weer opstaan. (Moge hij steeds'

enz.)
6. Michaël zal de poorten van het heiligdom openen en uw

ziel als offer aa.n de Almachtige brengen en de Engel, die
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U verlost, zal z\ch bij U voegen tot de poorten der vlakten,

waar Israël verwijlt. In deze bekoorlljke plaats zal het haar

beschoren zijn te verblijven. En gij moge het einde der dagen

bereiken en na de rust weer opstaan. (Moge hA steed's, enz')

7. Moge uw ziel opgenomen worden in de bundel des levens,

met de hoofden der leerscholen en gemeenten, rnet IsraëIie-

ten, priesters en Levieten en de zeven groepen van braven en

vromen, en in de Hof Eden rnoge zij rusten en weer opstaan,

en gij moge het einde der dagen bereiken en na de rust Ïveer

opstaan. (Moge hA steeils, en'l.)

T$d,ens het grafwaarts ilragen zegt men:

Moge de welwillendheid van de Eeuwige, onze God, over ons

komen en bevestig het werk onzer handen voor ons; ja, wil
het werk onzer handen bevestigen.

PSÀLM 91. HU, die woont in de schuilplaats des Allerhoogsten,
die verwÍjlt in de schaduw des Almachtigen (zegt): Ik zeg: Btj

de Eeuwige is mijn beschutting en toevlucht, mijn God lvaarop

ik vertrouw. Want Hij zal U redden uit het net van de voge-

laar, van de verderfelijke pest. Met Zrin vleugel zal }J1j U dek-

ken en onder Zijn vlerken zull glj beschut zljn; Zijn trouw is
schild en scherm. Gij zult niet vrezen voor de verschrikking
van de nacht, voor de pijl, die bij dag snort; voor pest, die in
het duister rondwaart; voor verderf, dat 's middags woedt'

Duizend zullen aan uw ene zijde vallen en aan uw rechter-

hand tienduizend., tot Íl zal het niet genaken. Maar met uw

ogen zult gq zierL en de vergelding der booswichten aanschou-

\Men, wanneer Gij, Eeuwige, mjjn beschutting zijt en gij de

Allerhoogste tot uw woning gemaakt hebt. Geen leed zal tot
IJ nader gebracht worden, geen ramp uw woning naderen'

Iff.ant Zqn engelen zal H4 voor IJ' bevelen, om U op al uw

wegen te beschermen. Op de handen ztlJTen zq IJ dragen, op-

dat gij IJ aan geen steen zult stoten' Leeuw en adder zrtll gti

vertreden, jonge leeuw en slang vertrappen. Want in Mij heeft

hij behagen en daarom red Ik hem, Ik zal hem beschutten om-

dat hij Mijn naam erkent. Roept hU Mij aan, dan zal Ik hem
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verhoren, met hem zal Ik zrjn in rarnpspoed, Ík za7 hem éraan
ontrukken en hem eer verschaffen. lk zal hem met lengte van
dagen verzadigen en hem Mijn redding doen aanschouwen.
Ach, door de rnacht van IJw krac,htige rechterhand, slaak de

boeien van de gekluisterde natie.
Neem de noodkreet van IJw volk ter harte, beschut ons, louter
ons, Ontzagwekkende.
Bewaar toch, Almachtige, als Uw oogappel hen, die U als
enige God zoeken.
Zegert en louter hen, schenk hun voortdurend Uw rechtvaar-
dige barmhartigheid.
Machtige, Heilige, leid Uw gemeente met Uw grote welwil-
lendheid.
Enige, Verhevene, wend U tot Uw volk, dat Uw heiligheid
gedachtig is.
Neem onze smeking ter harte en luister naar ons geschrei,
Gij die kent wat verborgen is.
Geloofd zij de naam van ZijrL heerlijke regering immer en
eeuwirgr

Bij het neefiaten oan il,e kàst dn het gral aegt men:"

Ifier is een plaats, hier een verblljf, hier is rust, hier een erf-
cleel. Hij, de Albanrnhartige, vergeeft zonde en verdetrSt niet
en houdt vaak Zrlrl toorn terug en laat al Zijr, gramschap niet
ontwaken. En uw zonde zal wijken en uw vergrijp zal verzoend
worden.

ERKENNING
YAN GODS RECHTYAARDIGHEID

Nadat de kist met aarile gedekt is' zegt men:

Rechtvaardig zi$t Gij, l)euwige, en Irw vonnissén zijn recht.

Rechtvaardig is de Eeuwige in al Zijn wegen en genadig in

al Zijn handelingen. IJw rechtvaardigheid is een eeuwige ge-

rechtigheid en IJw leer is waarheid. De vonnissen des Eeuwi-

gen z[jn waarheid, allen rechtvaardig. Imrners het woord van

de Koning is oppermachtig en wie zal Hem dan zeggen: Wgt
doet GÍLj ?, Hij is enig en wíe zal Hem terughouden, en wat Zíjn

wil wenst, doet Hij. De Rots, Wiens werk volmaakt is, want
al Z4r, wegen zijn recht. Een God van waarheid, zonder on-
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recht, rechtvaardig en oprecht is Hij, een rechtvaardig Rech-
ter, die recht spreekt naar gerechtigheid en waarheid. Geloofd
zij de rechtvaardige Rechter, want al Zijn vonriissen zijn ge_
rechtigheid en waarheid.

YOOR DE ZIELERUST YAN EEN MAN
(Voar een Jooils geleerite begint men hier:

(Waar worrdt de wijsheid gevonden en welke is de plaats,waar
het verstand is? Heil de mens, die wÍjsheid gevonden heefl en
verstand verwerft,

Voor een aatr,zienlijk persoon begint men hier:
Hoe groot is Uw geluk, dat Gij voor hen, die U eerbiedigen,
bewaard hebt; dat Gij gewrocht hebt voor hen, die tegenover
mensen in U hun toevlucht zoeken. Hoe kostbaar, o, God, is
Ifw genade, en de mensenkinderen vinden beschutting in de
schaduw van IJw vleugelen. Zij verkwikken zícin met de weet_
de van IJw huis, en de stroom van ïfw heerlijkheden laaft
hen.)
Een goede naam is beter dan kostbare olie en de dag van
het sterven va,rr. meer betekenis dal de geboortedag. Àls het
slot van alles is gehoord: Vrees God en neem Zijn geboden in
acht, want dit is de werkeliike mens. Vromen verheugen zich
in heerlijkheid, juichen in hun grafsteden. Een vredige rust
in hoger sfeer, onder de vleugelen der goddelijke majesteit irr
de sfeer van heiligen en reinen, die lichten en stralen als de
glans van het uitspansel, tezamen met bevrijding van het
gebeente en vergiffenis van zonden; verwijdering van misslag
en nader brengen van heil, erbarming en genade vanwege
Hem, die hoog troont, en een ruim aandeel in het eeu,*,ige
leven, moge in het hiernamaals het deel, verbliif en oord zijn
van de ziel van de dierbare overledene N.N. 1,ooor een q)ail,er
zegt nxen: mijn heer en vader en kroon van mijn hoofd) de
geest Gods doe hem (hen) rusten in het paradijs, hem (hen),
die verscheiden is (z{n) van deze wereld, volgens de wil van
God, Heer van hemel en aarde. De Koning aller koningen moge
Zích in Zijn barmhartigheid over hem (hen) ontfermen en
5
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hem (hun) genadig z!jn. De Koning aller koningen moge herr
(hen) bergen in de schaduw van Zin vleugelen en de beschut-
ting van Zíjn verblijf, opdat hij (zij) de heerlijkhei,d Gods zat
(zullen) aanschouwen en Zijn heiligdom zal (zt;Jlen) bezoe-
ken; tegen het-einde der dagen doe Hij hem (hen) weer op-
staan en uit de stroom Zijner geneugten lave Hij hem (hen).
Hlj binde zijn (hun) ziel in de bundel des levens en make zijn
(hun) rust heerlijk, de Eeuwige moge zijn (hun) erfdeel zijn.
Moge de vrede hem (hen) vergezellen en vrede zij over zqn
(hun) grafstede, zoals geschreven staat: Vrede kome, rusten
mogen zij op hun grafsteden, die de rechte weg gaan, hU (zU)
en allen, die ontslapen zijn van Zijn volk Israël mogen opge-
nomen worden in de kring van barmhartigheid en vergiffenis
en aldus zÍj het de wil des Àllerho,ogsten, Amen.

Hi,erna zegÉ nxen nlEil ,bl, zie btz. ,ï

GEBED YOOR
DE ZIELERUST YAN EEN VROUV/

Een degelijke vrouw, wie kan haar vinden; haar waarde gaat
edelgesteenten verre te boven. Geeft haar van de vrucht van
haar handen en laten haar daden haar lof alom verbreiclen,
Barmhartige, die bron der barmhartigheid is, en op Wiens
woord de werelden geschapen zijn, d.eze en de oekomstige
wereld, en daarin neemt Hlj de vrome en godvruchtige vrou-
wen, die naar Zíjn wil gehandeld hebben, op en moge op Zijn
bevel, door Zijn heerlijkheid en macht voor IIem de nagedach-
tenis genoernd worden van deze waarde, bescheiden en eer-
zame vrouw, N.N. (irr, plaats uan de naam Dan een moéil,er
zegt nlen: Mevrouw mijn moeder en kroon van mijn hoofd),
de geest Gods doe haar in het paradijs Eden rusten, haar,
die verscheiden is van de wereld, naar de wil Gods, Ileer van
hemel en aarde. Móge de Koning ir-ZirL barmhartigheidZich
over haar ontfermen en erbarirren en moge haar de vrede ver-
gezellen, en vrede zij over haar grafstede, zoals geschreven
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staat: Vrede kome, rusten mogen zlj op hun grafsteden, die
de rechte weg: gaan, zíj en alle dochteren fsraëls, die met haar
ontslapen zijn, mogen opgenomen worden in de kring van
barmhartigheid en vergiffenis en zo zíj l:et de wil des Aller-
hoogsten, Arnen.

Ind,ie,n naaste tamilieleilen, treurenilen, danwezig z$tx,

Doegt rnen nog bij:

De Eeuwige God moge de dood voor immer doen verdwljnen;
d,an zal Hij van aller aangezicht tranen afwissen en ook de

smaad yalr Zijn volk zal Hlj van gans de aarde verwijderen,
want de Eeuwige heeft aldus gesproken: Uw doden zullen
herleven, de lijken van Mijn volk opstaan, waakt op en juicht,
gij, die in het stof slaapt; want uw dauw is dauw der kruiden
en de aarde zal de ontslapenen weer vrij geven. En Hij is
barmhartig, vergeeft zonden en verderft niet en houdt dik-
wljls Zljn toorn terug en laat Zijn gramschap niet geheel onl-
branden.

Ilierna ze g g en cle rouubed,njcsenden :

KADDIESJ.GEBED
Verheven en geheiligd zal Zin grote naam worden in de

wereld, die Hlj naar Zíjn wil geschapen heeft. Moge Híj Zi$n

rijk vesti,gen eL ZijrL verlossing doen op,bloeien en Zijn
Gezalfde brengen in uw levensdagen en in het leven van
het gehele huis van Israël spoedig en binnen een korte t[jd
en men zegge daatop Àmen. Zljn grote naaxn zíj geloofd

in alle eeuwigheid, geprezen, geroernd, verheven, verhoogd,
ver.heerliikt en hoog bejubeld zij de naam van de Heilige
geloofd zíj IJij, meer dan alle lof, Iied, hulde en vertroosting,
die in de \Mereld uitg'esproken worden; rn.err zegge daarop

Arnen,

Er kome grote vrede vanuit den hoge, leven, overvloed, heil
en troost, ve,rlossing en genezing, bevrijding, vergiffenis en
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verzoening', voorspoed en redding voor ons en g'eheel Zljn volk
Israël en rnerL zegge daarop Àmen.

Hij, die vrede sticht in Zijn hemelen, moge in Zijn barmhar-
tigheid vrede brengen over ons en over gans Zijn volk Israël
en rnen zegge daarop Amen.

KADDIESJ, DIE
NA HET BEGRAYEN GEZEGD VORDT
Na het herhalen uan d,e Hascabah in het Metaher-huis zegt

één iler routnbed,rijoend,en :

Verheven en geheiligd zal Zíjn grote naam worden; H§, die
de doden zal doen herleven, de tempel herstellen, de levenden
verlossen, de stad Jerusalem herbouwen, de afgodendienst van
de aarde verwijderen en de verheven dienst van God in zijn
oude waardigheid, glans en heerlijkheid herstellen. In uw
levensdagen en in het leven van het gehele huis Israëls, spoe-
dig en binnen een korte tijd, en zegt daarop Amen.

Moge Zijn grote naam geloofd zijn, in alle eeuwigheid zij Hij
geloofd; en moge de naam van de Heilige, geloofd zq IJij,
geprezen, geroemd, verheven, verhoogd, geëerbiedigd, hoog be-
jubeld en geroemd worden, die geloofd is boven alle loftuitin-
gen, zangen, lofprijzingen en vertroostingen, die in de wereld
uitgesproken worden, en zegt dearop, Àmen.

Zwaard,, hongersnood, dood en kwaadaardige ziekten mogen
een einde nemen en van ons en van u en van Zfin volk fsraël
wijken, en zegt daarop Amen.

Er kome grote vrede vanuit den hoge, leven, overvloed, heil
en troost, redding, gerLezil]g, verlossing, vergiffenis, yerzoe-

ning, verademing en bevrijding voor ons en voor geheel Zin
volk IsraëI, erL zegt daarop Amen.

H[j, die vrede sticht in Z]jn hoge hemelen, moge i,n Zijn barm-
hartigheid vrede brengen over ons en over geheel Zijn volk
IsraëI, en zegt daarop Amen.
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