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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. Flier
en daar zal men in dit werkje een gedeelte kunnen vinden
uit Thora en Tehilliem, dat men in de bekende uitgaven van
Toe Biesjbat níet zal aantreffen. De geanimeerdheid van het
bijeenkomen op deze "schoteltjesavond" kwam tot uitdruk-
king in gezamenlijke zafig et 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 voorzíen van een nederlandse vertaling,
omdat hieraan behoefte bestond.

Dit boekje is samengesteld voor de Toe-Biesjbatlezirtg
der Portugees-Israelietische Gemeente

te Amsterdam.
5734.



Orde van de lezing ter gelegenheid van Toebiesjbat.

Voordat overgegaan wordt tot het nuttigen van de graan-
soorten en boomvruchten worden de volgende gedeelten uit
Tenach voorgedragen:

Genesislv.9-13

En God zei'. "dat het water van onder de hemel zich ver-
zamele naar éne plaats, zodat het droge zichtbaar worde;"
en het was zo. En God noemde het droge: aarde, en de
verzameling van het water noemde Hij: zeëen; et God zag,
dat het goed was. Nu zei God: "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 voort-
brengt, naar zljn soort, en geboomte, dat vrucht draagt,
waarin zich het zaad et voor bevindt, naar zljn soort; en
God zag, dat het goed was.
Het werd avond en het werd morgen: een derde dag.
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Exodus 15 v. 1 - 18.

Toen zong Mozes 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 Hlj in zee. Mijn zege en zang geldt God, want Hij
was mij tot hulp. Dit is mijn God, Hem wil ik verheerlijken,
de God van mijn vader, Hem wil ik verheffen. De Eeuwige is
een krijgsman, Eeuwige is Zijn Naam. De wagens van Pharao

en zijn leger stortte Hij in zee en de beste van zijn krijgs-
oversten 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 tegen-

standers, Gij laat Uw toorn los, hij verteert hen als

stoppelen. En door de adem van Uw neus hoopten de

wateren zrcin 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, zrj zíjr. 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 ver-

richtend. 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 Kanaàn 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 26 v.3 - 13

Als gij uw levenspad wilt inrichten volgens Mijn wetten,
Mijne geboden in acht 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 zljn
vrucht geven. De dorstijd zal bij u doorlopen tot de wijn-
oogst, en de wijnoogst zal reiken tot de zaaitijd;en gij zult
uw spijzen eten tot verzadrging, en veilig in uw land wonen.
Ik zal vrede doen heersen in het land; glj zrtlt kunnen neder-
liggen 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 voór 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
zíjn, 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 plaat-
sen, en Mijn wezen zal geen afkeer van u hebben. Ik zal in
uw midden verkeren, en u tot God zijn, en gij zult Mij tot
volk zijn. Ik ben de Eeuwige, uw God, die u uit het land
Eg;;pte gevoerd heb, zodat gij hun niet meer tot slaven
zoudt zljn; Ik heb de bomen van uw juk verbroken, en deed
u rechtop gaan.

Numeri 6v.22-27

De Eeuwige sprak tot Mozes aldus: Spreek tot Aron en tot
zljn zonet aldus: Zo zutt gij de kinderen Israëls zegenen.
Zeg tot hen: De Eeuwige zegerle U en behoede U. De

Eeuwige doe Zijn aangezicht naar U lichten en zij U ge-

nadig. De Eeuwige wende Zijn aangezicht naar U en verlene
U vrede.
Zíj zuJlen Mijn naam over de kinderen Israëls uitspreken, en

Ik zal hen zegenen.
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Deuteronomium8v. 1-10

Het gebod, dat ik u heden gebied, moet eij zljn geheel in
acht nemen te vervullen, opdat gij in leven blijft, u vermeer-
dert, komt en het land in bezit neemt, dat de Eeuwige uwen
vaderen gezworen heeft. Gij zult bedenken de gehele weg,
dien de Eeuwige, uw God, 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 Zljne geboden in acht zult nemén of niet. Hij legde u
dus onthouding op, liet u honger lijden, en gaf u}:ret Man te
eten, dat gij niet kende, en uw vaderen niet gekend hadden;
om u te doen ondeminden, 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 opgezwol-
len, 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 God, in acht nemen, om
volgens Zijn wegen uw levenswandel te richten en Hem te
wezen. Want de Eeuwige, uw God, 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 luit
welks bergen gij koper houwen zult. Als gij nu gegeten en u
verzadigd zult hebben, dan zult gij de Eeuwige, Uw God,
loven, voor het goede land, dat Hij u gegeven heeft.
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Ezechiël 17 v.22 - 24

Zo zegt de Eeuwige God: 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
gevogelte 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 ge-
daan.



Ezechiël 34 v. 22 - 3l

Ik zal mijn schapen helpen, dat zlj 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 God zijn en mijn dienaar
David tot vorst in hun midden; Ik de Eeuwige heb ge-
sproken. Ik zal met hen een vredesverbond sluiten, het wild-
gedierte uit het land weren, en zlj zt;llen 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 aardel:.aar gewassen
leveren, 271 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. Zlj zt:Jlen
niet meer tot buit zijn voor de volken, het wild van het land
zal hen niet verteren, zij z:ullen veilig wonen en niemand zal
hen doen opschrikken. Ik zal hen doen staan als een roem-
rijke plant, zlj ztillen niet meer in het land door honger
omkomen noch verder dragen de smaad hun door de volken
aangedaan.
Zíj ztlllen weten, dat Ik, de Eeuwige hun God, met hen is,
en dat zij, llret huis Israëls, mijn volk zljn. Zo zegt d,e

Eeuwige God. En dat gij, Mijn kudde onder de mensen zijt.
Ik ben uw God, zo zegt de Eeuwige God.
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Ezechiël 36 v.27 - 37

En mijn geest za1 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 z.ult mij tot volk zijn en
Ik u tot God. 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 va1Ien. Ge zult
denken aan uw snode wegen en daden, die niet goed waren,
en ge zult tegen uzelf morren over uw misdaden en gruwe-
len. Niet om uwentwil doe Ik het, zo zegt, de Eeuwige God,
drt zij u bekend, schaamt u en bloost over uw handelwijze,
huis Israels. Zo zegt, de Eeuwige God, ten dage dat Ik u
reinig van al uw misstappen, zal Ik de steden doen bewonen
en de puinhopen zullen weer opgebouwd worden. Het ver-
woeste lar.d zal bewerkt worden, zodat het niet meer woest
zal zljrr in de ogen der voorbijgangers. Dan zrlllen zrj zeg5en,
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, God, het ben die het neergehaalde herbouw,
en het woeste weer beplant doet zijn. Ik, God, heb ge-
sproken en zal het ten uitvoer brengen.
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Joël 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 var, u ver houden en hen
verstoten naar een dor en woest land, zijn voorhoede naar
de Oostelijke zee, maaÍ 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 zljn vruchten,
de vijgenboom en wijnstok geven hun kracht. En gij, Kin-
deren van Zion, weest blij en vrolijk met de Eeuwige, Uw
God, 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 God, die wonderbaarlijk jegens u gehandeld
heeft, en mijn volk zal in eeuwigheid niet te schande
worden. Ge zult weten, dat Ik temidden van Israel ben, en
dat ik de Eeuwige uw God ben en niemand anders en mijn
volk zal in eeuwigheid niet te schande worden.
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Psalm 72

Voor Salomo, God schenk Uw rechten aan de koning en
Uw gerechtigheid aan s'Konings zoon.
Zodat trlj, rechtvaardig over Uw volk recht uitoefent en Uw
armen volgens de rechtregels behandelt. Mogen de bergen
een vreedzaam oord zrjn varr 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 yan zee tot zee en van de
stroom tot de uiteinden der aarde.
Voor hen zullen buigen de woestijnbewoners en zijn vij-
anden 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 zrct, over de
aÍmen 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 aar. gÍaan 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 geiukkig prijzen. Geloofd zij, de Eeuwige God,
de God van Israël, die allóén wonderen doet.
Geloofd zij de roem van Zijn heerlijkheid voor altijd en
moge de hele werelci vervuld worden met Zijn heerlijkheid,
Amen, Amen.
Einde der gebeden van David, Zoon van Jisjai
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Psalm 147

Halelujaha. Want het is goed om onze God te bezingen,
want lieflijk en passend is een loflied. Herbouwer van Jeru-
zalem is de Eeuwige, de verbannenen van Israël zal Hij ver-
zamelen. 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 God op de harp. Hij, die de hemel met wolken bedekt,
voor de aarde regen bereidt, die bergen gras doet voort-
brengen. 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 ZL1n genade hopen. Prijs, Jeruzalem, de
Eeuwige, loof Uw God, Zion. Want Hij heeft de grendels
van Uw pooÍten sterk gemaakt, Uw kinderen binnen Uw
ruimte gezegend. Hij maakt vrede tot Uw grens, verzadigt U
met het kostelijkste van de tarwe. Hij, die Zljn 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 Zljn koude.
Hij zendt Zijn bevel en Hij doet ze smelten, Hij laat Zljn
wind waaien, de wateren vloeien weer. Hij verkondigt Zijn
bevelen aan Jacob, Zijn instellingen en wetten aan Israël.
Aan geen ander volk heeft Hij aldus gedaan, en wetten, zij
kennen ze niet. Halelujaha.
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Psalm 148

Halelujaha. 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 zljn. Zlj prljzen 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, zee-
monsters en alle diepten; vuur en hagel, sneeuw en damp,
stormwind die Zíjn bevel volbrengt. De bergen en alle
heuvels, vruchtgeboomte en alle cederen. Het wildgedierte
en alle vee, kruipend gedierte en gevleugeld gevogelte. Ko-
ningen der aarde en alle volken, vorsten en alle rechters der
aarde. Jongelingen zowel als maagden, ouden met jongen;
211 zullen de naam des Eeuwigen príjzen want Zijn naam
alleen is hoogverheven, Zijn Majesteit strekt zich over aarde
en hemel uit. Hij verhief de hoorn van Zrjr, volk, voorwerp
van lof voor al Zijn vromen, voor de kinderen Israëls, het
volk, dat Hem na staat, Halelujah.

Psalm 65

Voor de zangmeester, een Psalmlied van David. Gerustheid
(der ziel) is't, U, o God! te loven irr'Zion en U (aldaar)
geloften te voldoen. Verhoorder des gebeds, tot U komt alle
vlees. Zijn mijn zonden tot een zware last aangegroeid, Gij
zíjt het die onze misdaden vergeeft. Heil hem, die Gij uit-
kiest 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 God 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 gronddet, die met macht
omgord zijt. Die het gebruis harer golven - en het gewoel
der volen. 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 Gods,
die vol van watet is; Gij bereidt haren (bewoners) koren,
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doordien Gij haar er voor hebt toebereid. Gij besproeit hare
voren, effent hare groeven, veruacht haar, door
regendroppelen, zegent haar !éwas. Gij kroont het jaar
(met) Uwe goedheid, Uw voetstappen druipen van over-
vloed, 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 Tsions 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 i 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 zljne
schoven !

Psalm 67

Voor de zangmeester met begeleiding van een snaarinstru-
ment, een psalmlied. Goed moge ons genadig zijn en ons
zegenen, Zljn aangezicht tot ons doen lichten, Sela. Opdat
men op aarde Uw weg eknne, Uw heil onder alle volken.
Volken, zullen U God, 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, God, loven, alle volkeren zullen U loven.
De aarde heeft haar vrucht gdgeven. God, onze God, zegene
ons. Ja, God zegene ons en alle uiteinden der aarde zullen
Hem vrezen.

tt r. _i

»:]:tt t)!nr Èri'i5N : ïru .lJDtD ti:tt:l nr)D5

l'? r+

D

ïi"rI r-'r§? nlt | il50 r:fi§ r'l? 'r§:
D,,EII ïtïJt DtiiSN ÈrDr_

tUtD E'lrJl bbun '^5

ït'rjr DtiiSN DrbIl ïrïJt :

It:riitN D'il5§ r::t:r i,:l5t:r

I r''r§'P!§-5: rnrx

nYf ET'lYD ';1D
DD)D' OD}9" T

r'lf'l0lI ,l

0tPtï3 nyl!2nl-;'J DïTyr1 .;'t'rr
E}7:p1:1EtyP'lD

ï1i;-ï ljry nltir-nN -ljilt fï'4!
»:Ëqi ï:»'prnq"NStt rN

l3



Kaddiesj-gebed

Verheven en geheiligd zal Zijn grote naam worden in de
wereld, die Hij naar Zijn wil geschapen heeft. Moge Hlj Zíjn
Rijk vestigen en Zijn verlossing doen opbloeien en Zíjt Ge-
zalfde brengen in Uw levensdagen en in het leven van het
gehele huis van Israël spoedig en binnen een korte tijd en
men zegge daarop Amen. Zijn grote naam zij geloofd in alle
eeuwigheid, gepÍezerr, geroemd, verheven, verhoogd, ver-
heerlijkt en hoog bejubeld zij de naam van de Heilige ge-
loofd zij Hij, meer dan alle lof, lied, hulde en vertroosting,
die in de wereld uitgesproken worden; men ze4ge daarop
Amen.

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 Amen.
Hij, die vrede sticht n Zijn Hemelen, moge in Zljtbarm-
harigheid vrede brengen over ons en over gans Zijn volk
Israël en mer, zegge daarop Amen.
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Kadiesj Derabanan

Verheven en gehei-ligd zal Zijn grote naam worden in de
wereld, die Hij naar Zljn wil geschapen heeft. Moge Hlj Zljn
Rijk vestigen en Zljn verlossing doen opbloeien en Zijn Ge-
zalfde brengen in Uw levensdagen en in het leven van het
gehele huis van Israël spoedig en binnen een korte tijd en
men zeq5e daarop Amen. Zijn grote naam zij,g4oofd in alle
eeuwigheid, geprczen, geroemd, verheven, Irerhoogd, veÍ-
heerlijkt en hoog bejubeld zíj de naam van de Heilige ge-
loofd zij Hij, meer dan alle lof, lied, hulde en-vertroosting,
die in de wereld uitgesproken worden; men:zegge daarop
Amen.
Over Israël en onze geleerden en hun leerlin§en 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 Amen.
Er kome grote vrede vanuit den hoge, leven, overvloed; heil
en troost, verlossing en genezíng, bevrijding, vergiffenis en
verzoening, voorspoed en redding voor ons en geheel Zijn
volk Israël en men zegge daarop Amen.
Hij, die vrede sticht in Zljt Hemelen, moge in Zljn barm-
hartigheid vrede brengen over ons en over gans Zijn volk
Israël en men zegge daarop Amen.
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Lofzeggingen:

#Íï 
net eten van gebak van een dervijf graansoortenzeg!

Geloofd zílt Gíj, E. onze G., Koning der wereld, Schepper
van verschillende soorten spijzen.

Vóór het eten van boomvruchten zegt men:
Geloofd zljt GLj, E. onze G., Koning der wereld, Schepper
van de boomvrucht.

Nà het eten van gebak van een der vijf graansoorten en yan
een der vijf boomvruchten zegt men:

Geloofd zijt Gij, E. onze G., 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 erf-
deel hebt willen geven aarr oÍrze voorouders om van zijn
wucht te genieten en zich te verzadigen met zijn voortref-
felijkheid.
Ontferm U, E. onze G., over ons en over Uw volk IsraëI,
over Uw stad Jeruzalem en over de berg Zion, heÍ verblijf
van Uw heerlijkheid, 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 reirrheid.
Want Gij zljt goed en doet allen wel.
Geloofd zijt Gij, E., voor het levensonderhoud en voor het
voedsel van de vruchten.
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