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GEBEDEN EN VERORDENINGEN
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Orde bij het Qeinigen
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det Dooden.

BIJ HET OP DEN GROND LEGGEN.
Na het lichaam met het laken te hebben bedekt, neemt men

het op, legt het op den gtond en zegt ddemalen:
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Als het lichaam op den grond gelegd is, zegt men de
volgende Psalmen langzaam en met nadtuk:

rPy-:

l?-t
nr!



r: rï : ïr)tllJ 
.t'!? obln ï.r.,lI iFfl )ry

')NJpt : ,Dy rl: ') rn)ips rnqlllxt ppf
; tnll)§t lnyl!§ n'lï? '):y lEIl 'rnl1§1

i rjly,:turl !n§l!_r] ïnr:tp§ DtD: ï-.1N

Gebed vóór het Wasschen
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Bij de Thebilah zegt men:
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Bij het plaatsen van het lichaam in de kist zegl men:
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ORDE BIJ HET WASSCHEN VAN EEN
WERKEND LID IN ACHT TE NEMEN.

Eien als bij elke andere Mitswa zal men de GEWONE
GEBEDEN uitspteken, doch na het Gebed vóór het

wasschen, uordt het uolgende ingelascht:
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Inhoud van het Gebed voor het
Reinigen der dooden.

Ach Eeuwige, God van genade en barmhartig-
heid, Wiens wegen allen vol zijn van genade en
liefde, en Wiens wet genade en liefde ademt,
Die de wereld in genade en liefde geschapen
heeft en Ziln schepselen met genade en liefde
behandelt, Die ons geboden heeft, genade en liefde
te bewijzen. Moge het daarom Uw welgevallen
zljn, E, onze God, om ons te steunen en te
sterken in het verrichten van onzen arbeid, een
Gode welgevalligen arbeid, opdat wii met de
dooden handelen in genade en liefde, geheel zooals
het heilige Opperwezen gewild heeÍt, dat men
de dooden zal behandelen bii het reinigen, kleeden
en begraven, al kunnen wij het doel niet geheel
doorgronden, en moge Gj ons behoeden, opdat
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Na het Gebed vóór de Thebilah zal mèn insgeliiks het
volgende Smeekgebed uifspreken :
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\rrij bii .onze handelingei niet struikelen en moge
Gil aan ons bevestigen, dat den brave geenerlei
kwaad treft. Want wie kan dwalingen bemerken,
en moge Gil ons bewaren voor allerlei onheil en
ongeluk, zoodat aan ons bevestigd worde, wie de
wet naleeft kent geen leed en laat ons bilstaan
de verdienste, genade en liefde te hebben bewezen,
evenals al onze huisgenooten, zoodat wij in welzijn
en vreugde tot in hoogen ouderdom onze levens-
dagen doorbrengen. Moge mij slechts geluk en
genade volgen al mijn levensdagen en ik in de
nabilheid van God in lengte van dagen verbliiven.


