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AAN DE LEZER

Opdat een ieder op gemakkelijke wijze,
zonder heen en weer te moeten bladeren,
de lezing ter gelegenheid van Toe
Biesjbat zal kunnen volgen, is dit boekje
samengesteld. Hier en daar zal men in dit
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Tora en Tehiliem, dat men in de bekende
uitgaven van Toe Biesjbat niet zal
aantreffen. De geanimeerdheid van het
bijeenkomen op deze "schoteltjesavond"
kwam tot uitdrukking in gezamenlijke
zang en hieraan is het te danken, dat deze
zanggedeelten bij de Portugese Joden in
Nederland in dit boekje zijn opgenomen
en zijn gaan behoren tot de orde van de
lezing van deze avond.
De teksten zijn voorzien van een
Nederlandse vertaling, omdat hieraan
behoefte bestond.

Dit boekje is een vernieuwde uitgave van het boekje uit 5734/1974
dat was samengesteld voor de Toe Biesjbat-lezing van de

Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam.
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ORDE VAN DE LEZING TER GELEGENHEID VAN TOE BIESJBAT

Voordat overgegaan wordt tot het nuttigen van de
graansoorten en boomvruchten worden de volgende

gedeelten uit Tenach voorgedragen:

Onze hulp is in de naam van G’d. Hij die
de hemel en aarde gemaakt heeft. Onze
Tora moge ons handwerk worden en moge
de Almachtige ons zegenen. Mosjee heeft
ons de Tora geboden, een erfdeel is zij
voor de gemeente van Ja’akob. Geprezen

bent U Eeuwige, leer mij Uw wetten.

Genesis/Bereesjiet - Hoofdstuk 1: v. 9 - 13

En G’d zei: "dat het water van onder de hemel zich verzamele
naar éne plaats, zodat het droge zichtbaar worde" en het was zo.
En G’d noemde het droge: aarde, en de verzameling van het
water noemde Hij: zeeën; en G’d zag, dat het goed was. Nu zei
G’d: "dat de aarde gewassen doe ontspruiten: kruid, dat zaad
voortbrengt, vruchtgeboomte, dat, naar zijn soort, vrucht draagt,
waarin zich het zaad er voor bevindt, - op de aarde;" en het was
zo. De aarde deed gewassen ontspruiten; Kruid, dat zaad
voortbrengt, naar zijn soort, en geboomte, dat vrucht draagt,
waarin zich het zaad er voor bevindt, naar zijn soort; en G’d zag,
dat het goed was.
Het werd avond en het werd morgen: een derde dag.
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Exodus/Sjemot - Hoofdstuk 15: v. 1 - 18

Toen zong Mosjee en de kinderen Israëls dit lied ter ere des
Eeuwigen en ze zeiden als volgt: voor de Eeuwige wil ik zingen,
want hoogverheven is Hij, paard met zijn berijder slingerde Hij
in zee. Mijn zege en zang geldt G’d, want Hij was mij tot hulp.
Dit is mijn G’d, Hem wil ik verheerlijken, de G’d van mijn
vader, Hem wil verheffen. De Eeuwige is een krijgsman,
Eeuwige is Zijn Naam. De wagens van Farao en zijn leger stortte
Hij in zee en de beste van zijn krijgsoversten verzonken in de
Schelfzee. Afgronden bedekten hen; zij zonken als steen in de
diepe wateren. Uw rechterhand, Eeuwige, is ontzagwekkend in
kracht, Uw rechterhand, Eeuwige, verplettert de vijand. En door
de grootheid van uw majesteit vernietigt Gij Uw tegenstanders,
Gij laat Uw toorn los, hij verteert hen als stoppelen. En door de
adem van Uw neus hoopten de wateren zich op, bleven
vloeistoffen als een muur overeind staan, stolden kolken in het
hart van de zee. De vijand had gedacht: ik zal achtervolgen,
inhalen en buit verdelen, mijn verlangen zal zich aan hen
verzadigen, ik zal mijn zwaard trekken, mijn hand zal hen
vernietigen. Maar Gij hebt met Uw wind geblazen en de zee heeft
hen bedekt, zij zijn als lood gezonken in de machtige wateren.
Wie is U gelijk onder de machtigen, o Eeuwige, wie is U gelijk,
verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, wonderen
verrichtend. Gij strekte Uw rechterhand uit, de aarde verslond
hen. Met Uw liefde hebt Gij het volk geleid, dat Gij verlost had;
door Uw macht hebt Gij het gevoerd naar Uw heilig verblijf.
Volken hoorden het en werden onrustig, vrees greep de bewoners
van Palestina aan. Toen waren de vorsten van Edom ontzet,
siddering greep de machtigen van Moab aan, alle inwoners van
Kanaän waren ontmoedigd. Angst en vrees overvielen hen,
wanneer Uw arm zich verhief verstomden zij als steen. Terwijl
voorbij trok, Eeuwige, dat volk dat Gij als Uw eigendom hebt
aanvaard. Gij brengt hen en plant hen op de berg van Uw
eigendom, de woning die Gij, Eeuwige, tot Uw vast verblijf hebt
aangewezen een heiligdom, Heer, dat Uw handen gegrondvest
hebben. De Eeuwige zal immer en eeuwig regeren.
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Leviticus/Wajiekra - Hoofdstuk 26: v. 3 - 13

Als gij uw levenspad wilt inrichten volgens Mijn wetten, Mijne
geboden in achte nemen en ze uitoefenen zult, - Dan zal Ik de
nodige regen voor U op hun tijd geven; het land zal zijn gewas
opleveren, en het geboomte des velds zal zijn vrucht geven. De
dorstijd zal bij u doorlopen tot de wijnoogst, en de wijnoogst zal
reiken tot de zaaitijd; en gij zult uw spijzen eten tot verzadiging,
en veilig in uw land wonen. Ik zal vrede doen heersen in het land;
gij zult kunnen nederliggen zonder dat iemand u opschrikt; en Ik
zal wilde dieren uit het land verdrijven, en een zwaard zal uw
land niet doortrekken. En gij zult uwe vijanden vervolgen, en zij
zullen vóór u vallen door het zwaard. Vijf uwer zullen honderd
achternajagen, en honderd van u, tienduizend. Zo zullen uwe
vijanden vóór u vallen door het zwaard. En Ik zal Mij tot u
wenden, u vruchtbaar maken, en u veel doen zijn, en Mijn
verbond met u doen stand houden. Gij zult van het oude
overjarige eten, en het oude voor het nieuwe moeten wegruimen.
Ik zal Mijn verblijf in uw midden plaatsen, en Mijn wezen zal
geen afkeer van u hebben. Ik zal in uw midden verkeren, en u tot
G’d zijn, en gij zult Mij tot volk zijn. Ik ben de Eeuwige, uw G’d,
die u uit het land Egypte gevoerd heb, zodat gij hun niet meer tot
slaven zoudt zijn; Ik heb de bomen van uw juk verbroken, en
deed u rechtop gaan.

Numeri/Bamiedbar - Hoofdstuk 6: v. 22 - 27

De Eeuwige sprak tot Mosjee aldus: Spreek tot Aharon en tot zijn
zonen aldus: Zo zult gij de kinderen Israëls zegenen. Zeg tot hen:
De Eeuwige zegene U en behoede U.
De Eeuwige doe Zijn aangezicht naar U lichten en zij U genadig.
De Eeuwige wende Zijn aangezicht naar U en verlene U vrede.
Zij zullen Mijn naam over de kinderen Israëls uitspreken, en Ik
zal hen zegenen.
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Deuteronomium/Debariem - Hoofdstuk 8: v. 1-10

Het gebod, dat Ik u heden gebied, moet gij zijn geheel in acht

nemen te vervullen, opdat gij in leven blijft, u vermeerdert, komt

en het land in bezit neemt, dat de Eeuwige uwen vaderen

gezworen heeft. Gij zult bedenken de gehele weg, dien de

Eeuwige, uw G’d, u nu reeds veertig jaren in de woestijn heeft

doen gaan; om u ontbering te doen gevoelen ten einde u te

beproeven, opdat men wete wat in uw hart is, of gij Zijne

geboden in acht zult nemen of niet. Hij legde u dus onthouding

op, liet u honger lijden, en gaf u het Man te eten, dat gij niet

kende, en uw vaderen niet gekend hadden; om u te doen

ondervinden, dat niet van brood alleen de mens leeft, maar dat

van al wat door het bevel des Eeuwigen daartoe beschikt is, de

mens leeft. Uw gewaad is niet gesleten van uw lichaam, en uw

voet is niet opgezwollen, nu reeds sinds veertig jaren. Gij zult

dus in uw hart erkennen, dat, gelijk een man zijn zoon door tucht

opvoedt, de Eeuwige, u onder tucht heeft genomen. En gij zult de

geboden van de Eeuwige, uw G’d, in acht nemen, om volgens

Zijn wegen uw levenswandel te richten en Hem te vrezen. Want

de Eeuwige, uw G’d, brengt u naar een goed land, een land van

waterbeken, wellen en watermassa’s, die in de vlakte en op het

gebergte ontspringen; voortbrengende olijfbomen en van

dadelhoning; Een land, waarin gij niet met bekrompenheid brood

zult eten, waarin gij aan niets gebrek zult hebben; een land, welks

stenen ijzer zijn, en uit welks bergen gij koper houwen zult. Als

gij nu gegeten en u verzadigd zult hebben, dan zult gij de

Eeuwige, Uw G’d, loven, voor het goede land, dat Hij u gegeven

heeft.

-5-



I N L E I D I N G  N E B I ’I E M

Geprezen is G’d voor altijd. En Ik heb
gesproken tot de profeten en Ik heb veel
visioenen gebracht en door middel van de
profeten werd Ik vergeleken, want G’d zal
niets doen zonder dat Hij zijn dienaren, de
profeten, Zijn geheim heeft geopenbaard. De
leeuw brult;  wie is niet bevreesd. G’d heeft
gesproken; wie profeteert niet. En Ik zal Mijn
woorden in Uw mond leggen en Ik zal U (dan)
bedekken met de schaduw van Mijn hand om
de hemel te planten en de grondvesten en te

zeggen tot Zion: U bent mijn volk.

Ezechiël/Jechezkeel - Hoofdstuk 17: v. 22-24

Zo zegt de Eeuwige G’d: Ik zal nemen een hoofdtak van de hoge

ceder en deze weer opnieuw planten en van de hoogste zijner

takken zal Ik een jong twijgje plukken en planten op een hoge en

verheven berg. Op de berg van Israëls hoogte zal Ik het planten;

het zal takken schieten en vruchten dragen en een machtige ceder

worden; al het gevleugeld gevolgelte zal daaronder wonen; in de

schaduw van zijn ranken zal het vertoeven. Dan zullen alle

bomen van het veld weten, dat Ik de Eeuwige ben, die de hoge

boom laag doet zijn en de lage verheft, die het verse hout doet

verdorren en het verdorde hout doet bloeien. Ik, de Eeuwige heb

het gezegd en gedaan.
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Ezechiël/Jechezkeel - Hoofdstuk 34: v. 22-31

Ik zal mijn schapen helpen, dat zij niet meer tot buit zijn, en Ik

zal recht spreken tussen lam en lam. Ik zal een herder over hen

aanstellen en deze zal hen weiden, mijn dienaar David zal herder

zijn en hen weiden.

En Ik, de Eeuwige zal hun tot G’d zijn en mijn dienaar David tot

vorst in hun midden; Ik, de Eeuwige heb gesproken. Ik zal met

hen een vredesverbond sluiten, het wildgedierte uit het land

weren, en zij zullen veilig de woestijn bewonen en in de wouden

kunnen slapen. Ik zal hun en de omgeving van mijn heuvel de

zegen schenken, regen zal op tijd neervallen en het zal een

zegenrijke regen zijn. De boom van het veld zal zijn vruchten

geven, de aarde haar gewassen leveren, zij zullen veilig hun land

bewonen en weten dat Ik de Eeuwige ben, die hun drukkend juk

verbreek en hen red uit de macht van hen die hen dienstbaar

maakten. Zij zullen niet meer tot buit zijn voor de volken, het

wild van het land zal hen niet verteren, zij zullen veilig wonen en

niemand zal hen doen opschrikken. Ik zal hen doen staan als een

roemrijke plant, zij zullen niet meer in het land door honger

omkomen noch verder dragen de smaad hun door de volken

aangedaan.

Zij zullen weten, dat Ik, de Eeuwige hun G’d, met hen ben, en

dat zij, het huis Israëls, mijn volk zijn. Zo zegt de Eeuwige G’d.

En dat gij, Mijn kudde onder de mensen zijt.

Ik ben uw G’d, zo zegt de Eeuwige G’d.
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Ezechiël/Jechezkeel - Hoofdstuk 36: v. 27-37

En mijn geest zal Ik in u planten en u maken dat ge u gedraagt

naar mijn wetten en dat ge mijn rechtvoorschriften in acht neemt

en toepast. Ge zult het land bewonen, dat Ik uw voorouders

gegeven heb en ge zult mij tot volk zijn en Ik u tot G’d. Ik zal u

helpen uit al uw onreinheden, Ik zal het koren opdragen zich te

vermeerderen en u geen honger toezenden. Ik zal veel doen zijn

de vruchten der bomen en de gewassen van het veld, zodat u de

schande van de honger niet meer onder de volken zal ten deel

vallen. Ge zult denken aan uw snode wegen en daden, die niet

goed waren, en ge zult tegen uzelf morren over uw misdaden en

gruwelen. Niet om uwentwil doe Ik het, zo zegt, de Eeuwige

G’d, dit zij u bekend, schaamt u en bloost over uw handelwijze,

huis Israëls. Zo zegt, de Eeuwige G’d, ten dage dat Ik u reinig

van al uw misstappen, zal Ik de steden doen bewonen en de

puinhopen zullen weer opgebouwd worden. Het verwoeste land

zal bewerkt worden, zodat het niet meer woest zal zijn in de ogen

der voorbijgangers. Dan zullen zij zeggen, dit woeste land is een

hof Eden geworden, en de verwoeste, verlatene en neergehaalde

steden zijn weer versterkt en bewoond geworden.

Dan zullen de volken, die rondom u overgebleven zijn weten, dat

Ik, G’d, het ben die het neergehaalde herbouw, en het woeste

weer beplant doet zijn. Ik, G’d, heb gesproken en zal het ten

uitvoer brengen.
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Joël - Hoofdstuk 2: v. 18-27

De Eeuwige ijverde voor zijn land en ontfermde zich over zijn
volk. De Eeuwige ving aan en zei tot Zijn volk: zie, Ik zend u
koren, most en olie en ge zult u daaraan verzadigen. En Ik zal u
niet meer tot schande maken onder de volken. En die van het
noorden zal Ik van u ver houden en hen verstoten naar een dor en
woest land, zijn voorhoede naar de Oostelijke zee, maar zijn
achterhoede naar de Westelijke zee, dat zijn kwade reuk opstijge
en zijn stank zich verheffe, want hij heeft grote dingen gedaan.
Vrees niet, aardbodem, wees blij en vrolijk, want de Eeuwige
heeft grote dingen gedaan. Vreest niet, dieren van het veld, want
de velden der woestijn worden groen, het geboomte draagt zijn
vruchten, de vijgenboom en wijnstok geven hun kracht. En gij,
Kinderen van Zion, weest blij en vrolijk met de Eeuwige, Uw
G’d, want hij heeft u de vroege regen tot zegen gegeven en heeft
u de vroege en late regen doen neervallen in de eerste maand.
Vol zijn de schuren met koren en de kuipen lopen over van most
en olie. Ik zal u vergoeden de oogsten der jaren, die opgegeten
zijn door de sprinkhanen, de kevers, de kruidworm en de rups,
mijn groot leger dat Ik u gezonden heb. Gij zult eten en
verzadigd zijn en loven de naam van de Eeuwige, uw G’d, die
wonderbaarlijk jegens u gehandeld heeft, en mijn volk zal in
eeuwigheid niet te schande worden. Ge zult weten, dat Ik
temidden van Israël ben, en ·dat Ik, de Eeuwige uw G’d ben en
niemand anders en mijn volk zal in eeuwigheid niet te schande
worden.

AFSLUITING  NEBI’IEM
Zion zal door recht verlost worden en die

tot haar terugkeren door gerechtigheid.
Want van Zion gaat de Tora uit en het
woord van G’d uit Jeruzalem. Juicht en
verblijdt u bewoonster van Zion want groot

is in uw midden de Heilige van Israël.
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INLEIDING  KETOEBIEM
Psalm 95: Komt. Laten we juichen voor de Eeuwige.
Onze vreugde uiten voor onze rotsvaste hulp.  Laten
we Hem met dank tegemoet treden. Vol vreugde
liederen voor Hem zingen. Want een groot G’d is  de
Eeuwige. Een groot Koning boven al le  schijngoden.

Psalm 72: Voor Sjelomo, G’d schenk Uw rechten aan de koning
en Uw gerechtigheid aan ’s Konings zoon. Zodat hij, recht-
vaardig over Uw volk recht uitoefent en Uw armen volgens de
rechtregels behandelt. Mogen de bergen een vreedzaam oord zijn
van het volk en in de heuvelen oprechtheid heersen. Moge hij de
verdrukten onder het volk recht verschaffen, de behoeftigen
helpen en de geweldenaar verpletteren. Voor eeuwig zal men U
vereren, zolang zon en maan er zijn. Het geluk zal voor U gunstig
zijn evenals de regen voor het afgemaaide gras en de druppels die
de aarde bevochtigen. De rechtvaardige zal in zijn tijd tot volle
bloei komen en voor eeuwig zal er vrede heersen van zee tot zee
en van de stroom tot de uiteinden der aarde. Voor hen zullen
buigen de woestijnbewoners en zijn vijanden zullen het stof
likken. Dat Koningen van Tarsis en de eilanden hem geschenken
brengen, de Koningen van Sjeba en Seba rijke gaven aanbieden.
Dat alle Koningen zich voor hem neerbuigen, alle volken hem
dienend zullen eren. Want hij zal de behoeftige, die om hulp
smeekt redden en ook de arme die geen bijstand heeft. Hij zal
zich over de armen en behoeftigen ontfermen, en de hulpelozen
het leven redden. Hij zal hun leven bevrijden van list en geweld,
want hun bloed is in zijn ogen dierbaar. Zo leve hij! laat men
hem goud uit Sjeba geven; steeds voor hem bidden en moge Hij
hem de hele dag zegenen. Moge er overvloed aan graan zijn in
het land, en op de top der bergen zijn vruchten ruisen als de
bomen op de Libanon en in de steden bloei heersen als bij het
kruid van het veld. Moge zijn roem eeuwig duren en zijn naam
bejubeld worden zolang de zon schijnt. Dat men zich met hem
zegene en alle volken hem gelukkig prijzen. Geloofd zij, de
Eeuwige G'd, de G’d van Israël, die alléén wonderen doet.
Geloofd zij de roem van Zijn heerlijkheid voor altijd en moge de
hele wereld vervuld worden met Zijn heerlijkheid, Ameen,
Ameen. Einde der gebeden van David, Zoon van Jisjai.
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Psalm 147: Haleloejaha. Want het is goed om onze G’d te

bezingen, want lieflijk en passend is een loflied. Herbouwer van

Jeruzalem is de Eeuwige, de verbannenen van Israël zal Hij

verzamelen. Hij, die de gebrokenen van hart geneest en hun

wonden verbindt; voor de sterren een getal bepaalt en allen hun

namen geeft. Groot is onze Heer en van onmetelijke kracht, Zijn

verstand is onbegrensd. De Eeuwige steunt de bescheidenen,

vernedert de booswichten tot op de grond. Heft een danklied aan

ter ere des Eeuwigen, tokkelt voor onze G’d op de harp. Hij, die

de hemel met wolken bedekt, voor de aarde regen bereidt, die

bergen gras doet voortbrengen. Hij verschaft aan het vee zijn

spijs, aan jonge raven dat, waarom zij roepen. Hij schept geen

behagen in de moed van het paard noch heeft hij welgevallen in

de schenkels van de man. De Eeuwige heeft behagen in hen, die

ontzag voor Hem hebben, die op Zijn genade hopen. Prijs,

Jeruzalem, de Eeuwige, loof Uw G’d, Zion. Want Hij heeft de

grendels van Uw poorten sterk gemaakt, Uw kinderen binnen Uw

ruimte gezegend. Hij maakt vrede tot Uw grens, verzadigt U met

het kostelijkste van de tarwe. Hij, die Zijn woord naar de aarde

zendt, Zijn bevel snelt spoedig heen. Die sneeuw laat vallen als

wol, rijp als as uitstrooit. Die zijn ijsschollen als brokken

neerwerpt, wie is bestand tegen Zijn koude.

Hij zendt Zijn bevel en Hij doet ze smelten, Hij laat Zijn wind

waaien, de wateren vloeien weer. Hij verkondigt Zijn bevelen

aan Ja’akob, Zijn instellingen en wetten aan Israël. Aan geen

ander volk heeft Hij aldus gedaan, en wetten, zij kennen ze niet.

Haleloejaha.
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Psalm 148: Haleloejaha. Prijst de Eeuwige vanuit de hemel,
prijst Hem in den hoge. Prijst Hem, al zijn hemelse scharen.
Prijst Hem, zon en maan prijst Hem, alle lichtende sterren. Prijst
Hem, hemelen en wateren, die boven de hemel zijn. Zij prijzen
de naam des Eeuwigen want Hij beval en zij werden geschapen.
Hij plaatste hen voor alle eeuwigheid, stelde een grens die
niemand overschrijdt. Prijst de Eeuwige vanaf de aarde,
zeemonsters en alle diepten; vuur en hagel, sneeuw en damp,
stormwind die Zijn bevel volbrengt. De bergen en alle heuvels,
vruchtgeboomte en alle cederen. Het wildgedierte en alle vee,
kruipend gedierte en gevleugeld gevogelte. Koningen der aarde
en alle volken, vorsten en alle rechters der aarde. Jongelingen
zowel als maagden, ouden met jongen; zij zullen de naam des
Eeuwigen prijzen want Zijn naam alleen is hoogverheven, Zijn
Majesteit strekt zich over aarde en hemel uit. Hij verhief de
hoorn van Zijn volk, voorwerp van lof voor al Zijn vromen, voor
de kinderen Israëls, het volk, dat Hem na staat, Haleloejaha.

Psalm 65: Voor de zangmeester, een Psalmlied van David.
Gerustheid (der ziel) is 't, U, o G’d! te loven in Zion en U
(aldaar) geloften te voldoen. Verhoorder des gebeds, tot U komt
alle vlees. Zijn mijn zonden tot een zware last aangegroeid, Gij
zijt het die onze misdaden vergeeft. Heil hem, die Gij uitkiest en
naderen doet, dat hij in Uw voorhoven wone, daar wordt hij
verzadigd met het goede Uws huizes, het heilige Uws tempels.
Uw vreselijke straffen zijn steeds rechtvaardig, o G’d onzes
heils! Gij, die de toeverlaat zijt van al de uiteinden der aarde, en
de verst gelegene zeeën. Gij, die door Uw alvermogen de bergen
heeft gegrond, die met macht omgord zijt. Die het gebruis harer
golven - en het gewoel der volken. Voor Uw wonderdaden zullen
de bewoners der uiterste grenzen vrezen, Gij doet de uitgangen
van de ochtend en de avond juichen. Gij bedenkt de aarde en
drenkt haar, maakt haar uitermate rijk, (uit) de beek G’ds, die vol
van water is; Gij bereidt haren (bewoners) koren doordien Gij
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haar er voor hebt toebereid. Gij besproeit hare voren, effent hare
groeven, verzacht haar door regendroppelen, zegent haar gewas.
Gij kroont het jaar (met) Uwe goedheid, Uw voetstappen druipen
van overvloed. Zelfs de weiden in de woestijn druipen, de
heuvels omgorden zich met vrolijkheid. De velden zijn bedekt
met kudden, de dalen hullen zich in koren, alles juicht, alles
zingt.

Psalm 126: Trappenlied: Als de Eeuwige Zions gevangenen
terugvoert, zullen wij als dromenden geweest zijn. Dan zal onze
mond zich vullen met lachen en onze tong met gejuich, dan zal
men zeggen onder de volkeren: groots heeft de Eeuwige met
dezen gehandeld! Ja, groots heeft de Eeuwige met ons gehandeld,
daarom zijn wij verheugd. Voer dan terug o Eeuwige, onze
gevangenen, als waterbronnen in een dorre (door de middagzon
uit het zuiden beschenen) streek! Die zaaien onder tranen, zullen
dan met gejuich oogsten. Al gaat hij heen met wenen, die draagt
het uit te werpen zaad, - hij komt terug met juichen, hij draagt
dan zijne schoven!

Psalm 67: Voor de zangmeester met begeleiding van een
snaarinstrument, een psalmlied. Goed moge ons genadig zijn en
ons zegenen, Zijn aangezicht tot ons doen lichten, Sela. Opdat
men op aarde Uw weg kenne, Uw heil onder alle volken. Volken,
zullen U G’d, loven, alle volkeren zullen U loven. Natiën zullen
zich verheugen en juichen, wanneer Gij naar billijkheid de
volkeren richt en natiën op aarde leidt, Sela. Volkeren zullen U,
G’d, loven, alle volkeren zullen U loven. De aarde heeft haar
vrucht gegeven. G’d, onze G’d, zegene ons. Ja, G’d zegene ons
en alle uiteinden der aarde zullen Hem vrezen.

AFSLUITING  KETOEBIEM
En de hulp van de braven komt van G’d.
Hij is een toevlucht in tijd van nood. En
G’d heeft hen geholpen en onttrokken
aan de booswichten en hen hulp verschaft

want zij  hadden vertrouwen in Hem.
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Kadiesj-gebed: Verheven en geheiligd zal Zijn grote naam

worden in de wereld, die Hij naar Zijn wil geschapen heeft.

Moge Hij Zijn Rijk vestigen en Zijn verlossing doen opbloeien

en Zijn Gezalfde brengen in Uw levensdagen en in het leven van

het gehele huis van Israël spoedig en binnen een korte tijd en

men zegge daarop Ameen.

(Gem. - Ameen Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid, geprezen)

Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid, geprezen,

geroemd, verheven, verhoogd, verheerlijkt en hoog bejubeld zij

de naam van de Heilige geloofd zij Hij, meer dan alle lof, lied,

hulde en vertroosting, die in de wereld uitgesproken worden; men

zegge daarop Ameen.

Er kome grote vrede vanuit den hoge, leven, overvloed, heil en

troost, verlossing en genezing, bevrijding, vergiffenis en

verzoening, voorspoed en redding voor ons en geheel Zijn volk

Israël en men zegge daarop Ameen.

Hij, die vrede sticht in Zijn Hemelen, moge in Zijn
barmhartigheid vrede brengen over ons en over gans Zijn volk
Israël en men zegge daarop Ameen.

-14-
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Miesjna

Alle Israëlieten hebben een deel aan het
toekomstige leven, gelijk gezegd is: En Uw volk,
allen zijn deugdzamen, voor eeuwig zullen zij de
wereld erven, een spruit van Mijn plantingen, een

werk van Mijn handen om roem op te dragen.

Rabbi Chananja zoon van Ngakasja zegt: De
Heilige, geloofd zij Hij, heeft Israël in de
gelegenheid willen stellen om zich verdiensten te
verwerven, daarom heeft Hij hun veel geboden en
wetten gegeven, zoals gezegd is: De Eeuwige
wenste ter wille van Zijn rechtvaardigheid de leer

groot en gevierd te maken.
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Kadiesj Derabanan: Verheven en geheiligd zal Zijn grote naam
worden in de wereld, die Hij naar Zijn wil geschapen heeft.
Moge Hij Zijn Rijk vestigen en Zijn verlossing doen opbloeien
en Zijn Gezalfde brengen in Uw levensdagen en in het leven van
het gehele huis van Israël spoedig en binnen een korte tijd en
men zegge daarop Ameen.

(Gem. - Ameen Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid, geprezen)

Zijn grote naam zij geloofd in alle eeuwigheid, geprezen,

geroemd, verheven, verhoogd, verheerlijkt en hoog bejubeld zij

de naam van de Heilige geloofd zij Hij, meer dan alle lof, lied,

hulde en vertroosting, die in de wereld uitgesproken worden; men

zegge daarop Ameen.

Over Israël en onze geleerden en hun leerlingen en over de
leerlingen van hun leerlingen, die zich in de Heilige Leer
oefenen, zowel in deze stad als in alle andere steden, moge over
ons en over hen genade, gunst en barmhartigheid komen
vanwege de Heer van hemel en aarde en men zegge daarop
Ameen.

Er kome grote vrede vanuit den hoge, leven, overvloed; heil en
troost, verlossing en genezing, bevrijding, vergiffenis en
verzoening, voorspoed en redding voor ons en geheel Zijn volk
Israël en men zegge daarop Ameen.

Hij, die vrede sticht in Zijn Hemelen, moge in Zijn
barmhartigheid vrede brengen over ons en over gans Zijn volk
Israël en men zegge daarop Ameen.
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Lofzeggingen

Vóór het eten van gebak van één der vijf graansoorten
zegt men:

Geloofd zijt Gij, Eeuwige onze G’d, Koning der wereld,
Schepper van verschillende soorten spijzen.

Vóór het drinken van wijn zegt men:
Geloofd zijt Gij, Eeuwige onze G’d, Koning der wereld,
Schepper van de vrucht van de wijnstok.

Vóór het eten van boomvruchten zegt men:
Geloofd zijt Gij, Eeuwige onze G’d, Koning der wereld,
Schepper van de boomvrucht.

Vóór het drinken van dranken (behalve drank van druiven)
zegt men:

Geloofd zijt Gij, Eeuwige onze G’d, Koning der wereld, op
wiens bevel alles ontstaat.

Vóór het eten van aardvruchten zegt men:
Geloofd zijt Gij, Eeuwige onze G’d, Koning der wereld,
Schepper van de aardvrucht.
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Na het nuttigen van gebak van één der vijf graansoorten,
(van wijn) en van één der vijf boomvruchten zegt men:

Geloofd zijt Gij, Eeuwige onze G’d, Koning der wereld, voor het

levensonderhoud en het voedsel voor het geboomte en de vrucht

van het geboomte en het gewas van het veld en voor het

bekoorlijke, goede en uitgebreide land, dat Gij ten erfdeel hebt

willen geven aan onze voorouders om van zijn vrucht te genieten

en zich te verzadigen met zijn voortreffelijkheid.

Ontferm U, Eeuwige onze G’d, over ons en over Uw volk Israël,

over uw stad Jeruzalem en over de berg Zion, het verblijf van Uw

heerlijheid, over Uw altaar en over Uw tempel. En herbouw

Jeruzalem, de heilige stad, spoedig in onze dagen en breng ons

spoedig daarheen en verblijd ons daarin; mogen wij ons van zijn

voortreffelijkheid verzadigen, dan zullen wij U daarvoor loven

met heiligheid en reinheid.

(Sjabbat:  Wil ons verkwikken op deze rustdag)

Want Gij zijt goed en doet allen wel.

Geloofd zijt Gij, Eeuwige, voor het levensonderhoud en voor het

voedsel van de vruchten.

Na het nuttigen van andere dranken of vruchten
alsmede dierlijke producten zegt men:

Geloofd zijt Gij, Eeuwige onze G’d, Koning der wereld,

Schepper van allerlei wezens en van wat zij behoeven, behalve

nog hetgeen Hij geschapen heeft, om al wat leeft in het leven te

houden; Geloofd zij de eeuwig Levende.
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R E C E P T E N

PLEVERKOEKEN (soort eierkoek)

350 gr. zelfrijzend bakmeel

300 gr. suiker

4 eieren

citroenrasp naar smaak

Verwarm de oven voor op 180º C.
Mix de suiker en de eieren luchtig gedurende 10 minuten op de hoogste
stand. Doe in de laatste minuut de citroenrasp erdoor.
Zeef het meel en spatel die er beetje bij beetje luchtig doorheen.
Maak nu met behulp van een spuitzak, twee lepels of ijslepel hoopjes
op een met bakpapier bekleed bakblik. Niet te dicht bij elkaar want
beslag zal nog uitlopen en rijzen.
Bak de koeken gedurende 10 minuten in de oven. Als je ze te lang bakt
worden ze droger en brosser.

FLENSJES

½ l. melk

150 gr. zelfrijzend bakmeel/gerstemeel gemengd

2 eieren

2 gr. zout

schepje suiker

scheutje olie (in beslag)

ca. 75 gr. boter en olie om te bakken

Alle ingrediënten goed mixen en kleine flensjes bakken.

PLEVERKOEK EN FLENSJE

SCHOTELTJESAVOND
op te dienen ingrediënten

1. TARWE  )

2. GERST   )

3. OLIJVEN

4. DADELS

5. DRUIVEN

6. VIJGEN

7. GRANAATAPPELS

8. APPELS

9. PEREN

10. SINAASAPPELS

11. MANDARIJNEN

12. KIWI’S

(eventueel gedroogde vruchten)

13. AMANDELEN

14. HAZELNOTEN

15. WALNOTEN




