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Afkortingen van de gebruikte bronnen (EH nummer verwijst naar Ets Haim inventaris nummer)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SHA = Anoniem (Portugees en NL) (EH-49-B-23)
OdC = Orde der Ceremoniën (EH-V-1206)
OB = Oëb Brandon (EH-47-D-45)
AQ =Adam Querido Querido (EV-48-D-13); min of meer kopie van Brandon
BC = Bram Cardozo (min of meer kopie van Brandon. 1ste deel Ivriet, 2de deel Nederlands). In het
Ivriet deel heeft hij soms eigen toevoegingen in het Nederlands.
JM = Jaap Meijer; min of meer kopie van Brandon
NN = S. Nunes Nabarro = geannoteerd exemplaar van Meijer
SRP = Haham Pereira & Drukarch (?? )= geannoteerd exemplaar van Meijer
JBS = Sondervan; website & auteur van dit werk

Bron 6 wordt als uitgangspunt gebruikt. Bronnen 3 en 4 zijn hieraan gerelateerd en worden volledig
met 6 vergeleken. De andere bronnen zijn minder uitgebreid en of dusdanig verschillend dat ik
slechts minhagim die anders zijn, dan wel niet voorkomen in 6, vermeld in de notes.
Meer over deze manuscripten is te vinden in het artikel Seder Hazzanut manuscripts op de
Chazzanut website: https://chazzanut-esnoga.org.
Afkortingen






V. = Voorlezer ()חזן
K.T. = Kadiesj Titkabah ()קדיש תתקבל
K.L. = Kadiesj Lengela ()קדיש לעילה
K.D. = Kadiesj Derabbanan ()קדיש דרבנן
R.Ch = Rosj Chodesj ()ראש חודש

Woordenlijst







Rogativa: gebed voor ernstig ziek persoon
Honra: 7 dagen van Abeloet ()שבעה
Subiren: opgeroepen worden naar de Tora
Offertas: giften bij saudes ()מי שברך
Saudes: מי שברך
Misjmara: vastendag ingaande Rosj Chodesj ()יום כיפור קטן

Notes:







Meijer heeft vaak de tekst van Querido gebruikt, omdat deze moderner was. Zo gebruikt
Brandon het woord “dezelve”, terwijl Querido “zij” gebruikt. Brandon gebruikt het woord
“besnijdenis”, terwijl Querido “beriet” gebruikt. In onderstaande vergelijking geef ik deze
taalverschillen niet aan, tenzij deze wezenlijk dan wel relevant zijn. Een voorbeeld van een
relevant verschil is dat Meijer “Lag Baomer” schrijft, terwijl Brandon en alle anderen ל"ג לעומר
schrijven. Het laatste is uiteraard correct.
Meijer heef ook gebruik gemaakt van de eerdere tekst van Brandon in het Ivriet uit 1866, waar
hij beschikking over had. Helaas is dat manuscript momenteel onvindbaar in Ets Haim.
Meijer heeft, wegens technische beperkingen na de oorlog, veel Ivriet getranscribeerd en dat
niet consistent gedaan. Ik heb in onderstaande bewerking het Ivriet hersteld, zoals
oorspronkelijk door Brandon geschreven.
De paginanummers in de linker kantlijn verwijzen naar de pagina in de Meijer uitgave.
Woorden in (italics tussen haakjes) zijn door mij toegevoegd om de leesbaarheid te vergroten.
Gemarkeerde tekst verwijst naar een pagina verderop die nog niet beschikbaar is.
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Footnots die belangrijk zijn om de tekst goed te begrijpen hebben een verwijzing (zie footnote)
en de note zelf is ook bold
In deze teksten staat “het Hechal” en “de Sefer”. Ik pas dit aan naar “de Hechal” en “het Sefer”,
zoals gebracht in Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, Heikens et al 2005, ISBN
90-12-09293-0
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VOORWOORD Brandon
1 De Handleiding, die ik ten behoeve mijner Ambtgenoten in de volgende bladzijden geschreven
heb, voorziet in een reeds lang gevoelde behoefte.
Zij bevat in de Nederlandse taal, en wel op veel uitgebreider schaal dan met de bestaande
Handleidingen van dien aard in andere talen geschreven, het geval is, in de eerste plaats al hetgeen
tot de Orde der Gebeden behoort, en ten tweede, al hetgeen de Voorlezer dient te weten,
betreffende de hedendaagse Gebruiken en Ceremonieën in de Synagoge en bij bijzondere
plechtigheden.
Schrijver heelt getracht zo mogelijk zelfs van de kleinste bijzonderheden gewag te maken, opdat
deze Handleiding de naam van vraagbaak voor den Voorlezer ten volle moge waardig zijn.
Mocht het in de praktijk blijken, dat nog enkele punten ontbreken, of dat er later veranderingen in
de bestaande gebruiken zullen plaats hebben, alsdan zijn voor een en ander nog bladzijden
beschikbaar om hiervan melding te maken.
I. OëB BRANDON, Voorlezer.
Amsterdam juni 1892
Siwan 5652

VOORWOORD Sondervan
Al vele jaren verzamel ik verschillende versies van Seder Chazzanut manuscripten en geannoteerde
gedrukte exemplaren. Recentelijk heb ik met enige hulp de Seder Chazzanut uitgave van Jaap Meijer
gedigitaliseerd. Dit opent de weg voor een uitgebreide vergelijking tussen de verschillende
documenten.
Een uitgebreide beschrijving van de diverse manuscripten is te vinden op de Chazzanut website,
waar ook digitale (doorzoekbare pdf) versies staan van de belangrijkste werken.
Het zal wel enige tijd in beslag zal nemen alvorens dit werk klaar is. Ik zal daarom van tijd tot tijd
tussenversies op de website publiceren.
Amstelveen, 29 april 2021

1 Dit voorwoord staat in de originele tekst van OB voor hoofdstuk 1, pagina 5
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Pag. 171

VERHANDELING OVER DE ZEMIEROT
2 Voorheen werd het lezen van de  זמירותte allen tijde door de Ondervoorlezer of Chazzan van de
Chebra verricht. De dienstdoende Voorlezer begon dan op Werkdagen met  ;ישתבחop Sjabbat en
Feestdagen met  נשמתen op  ראש השנהen  יום כפורmet de dichtstukken, die onmiddellijk na de שירה
volgen.
Sinds het jaar 5646 (1886) is de Voorlezer verplicht in zijn rustende week de  זמירותte lezen. Daar de
Orde van die gebeden soms verschillend is, heeft de schrijver het noodzakelijk geacht hierop te
wijzen.
 שבט יהודהen volgende stukken tot en met  קדיש תתקבלworden alleen op de Werkdagen gezegd,
als men smeekgebeden leest, maar niet in de סליחות.
 ארוממך3: In de dagen van  חנוכהbegint men deze psalm met מזמור שיר חנוכת הבית לדוד.
Vanaf 4  ראש השנהtot  יום כיפורzingt de Parnaas of Ouderling  ה' הוא האלוקים. Op  יום כיפורde ;חכם
op  הושענה רבהook een Parnaas of een Ouderling.
Psalm 19 5  למנצח השמים מספריםwordt op de vastendag van Ab vervangen door Psalm 137
 על נהרות בבל.
 מזמור לתודהwordt niet gezegd op שבת, 6,  שלוש רגלים, ערב חג המצות,  חול המועד דחג המצותen
ערב כיפור. Deze wordt wel gelezen op: ראש השנה,  יום כיפורen  חול המועד דסוכותen ook op
הושענה רבה.
 אז ישיר משהwordt altijd gezegd behalve op de vastendag van Ab; 7 dan leest men האזינו
tot אדמתו עמו, wijze: איכה.
Op de volgende dagen wordt zij gezongen:
1. Op Werkdagen: Indien er een Beriet is of wel een bruidegom in de Synagoge is.
2. Op Sabbat, Rosj Chodesj, Feest-8 en Middendagen, op de dag voor ieder feest, Rosj Hasjana en
Kipoer niet uitgesloten. Op אסרו חג, de dag na Kipoer, op חנוכה, ר"ה לאילנות, פורים, פורים שושן,
פורים קטן,  ;פורים שושן קטןPesach Sjenie ) (פסח שני, Lag Baomer 9 ) (ל"ג לעומר,
Toe beAb 10 )(ט"ו באב
Op Sjabbat  בשלחen  שביעי של פסחwordt  ויושעen de  שירהmet zangtekens gezongen.  ויושעwordt
herhaald door de Voorlezer en ook  תביאמוenz. wordt door hem herhaald. Hierna vervolgt men

2 Dit onderwerp mist bij BC. Wellicht heeft Brandon dit bij de vertaling toegevoegd, wat aannemelijk
is omdat het volgende onderwerp begint bij A.
3 JBS: psalm 30
4 Deze tekst is van QU, de tekst van OB is hier onduidelijk vanwege correcties
5 Psalm nummers zijn een toevoeging van JM. OB en AQ geven alleen de psalm naam
6 Vanaf hier is de tekst van QU, OB is compacter
7 Dit is een footnote in QU
8 NN: voegt toe half - feest
9 SRP: Lag Laomer
10 OB: 15 Menachem
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 כי בא סוס פרעהtot אני ה' רופאך, welk laatste vers door de Voorlezer wordt herhaald. Voorts
 כי לה' המלוכהals naar gewoonte.
Op  תשעה באבzegt men in plaats van de  שירהde afdeling  האזינוtot  וכפר אדמתו עמו.
Op  הושענה רבהleest men de  זמירותvan Sjabbat zonder  טוב להודותen met  מזמור לתודה11.
(Brandon heeft hier een Voorwoord, zie pagina 6 hierboven. Meijer heeft dit helemaal aan het
begin gezet, AQ er BC hebben dit niet)

Pag. 172

HOOFDSTUK I OVER DE ORDE DER GEBEDEN
A. OP WERKDAGEN
Het ochtend, middag en avondgebed wordt door de Voorlezer verricht naar de volgorde van de
gebeden van “Silva Mendes".
Afkondigingen 12 hebben plaats als volgt: Bij het ochtendgebed: na  קדיש תתקבלen op de dagen van
de Wetlezing vóór הנותן. Bij het middag- en avondgebed: tussen beide gebeden vóór  ותשועתen in
de 13  עומרbij het Mincha gebed na  קדיש תתקבלen bij het Avond gebed vóór de aanvang 14,
waarop door de Voorlezer het vers  ותשועתherhaald wordt.
Het Rogativa 15 moet bij elke dienst, indien nodig, vóór  קדיש תתקבלgezegd worde en de offertas
na de קדיש תתקבל. Zelfs als het spoedeisend is, geschiedt dit vóór de aanvang gevolgd door
קדיש תתקבל.
Indien er een besnijdenis 16 in de Gemeente is, zegt men geen smeekgebeden bij het
ochtendgebed, en ook als er een bruidegom in de Synagoge is, vanaf de ochtend van de
huwelijksdag tot en met de achtste dag bij het middaggebed. Zijn de gehuwde weduwnaar met
weduwe, dan geldt deze regel tot en met de derde dag.
In bovenstaande gevallen zegt de Voorlezer direct na de herhaling van de Amida:  קדיש לעילה,
אשרי, ובא לציון, קדיש תתקבל, ' בית יעקב וכוetc. en op de dagen van Wetlezing, na de herhaling van
de Amida:  קדיש לעילה, הנותן,  ברוך המקוםenz. Na de lezing: אשרי,  ובא לציון, קדיש תתקבלen met
 יהללוbrengt men het Sefer naar de Hechal. Na de Ascabot 17 zegt men  בית יעקבtot slot.

11 Laatste deel staat niet in OB, wel in AQ; onduidelijk waar dit vandaan komt.
12 BC:  ;בעד החולהJBS: zie meer in deel2-H3
13 BC: het eerste geval: als men ערבית- מנחהsamen leest; het 2de geval, bv tijdens de עומר, als men
 מנחהen  ערביתlos leest.
14 Deze zin staat niet in QU
15 OB voegt toe: “of gebed voor de zieke. Footnote JM: De Portugese termen zullen worde
toegelicht bij de publicatie van Hoofdstuk lll: Over het gebruik van de Portugese taal in de Synagoge.
K.T. = Kadiesj Titkabal K.L. = Kadiesj Lengela. NN & SRP voegen toe: K.D. Kadiesj Derabbanan
Footnote OB en QU: verwijzen naar deel 2-VI
16 OB: In dit geval wordt de  שירהgezongen
17 JBS: 11 maanden
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De Smeekgebeden, hier weggelaten, zijn שבט יהודה, נפילת אפים, מזמור יענך,  תפלה לדודen op de
dagen van de Wetlezing קל ארך אפים, als ook קל מלך יושב. In het Rogativa  מצלאין אנחנא18 en op
Sjabbat middag צדקתך.
Op maandag en donderdag nadat het Sefer in de Hechal is gebracht zegt de Voorlezer het verkort
Ascaba 19 (later) van de overledenen gedurende de laatste elf maanden, waarvan het register bij de
Voorlezer berust. Hij noemt eerst de naam van een man omdat hij begint met טוב שם.
Na het  שחריתleest de Voorlezer het Ets Haim ( עץ חייםzie de 2e druk Gebeden S.l. Mulder, bl. 159),
gevolgd door K.  קדישdoor de Abeliem 20. Is er echter een Honra 21 of opheffing van Abeloet dan
worden deze verzen weggelaten (zie later 22) ).
23 Na afloop van een of ander zegt de Voorlezer een afdeling uit de  משניותvoorafgegaan door כל
 ישראלen gevolgd door  רבי חנניאwaarop K. D.  קדיש דרבנןdoor de Abeliem gezegd wordt.

18 Deze woorden zijn in JM weggevallen
19 In JM staat dit op pagina 227; OB verwijst naar pagina 204, AQ naar 203.
20 OB heeft hier deze tekst:” Behalve deze verzen worde op deze plek gelegenheidsverzen gezegd,
die ik te zijner tijd zal vermelden”. Ik (JBS) neem aan dat hij hier doelt op de verzen die op gezette
tijde het  עץ חייםvervangen. BC schrijft dit expliciet.
21 7 dagen Abeloet ()שבעה
22 JM verwijs naar footnote 15 hierboven; OB en AQ naar deel 2-II;
BC voegt toe עושים צידוק הדין במקום עץ חיים
23 QU: dit geschiedt sinds 1901 niet meer. In plaats hiervan leert de Chacham, waarna קדיש דרבנן.
JBS: tegenwoordig doen wij dit alleen als er aan het begin van de dienst geen minjan was, zodat de
aanwezige Abel geen  קדיש דרבנןkon zeggen.
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Pag. 173

B SJABBAT DAGEN
1 Op vrijdagavond zegt men de psalm  ה' מלךin plaats van למנצח בנגינות. Na Mincha zegt de
Voorlezer  הנותןmet inlassing van het Formulier (zie later 2) Op bevel van de Parnaas begint de
Voorlezer  מזמור לדודen vervolgt zoals het boek aanwijst.
Bij het Ochtendgebed na  קדיש תתקבלzegt de rustende Voorlezer de wekelijkse Ascabot uit het Livro
3 aanvangende met de datum van de vorige zondag tot op die Sabbat 4. Hierna nodigt de Voorlezer
de President om naar de Teba te komen en eerstgenoemde verdeelt de Mitswot voor de Seferdienst, later eveneens nader omschreven 5. De Voorlezer zegt הנתן,  מי שברך לקהלות6, en כהניך.
Waarna de Voorlezer gevolgd door de Parnaas en Samaas zich naar de Hechal begeeft. Daar
gekomen spreekt de Voorlezer de  מי שברךuit en het geld offreren door de Functionarissen. Zie
verder nader. 7 Zo er echter  אבליםzijn, of indien iemand  הגומלwil zeggen dan gaan deze
ceremoniën 8 vóór de andere Mizwothaires.
De Voorlezer heft  גדלוaan en op de Teba gekomen zingt hij  כי שם ה' אקראen nadat het Sefer
vertoond is, zegt de Voorlezer het vers  הקל תמים דרכוenz.
Aan zeven personen wordt de Afdeling van de Wet voorgelezen als volgt: aan de Cohen, Levie en vijf
andere personen. De Cohen roept, men op als volgt:
9  לקרא בתורה וישמרהו צורוN.N. כהן קרב וכהן יעמוד השם הטוב
Bij de zes andere personen laat men de drie eerste woorden weg. Bij de voorlaatste voegt men het
woord  סמוךtoe en bij de laatste het woord משלים. Een gehuwde roept men הגביר, een ongehuwde
הבחור, iemand boven zestig jaar הישיש הנכבד, des verkiezende 10. Bij een Bruidegom zegt de
Voorlezer vóór de naam החתן הבחור. Bij de vader, bij wie een of meer zoons geboren zijn
בעל הברית, bij een dochter אבי הבת, bij meer dochters  אבי הבנותen bij een zoon en dochter
בעל הברית ואבי הבת. Als men de Opperrabbijn van de Gemeente roept: הגביר הנעלה מורנו ורבנו.11
Roept de Voorlezer een Opperrabbijn op van een andere gemeente: N.N. הגביר הנעלה מרנו הרב. 12.
Na ieder kapittel wordt Ascaba van de bloedverwanten van de geroepene gelezen, dit geschiedt op
verlangen. En wel uitsluitend, waarvan hij Abeloet heeft gehad, maar niet van zuster of dochter, die

1 BC: בערב שבת במנחה אין נופלים על פניהם
2 JM zegt verder niks. OB en AQ verwijzen naar pagina 135 resp. 138 waar het Portugese deel van de
 הנותןstaat.
3 JBS: dit zijn de boeken met Ascabot per datum
4 JBS: hieruit blijkt dat Ascabot achteraf worden gezegd, niet vooruit.
5 OB verwijst naar pagina 132, QE verwijst naar pagina 135: deel 2 hoofdstuk III
6 NN voegt toe: + מי שברך לחיילים
7 OB verwijst naar pagina 132 AQ naar 206
8 OB: met de gewone מי שברך
9 In AQ mist het deel na NN.
10 OB heeft “des verkiezende” tussen haakjes
11 OB: zonder voornaam.
12 Dit laatste heeft OB niet. Wel een verwijzing naar pagina 210: indien de Chazzan zelf subirt. AQ
heeft dat iets verder
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door het huwelijk tot de zustergemeente is overgegaan 13. Onmiddellijk na de Ascaba wordt voor
 שמן למאורgeofferd met bijvoeging:  מנוחתה תהיה בגן עדן,  הנזכרת14 למנוחת נפש
 מנוחתן תהיהן בגן עדן,  למנוחת נפשות הנזכרותin het meervoud. 15
Na de gehele Parasa zegt de Voorlezer: קדיש לעילה. gevolgd door de offertas van de  משליםwaarna
de Voorlezer roept  מפטירen de Jongeling treedt voor het Sefer, wie men het  מפטירvoorleest. Na de
lezing van de Haftara met  ברכותzegt de Voorlezer  מי שברך לקהלetc. 16
Het Mincha gebed met פטום הקטורת. Na  ובא לציוןhet קדיש לעלה. הנותן,  ואני תפילתיen met ברוך
 המקוםgaan Voorlezer en Parnaas naar de Hechal. Men haalt een Sefer uit, waarin men aan drie
personen 17 de 1ste kapittel van de volgende Afdeling voorleest. Geen  קדיש18. Na de offertas van
de laatst geroepene  מזמור לשבתtot  ולא עולתה בוen met  יהללוbrengt men het Sefer naar de Hechal.
Voor de Hechal zegt de Voorlezer  שובה למעונךenz.
De Rustende Voorlezer zegt  השכבהvan hen die in de afgelopen week zijn begraven 19; en naar
willekeur van de Voorzitter leest dan de Voorlezer het Elfmaanden Register20, hetwelk wordt
voorafgegaan door één bladzijde uit het zoogenaamde “Gele Boek" bevattende de namen van de
overledenen, die op de vooravond van Kipoer worden herdacht. welke bladzijde steeds besloten
wordt met de namen 21:
 החכםAbraham Acohen d'Ereira,
Isak Franco Medeira,
en
Isak Abenhacar.
Het is daarom wenselijk dat men deze namen in het Elfmaanden Register heeft 22.
De Voorlezer leest  השיבנוgevolgd door ,קדיש לעילה. en de Amida, daarna  צדקתךenz. Spreekt men
geen Smeekgebeden uit 23 dan leest men ook geen צדקתך, behalve  ראש השנהen 24 כיפור.

13 JM: footnote Dit is na de oorlog vervallen. De andere vrij onbelangrijke wijzigingen, meestal na de
oorlog ontstaan, zullen in een kort nawoord worden vermeld.
In AQ staat deze zin niet. In NN & SRP is dit doorgestreept. In BC staat niks over Ascabot op deze
plek.
14 Tegenwoordig zegt men \ הנפשות.  ;הנפשin JM staat ook “hanefesj / hanefasjot”
15 In OB en AQ staat hier nog de volgende tekst: “Over de verdere offertas en saudes in het
hoofdstuk III pagina respectievelijk 127 / 130
16 OB & AQ voegen toe: “ יהי חסדךenz. zoals het boek aangeeft. Mochten er 2 Cohanim of 2 Levi’im
subiren zie pagina 195 resp.195”.
BC voegt toe:
ויעלה המפטיר ויקרא שליח ציבור (?) דפחות ג פסוקים מהפרשה ואחר שברך הנער אחר התורה יאמר ההפטרה
 שובה ומחזירין הספר ומתפללין מוסף וישלים, מזמור לדוג, ימלוך ג פעמים, אשרי, יהי חסדך, מי שברך לקהל.וברכותיה
”?? כמו מ"א

17 OB minstens 10 verzen
18 Dit staat niet in OB, wel in AQ
19 OB: (zo die er zijn)
20 NN: Sedert ca 1970 wordt  שבתmorgen alleen  השכבהvan het elfmaanden register gezegd. ’s
Middags worden het Livro en het gele boek gelezen.
JBS: sinds ca 1990 worden alleen de  השכבותvan het elfmaanden register ’s ochtends gezegd.
21 Meer over deze drie namen op de website
22 OB: ten einde deze niet te vergeten
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Zelfs zo er een  חתןin de Synagoge is, en het is Sabbat, dan leest men wel 25 צדקתך.
Op uitgaande  שבת26 leest men volgens het boek 27. Is er echter in de loop van de week een
feestdag of Kipoer dan leest men geen שובה. Slechts het laatste vers  אורך ימיםen ואתה קדוש. In de
Habdala laat men het woord  ששתweg.
Pag. 174

C ROSJ CHODESJ )(ראש חודש
Op elke Sabbat, die Rosj Chodesj voorafgaat, maakt de Voorlezer vóór  יהי חסדךvan de gemeente
bekend op welke dagen het feest is, met vertolking in de Portugese taal.28. Op  שבתvóór de maand
Ab vangt men aan met מי שעשה ניסים, dus zonder יהי רצון. Op Sjabbat voor de maand Tisrie wordt
de Afkondiging verzwegen.
Op de 29ste van iedere maand zegt de Voorlezer bij het Ochtendgebed na  קדיש תתקבלde Ascabot
van Joseph Sarfatie en Ester Sarfatie-Foa. Op Sjabbat zegt men dit na de gewone Ascabot. Op
werkdagen wordt dit onmiddellijk gevolgd door de Pregão 29, dat het Mincha voor hen, die vasten
30 om één uur plaats heeft, luidende:
“Mincha se rezará esta Tarde por os senhores, que jejuão Mizmara, a huma hora"
Valt Rosj Chodesj op vrijdag, zaterdag, of zondag, dan wordt op de vorige donderdag gevast 31.
Uitgezonderd de Misjmara van Tisrie. Deze kan op vrijdag gehouden worden. De Misjmara van Tebet
wordt gehouden op 24 Kislew met inachtneming van het bovenstaande. Voor Ijar vast men niet
wegens het verbod van vasten in de maand Nissan.
Op dergelijke vastendagen is de dienstdoende Voorlezer verplicht om, bij een voldoend aantal
vastende mannen, bij de dienst aanwezig te zijn ten behoeve van de Sefer lezing.
Bij het Mincha vóór Rosj Chodesj. zegt men geen smeekgebeden. Is het Sabbat, dan geen צדקתך. Het
avondgebed wordt aangevangen met  ברכי נפשיen men zegt in de Amida יעלב ויבא. Na שיר למעלות
zegt de Voorlezer zelf de  קדישיםen niet de Abeliem 32. Derhalve zegt de Voorlezer geen ה' צבקות.

23 OB heeft andere tekst: “is er echter een oorzaak dat men geen smeekgebeden zegt indien het
een werkdag was”
24 OB en AQ zetten  כיפורvoor ראש השנה
25 OB: verzwijgt men  ;צדקתךSRP & NN: géén צדקתך
26 Het woord “Sjabbat”mist in Meijer
27 BC voegt toe:
 ואתה קדוש [ואם בחודש אלול, שובה, קדיש לעילה,במוצאי שבת מבדיל בתפילה אתה חננתנו ואחרי העמידה יהי שם
" קדיש ליתומים וכו, שיר המעלות,יאמר כן סליחות] קדיש תתקבל והבדלה

28 AQ: zie bladzijde 210
29 AQ brengt de pregãos niet in de tekst, maar alleen in deel II hoofdstuk III (pag 139 en verder) OB
noemt pregão “kennisgeving”
30 AQ: van de Misjmara. Het tijdstip en de pregão missen, waarschijnlijk omdat het in die tijd al een
zeldzaamheid was. Na de oorlog is er, voor zover bekend, niet meer gevast (JBS).
31 BC: ההשכבות די צרפתי יאמר לעלם בכ"ט מכל חודש וחודש
32 BC:החזן יאמר כל הקדישים בין בלילה בין ביום חוץ לפני הודו
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Bij het Ochtendgebed zegt men weer  יעלה ויבאen na de herhaling van de Amida het verkorte Hallel.
Op  ראש חודש טבתleest men, daar tevens Hanuka is, de “grote Hallel", קדיש תתקבל. en de השכבות
van de 1ste dag 33. Hierna  הנותןwaarna , יהי ה' אלקנו,enz.
Men haalt een Sefer uit, waarin men de Parasa van die dag aan vier personen voorleest. 1.  כהןtot
 ;שנים ליום עולה תמיד2.  לויherhaalt het vers  ואמרת להםenz. tot  בשמן כתית רביעית ההין3. tot
 התמיד ונסכהen 4 tot het einde.
Na de lezing קדיש לעילה., אשרי, gevolgd door  ובא לציוןen met  יהללוbrengt men het Sefer naar de
Hechal en de Voorlezer zegt שובה.
Men 34 ontdoet zich van de  תפיליןen op order van de Parnaas leest de Voorlezer השיבנו קדיש לעילה
en men leest מוסף, קדיש תתקבל. ברכי נפשי, קדיש יהי שלמא,  קוהenz. קדיש דרבנן, ברכו, alles door de
Voorlezer
Bij het Mincha zegt men  יעלה ויבאen na  למנצח בנגינותzegt de Voorlezer קדיש.
Pag. 175

D SJABBAT EN ROSJ CHODESJ שבת וראש חודש
Indien de eerste avond van Rosj Chodesj op vrijdagavond valt, herinnert de Voorlezer vóór de Amida
aan Rosj Chodesj.
"Dirão Vosses na Amida o Verso de Ros Hodes"
Bij het Ochtendgebed zegt men wederom 35  יעלה ויבאin het gebed. Na de herhaling het verkort
Hallel en קדיש תתקבל. Na de gewone Ascabot leest de Rustende Voorlezer de Ascabot van R.Ch. als
het de eerste dag is.
Men haalt 2 Sefariem uit, en leest uit de eerste aan 7 personen voor 36.  קדישen na de offertas van
de  משליםzegt de Voorlezer  אלקים צבקות השיבנוenz. 37, hetgeen men bij iedere Sefer verwisseling
zegt, en men brengt het tweede Sefer op de Teba, waarin de Voorlezer begint bij  וביום השבתenz. en
eindigt met יעשה ונסכו. Wederom Kadiesj en de Haftara van die dag met herhaling van het vers והיה
מדי חודש.
Is het tevens zondag R.Ch, dan zegt men ook de eerste en laatste verzen van מחר חודש. Is het alleen
Zondag of Zondag en Maandag R.Ch, dan leest men die Sjabbat de Haftara  ויאמר לו יהונתן38.
Op Sjabbat R. Ch. Ab roept men de Voorlezer die deze dag Haftara zegt, bij het tweede Sefer op.
Men leest na de Haftara het eerste en laatste vers van de Haftara van Sjabbat R.Ch. 39.

33 SRP: niet de lijst der 11 maanden
34 JM heft een andere tekst: Men ontdoet zich van de Tefillin en op order der Parnas leest de V. K.L.,
Hasjiebenoe en men leest Moesaf, K.T., Barechie Nafsjie, Kawe enz., alles door den V.
NN geeft aan dat K.L. en Hasjiebenoe moeten worden omgedraaid
35 OB heeft hier “dit vers” ipv יעלה ויבא
36 OB: de afdeling van de week
37 Footnote OB: Zie het gehele vers, Gebeden Mulderm2de druk blz 86
38 Deze zin staat niet in OB, daar staat: “De haftara  ויאמר לו יהונתwordt in zijn geheel gezegd als
Sjabbat de 29ste van de maand is.
39 Deze zin staat niet in OB, wel in AQ
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Ook indien onderstaande Rosj Chodesj dagen op Sjabbat vallen, voegt men na de Haftara het eerste
en laatste vers van de Haftara van  שבת וראש חודשtoe, en indien nodig ook van מחר חודש:
שבת ר"ח ניסן
הפטרת שבת החודש
אב
שמעו
אלול
ראה
טבת
חנוכה
אדר
שקלים
Op Sjabbat R.H. Ab subirt de rustende Voorlezer en zegt de Haftara  שמעוmet het eerste en laatste
vers van  כה אמרnadat dit door de Gemeente gezegd is. 40
als

Voor het  מוסףherinnert de Voorlezer aan R.Ch. 41,
“Dirão vosses a Musaph Sjabbat Weros Hodes"
Bij het Mincha zegt men  יעלה ויבאin de Amida en verzwijgt צדקתך.
-*Op elke Sabbat, dat drie Sefarim worden uitgehaald, leest men de Afdeling van de week in het eerste
Sefer aan zes personen voor, bij het zevende kapittel wordt dan niet opgehouden, en men roept de
zesde persoon gewoon met  סמוךop. In het tweede Sefer leest men voor de zevende persoon, welke
ook gewoon met  משליםgeroepen wordt. Dan leest men na de tweede en na het derde Sefer het
Kadiesjgebed, niet na het eerste Sefer 42.

D ORDE VAN HET UITROEPEN VAN DE VASTENDAGEN
43 Vastendag van Tamoez
צום הרביעי
Vastendag van Gedalja
צום השביעי
Vastendag van Tebet
צום העשירי
Bovenstaande vasten roept men uit de Sjabbat die de vastendag onmiddellijk vooraf gaat vóór
 חסדך יהיals volgt'אחינו בית ישראל שמעו צום רביעי יהיה למחר יהפוך טותו וכו
Echter  צום השביעיwordt uitgeroepen op de 2de dag Rosj Hasjana, nu vóór עת שערי רצון. Valt echter
R.H. op donderdag en vrijdag dan wordt de vastendag op  שבת תשובהafgekondigd!
Andere vastendagen roept men niets af volgens סימן
'א' כ' ף
צום אב
א
צום כפור
כ
]צום פורי [תענית אסתר
ף

40 Deze zin staat niet in AQ, wel in OB. Het lijkt dat JM het twee keer heeft, zie note 39 hierboven
41 BC: וזאת ההכרזה יעשה גם כן אם חל יום שני בשבת, waar met  יום שני2de dag R. Ch wordt bedoeld.
42 De tekst in OB is anders, maar inhoudelijk identiek
43 Dit komt uit QU, het staat niet in OB, JM & BC, maar wel als een vergelijkbare tekst op de eerste
pagina in SHA op deze plek (voor Pesach) Dit zal verder worden behandeld in paragraaf J Maand
Tamoez
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Pag. 176

E MAAND NISSAN (30 dagen)
Indien de eerste Nissan op Sabbath valt, is het die Sabbath  שבת החודשen men leest in het derde
Sefer een afdeling uit  בא אל פרעהaanvangende וידבר " החודש הזה, met inachtneming van het
bovenstaande. 44
Van 1 Nassan af zegt men geen smeekgebeden gedurende de gehele maand 45. Na het
Ochtendgebed op de Werkdagen zegt de Voorlezer in plaats van  עץ חיים46 enkele verzen uit het
boek שיר השירים. De Voorlezer vangt steeds aan met het vers  יונתי בחגוי הסלעenz. en leest een vers
ad libitum 47 uit het Hooglied gevolg door het vers  היושבת בגניםenz., waarna de Abeliem de Kadiesj
zeggen. Is er een Honra dan worden deze verzen verzwegen 48. 49

F SJABBAT HAGADOL
Op Vrijdagavond zingt de Voorlezer het halve Kadiesj 50 en na  מזמור ה' רועיzingt de Gemeente
Kadiesj wijze Sjabbat Nachamoe 51. Echter wordt het middelste vers door de Voorlezer gelezen.
Maar  יגדלals naar gewoonte.
S’ Morgens zingt de Voorlezer het  קדישen de 52 קדושה. Na het  קדיש תתקבלzegt de Voorlezer
 שלש פעמים53 met de daarbij gevoegde  מי שברךvoor het Feestoffer, maar in plaats van de woorden
 חצי פלוריןzegt de Voorlezer:  כפי ערך הקצוב54.
Nadat de Hashcavot gezegd zijn nodigt de Voorlezer de President op de Tebah. De Voorlezer leest in
het Portugees het besluit van de Kerkenraad af, behelzende het af- aan aantreden van de Parnassim
55. De Voorlezer spreekt het  מי שברךuit voor de afgetreden Parnassim. Daarna zingt de Gemeente
' תהלת הwaarop de Voorlezer het  בסימן טובaanheft met  מי שברךvan de nieuw- of Herbenoemde
Parnassim.
Na het verdelen van de Mitswot voor de Wetlezing zegt de Voorlezer het Ascaba van Isaac de Pinto
()מה רב. Voorts Hanotin enz. Bij de Haftara wordt het laatste vers  הנה אנכי שלח לכםherhaald.

44 AQ verwijst naar pagina 17 (hier naar de vorige pagina, de paragraaf over het uithalen van drie
Sefarim. BC geeft hier de genoemde beschrijving en voegt toe וגומרים תפילה כשאר שבתות
45 BC voegt toe: לא בשחרית ולא במנחה
46 BC: אחרי עלינו לשבח, hetgeen op hetzelfde neerkomt
47 Hier in de betekenis “naar keuze” BC: אזה פסוק
48 BC: אם יש אבלות בקהל עושין צידוק הדין במקום הפסוקים
49 SHO voegt hier een pregão toe die elke middag moet worden gezegd, t/m donderdag voor
Sjabbat Hagadol over de verplichting de finta te voldoen. Dit is niet meer relevant omdat
tegenwoordig de fina per kalenderjaar loopt.
50 SHA voegt toe “en “השכיבנו
51 SHO: men zingt halve kaddish en השכיבנו
52 SHO: en שירה חדשה
53 OB verwijst hier naar de 2de druk Gebedenboek Mulder bladzijde 161
54 SHO verwijst naar de nedaba voor Succot, waar staat: Begint de Mahamad met ƒ10, en daarna
gaan de Hazanim in de rondte door de Snoge, iedereen door een zijde, om te zeggen de Miseberach
aan al de Jehidim en Congregantes.
55 JM voegt hier een tekst toe, zoals gebruikt in 1952, deze staat in Bijlage 1 Eleitos Sabbat Hagadol
SHO voegt toe “… roept men de Gabai om zijn rekening te doen”
© JBS https://www.chazzanut-esnoga.org
Seder Chazzanoet Brandon-Annotated version v03.docx v 15 jun 2021

pagina nr 15

Nadat de Voorlezer is teruggekeerd naar de Teba nodigt hij, op bevel van de Voorzitters, de
predikant uit door het woord ! ;בכבודen de predicatiën nemen op die Sjabbat een aanvang 56.
Bij het middaggebed zegt men geen  צדקתךen bij het Avondgebed zegt men alleen het laatste vers
van  שובהen verzwijgt her woord  ששתin de Habdala. Valt echter de eerste paasdag op  שבתdan
leest men als op gewone zaterdagavond.

56 JBS: deze gingen door tot en met Sjabbat Tesjoewa (pagina 188) maar dit wordt niet meer
gedaan.
BC schrijft:
הדרשים מתחילין בזאת השבת קודם תפילת מוסף בקיץ ולא בחורף ומכאן ואילך בכל שבת שלפני חדש חדש

SHA: Gedurende het zomerseizoen wordt alle zaterdagen bij het ochtendgebed, vóór het uithalen
van het boek Mozes gepredikt, bij tourbeurten door 3 a 4 predikanten. Een der assessoren
(dajaniem) doet zulks op den Sabbath voor Rosj Chodesj.
OdC: Gedurende het zomerseizoen wordt alle zaterdagen bij het ochtendgebed, vóór het uithalen
van het boek Mozes gepredikt, bij tourbeurten door 3 a 4 predikanten. Een der assessoren (dajaniem
in dienst van de gemeente) doet zulks op den Sabbath voor Rosj Chodesj.
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Pag. 177

G HET PESACHFEEST פסח
1 2Op de dag voor ingaande feest, ‘s middags vóór ותשועת, nodigt de Voorlezer de Opperrabbijn
naar de Tebah 3, teneinde de gemeente bekend te maken met de Dieniem 4 van het Paasfeest.
waarop de Voorlezer onmiddellijk bekend maakt het uur waarop het  חמץmoet zijn vernietigd.
“A pela manha se deve in de baldado o Chamits as …horas o mais tardar". 5
Valt het feest op donderdag 6 dan voegt de Voorlezer hierbij de herinnering aan het  ערובmaken
“Vosses tens obrigação de fazer Ngeroeb".
Ingaande van het feest bij het ochtendgebed 7 maakt de Voorlezer bekend dat het Mincha voor de
Vastendag van de Eerstgeborenen om één uur wordt gelezen.
“Mincha se rezara esta tarde por os Senhores, que jejuão a huma hora".
Valt de eerste feestdag op zondag dan wordt de voorgaande donderdag gevast. De dienstdoende
Voorlezer moet steeds dan tegenwoordig zijn, om de Hechal te ontsluiten.
Op Sjabbat (zie footnote 8 ) ingaande feest Pesach worden alle ceremonieën van Sjabbat Hagadol
verricht. Het zingen op Vrijdagavond en Sabbatmorgen, het lezen van שלוש פעמים, kortom geheel
als of het Sjabbat Hagadol is 9. De Haftara is hiervan uitgezonderd 10. Uitgaande Sjabbat is heel
gewoon.

1 Hier staat in OB een footnote die verwijst naar pagina 223. Daar staat vervolgende telext:1 Nissan
5661: Op verlangen van de opperrabbijn wordt voortaan van 1 Nissan to het Paasfeest, dagelijks een
half uur voor de aanvang van het middaggebed een halachische voordracht gehouden van de wetten
voor- en op het naderende feest. De vrijdag en Sjabbat middag zijn hiervan uitgesloten.
Eronder staat: Ter aanvulling van het bovenstaande is bepaald dat voortaan elke ochtend op de
werkdagende lezing van de  משנהdoor de Voorlezer vervangen zal worden door die van de
Opperrabbijn, die tevens een duidelijke verklaring in het Nederlands hieraan toevoegt. Ook op
 חול המועדen  הושענה רבהis zulks van toepassing.
2 OdC schrijft niks over Pesach, maar verwijst naar Succot dat in deze uitgave eerder staat.
3 OB; voegt toe tussen haakjes (met het woord )בכבוד
4 OB: “voorschriften”
5 SRP corrigeert “o” naar “e no”; AQ brengt de tekst van de pregão niet, maar verwijst via pagina
209 naar pagina 140, waartussen de nadere pregãos deze staat als nummer 5.
6 BC schrijft אם פסח ב ה'ו' יחריז הצ"ץ ביום ג' שלפמין לעשות עירוב
7 BC voegt note toe in Nederlands: des morgens geen מזמור לתודה
8 SRP schrijft boven deze regel “voor Sjabbat”; AQ voegt in een note toe “voor de Sjabbat van
ingaande feest”. OB: zie note 9 hieronder
JBS: dit is de verklaring (zie ook volgende twee footnotes): het gaat hier over de situatie waar
Pesach op zondag valt en dus Sjabbat hagadol ingaande Pesach. In dat geval worden alle
ceremoniën van Sjabbat hagadol een Sjabbat eerder gedaan, behalve de Haftarh, die op Sjabbat
ingaande Pesach wordt gelezen.
Dit is in lijn met de tekst van BC
:  דרוש וגו' בשבת, נדבת הרגל,אם חל ש' הגדול בערב פסח יעשה כל הדברים שנעשו בש' הג' כמו מינוי פרנסים
.שלפניו והדיין ידרוש בדיני פסח ביום חמישי שלפניו

9 Hier volgt JM de tekst van AQ. OB heeft deze tekst: op Sjabbat ingaande Pesach zijnde, worden
alle ceremoniën van  שבת הגדולzoals het uitroepen van שלוש פעמים, de eleitie van het afteden en
toetreden van Parnassim enz. op de voorgaande Sjabbat verricht [het haftara is hiervan
uitgezonderd]
10 OB deze zin tussen haakjes, BC niks, SHO, niks
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Op de donderdagmiddag die aan het paasfeest vooraf gaat, worden de Dieniem door de Rabbijn
verkondigd. Maar het uur van Chamets vernietiging wordt op vrijdagavond voor de  הנותןbekend
gemaakt. Alsook dat men het Ochtendgebed voor die Sjabbat om 6 uur aanvangt.
“A pela manhá sa rezará a tephila as seis horas".
Men leest die ochtend wat haastig en laat de Ascabot weg. Men tracht om 8 uur gereed te zijn.
Ingaande feest leest men het Middaggebed als naar gewoonte, maar zegt  בצאתin de plaatse van
למנצח. Op Vrijdagmiddag in plaats ה' מלך. Op Sabbatmiddag in de plaatse van הללו אודה. Het
opheffen van de Treurdagen wordt verricht na Mincha maar zonder בלע המות. Op order van de
President vangt de Voorlezer aan met de psalm van het feest הודו לה' כי טוב.
Op de eerste avond zingt hij met de vereiste melodie het מי חכם, קדיש,  ברכוenz. 11
Na de Amida het Grote Hallel 12, gevolgd door קדיש תתקבל. Het Nedaba voor de Godsdienstschool
Vestaria dos Talmidim 13, בצאת ישראל,  קדישdoor de Gemeente 14 en  ברכוdoor de Voorlezer. עלינו
en  יגדלop Feestwijs.
Valt de eerste avond op vrijdagavond, dan zingt men  מזמור שיר ליום השבתvóór de feestpsalm en de
Voorlezer herhaalt  לביתךals op de vrijdagavond. Voor  אלה מועדיzegt men ושמרו. Na de Amida ויכולו
maar geen  מעין שבע15.
Is de eerste avond op uitgaande Sjabbat dan herinnert de Voorlezer voor de Amida ותודעינו.
"Dirão vosses nà amida o verso de wattdienoe y hisistes nos saber!"
Bij het Ochtendgebed zingt de Voorlezer de  קדישen קדושה. Na het grote Hallel קדיש תתקבל.
Ascabot. Nedaba voor Vestaria dos Talmidim. De President komt op de Tebah en de Voorlezer vangt
aan met de benoemde of herbenoemde Administrateur van de Begraafplaats  בית חיים16 en zegt
eerst  מי שברךvoor de afgetreden en  בסימן טובzonder zang, voor de benoemde (bestuurder).

Pag. 178

De Mitsvot worden verdeeld 17 voor twee Sefarim. In het eerste Sefer leest men aan 5 personen
voor de afdeling uit Parasa בא אל פרעה,  ויקרא משהen op Sjabbat aan 7 en begint והיה היום הזה לכם.
In het 2e Sefer leest men het feestoffer ובחודש הראשון.
Na iedere Seferlezing zegt de Voorlezer Kadiesj. Haftara enz.
Als de Sefarim in de Hechal zijn 18, wacht de Voorlezer op de Tebah totdat de President de Hechal
wederom heeft geopend voor de תיקון הטל. De Voorlezer zegt  השיבנוen  קדיש לעילהen zegt
מוריד הטל לברכה, waarop de Musaf in stilte wordt gelezen. Hierna herhaalt de Voorlezer dezelfde
11 SHO: ook  השכיבנוzingen
12 BC voegt toe in Nederlands: geen sjihigijanoe, dit staat ook bij Hallel Shacharit
13 NN: deze zin is doorgestreept
14 SHO: zingen tot  יהא שמה רבא מברךen dan de chazzan lezen tot  יהא שלמא רבהen dan weer samen
zingen.
15 BC voegt in Nederlands: enige keer dat geen  מעין שבעgezegd wordt
16 JM geeft hier de tekst van 1952. Deze laat ik weg omdat dit niet meer wordt gedaan. Bet Haim
heeft geen eigen ebstuur meer. Ook de Vestaria dos Talmidim bestaat niet meer.
SHO heeft het over veel meer chevrot: Terra Santa, Cautivos, Bet Haim en Gemilut Chasadim.
17 Hier verwijst OB in een footnote naar hoofdstuk IV pagina 147
18 BC : ועושין נדבה
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met de Piutiem op gebruikelijke wijze. Voor de Moesaf, Nedaba voor ”Vestaria" 19. Na de herhaling
 קדיש תתקבלen de Hechal wordt gesloten. De Voorlezer wacht totdat de President op zijn plaats is
en heft aan  אין כאלוקינוetc.
-*Om half een gaan de beide Voorlezers vergezeld van de assistent Voorlezer en de Rabbijnen naar de
Synagoge om het boek  שיר השיריםte lezen.
De dienstdoende Voorlezer begint met het vers  יונתי בחגוי הסלעen vangt aan met het eerste vers.
De rustende Voorlezer volgt het tweede. De assistent Voorlezer het derde vers en vervolgens de
Rabbijnen. Op de eerste dag leest men tot de helft van het Hooglied tot  שתו ושכרו דודיםen vervolgt
op de tweeden dag  אני ישנה וליבי ערtot het einde. Op beide dagen zingt men na de lezing
 היושבת בגניםenz. waarop het Kadiesj van de Avelim wordt gezegd.
Men leest het middaggebed zonder פיטום הקטורת. Zelfs op Sabbat; אשרי, ובא לציון,  קדיש לעילהen de
Amida. Daarna  קדיש תתקבלen voor de laatste maal Nedaba Voorlezer Vestaria [JBS: zie note 19]
gevolgd door de Psalm van het feest.
Is het Sjabbat dan zegt de Voorlezer na  קדיש לעילהde Nedaba,  המותןmet  ואני תפלתיen met
 ברוך המקוםwordt het Sefer uitgehaald, waarbij aan 3 personen het kapittel van de Parasa van de
volgende week (wordt) voorgelezen. Voorts  מזמור שיר ליום השבתen met  יהללוwordt het Sefer
teruggebracht. Na de Wetlezing wordt Hashcava gezegd van degenen die vóór Feest begraven zijn
20. De Amida als hiervoor.
-*Op de 2de feestavond leest men als op de eerste avond. Na  קדיש תתקבלspreekt men de Omertelling
uit en zegt na  למנצח בנגינותhet 21 בצאת. Door de Gemeente wordt de  קדישgezongen. Is het
donderdagavond dan herinnert de Voorlezer voor het gebed aan Ngeroeb.
“Os senhores, que naõ fizerão ngeroeb se assufrirão sobre o Senhor Dajan!"
Valt de 2de avond op uitgaande Sjabbat dan voor de amida uitroepen: ותודיענו.
“Diraõ vosses na amida o verso de Watodienoe y hisistes nos saber".
22 Bij het Ochtendgebed haalt men 2 Sefarim uit. In de eerste leest men aan vijf personen de
Afdeling  )שור או כשב או עז( אמורen in de tweede zoals de eerste dag. Na beide lezingen het Kadiesj.
Is het vrijdag, dan annonceert de Voorlezer voor  יהי חסדךhet uur van Mincha, zijnde het uur van de
ingang van Sabbat 23.
“Mincha se rezara esta tarde as ... . horas”

19 In OB staat dit aan het einde van deze paragraaf. Dit wordt niet meer gedaan, zie note 16.
20 SHO zegt hier: “geen ascabot van het jaar” BC:אין אומרים ההשכבות די"א חודשים
21 OB schrijft  למנצח בנגינות,בצאת ישראל
22 SHO voegt toe: “en niet zijnde vrijdag moet men lezen de ascamot dat men zich niet mag
scheren”
23 AQ mist va “zijnde het uur….
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De Voorlezers komen een half uur vroeger voor het  שיר השיריםin de synagoge 24 en beginnen bij
'אני ישנה ובו.
-*Het Mincha zoals de vorige dag (zonder Nedaba).
-*25 Uitgaande van de eerste feestdagen, zijnde de eerste avond Middendag, leest men het
Avondgebed gewoon 26. Voor de Amida kondigt de Voorlezer af
1e Het vers אתה חוננתנו,
2e Het vers יעלה ויבא,
3e Het vers ברכנו אבינו.

In de Amida 27

“Dirão vosses a amida de saliente de Sabbath com os versos da Pasqua, e d'aqui por deante dirão
vosses na amida o verso de Barechenoe Abienoe, Bendize nos Nuestro Padre".
Na de Amida יהי שם, קדיש תתקבל. en Omertelling als ook בצאת ישראל,  קדישen  ברכוdoor de
Voorlezer, die in de Middendagen alle Kadisiem 28 zegt en עלינו.
Na het gebed herinnert de Voorlezer aan de Habdala over de wijnbeker:
“Dirão vosses a habdala sobre ó vaso".
Indien het einde van de eerste feestdagen op vrijdagavond valt dan kondigt de Voorlezer voor de
Amida dat men  יעלה ויבאzegt.
“Dirão vosses na Amida o verso da Pasqua". 29
De afkondiging van  ברכנוgeschiedt in dat geval op uitgaande Sabbat.
Het Ochtendgebed van de Middendagen van het Paasfeest leest men als op de werkdagen met
 יעלה ויבאin de Amida en na de Tornade 30 het verkorte Hallel en קדיש תתקבל. 31
De President komt op de Tebah en de Voorlezer verdeelt de Mitsvot voor twee Sefariem. הנותן,
 יהי ה' עמנוenz. In het eerste (sefer) leest men aan drie 32 (uit)  באen geen Kadiesj 33. In het
tweede (sefer) leest men voor uit de afdeling Kadesj li chol bechor 34 het Paasoffer, maar begint
24 OB stopt hier
25 SHO voegt toe: uitroepen pregão dat de tefilla begint om 07:30
26 BC voegt toe in Nederlands: “grote wijs”
27 Toevoeging OB
28 BC בין בלילה בין ביום
29 Pasqua is een uitdrukking voor de drie voetfeesten ()רגלים
30 Tornade = herhaling ()חזרת הש"ץ
31 NN en SRP voegen toe: dan alleen  השכבותvan feest, geen 11 maanden. wat zijn  השכבותvan
feest????
32 OB en AQ voegt toe de afdeling קדש לי כל בחור
33 SHA voegt toe “na het 1ste sefer ”אלקים צבקות
34 NN en SRP: doorgestreept, en gecorrigeerd naar Pienchas.
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met  והקרבתם אשה עולהen zegt Kadiesj. Vervolgens אשרי,  ובא לציון, יהללוetc. 35 en men brengt de
Sefarim naar de Hechal. שובה,  קדישen men leest het Musaf van de Middendagen. Vervolgens leest
de Voorlezer  קדיש תתקבלetc. 36. De Voorlezer moet denken aan de משנה. 37
Aldus de Orde op elke Middendag. De Parasiot zijn echter verschillend aldus:
Op de eerste dag קדש לי כל בכור
Parasa בא
Op de tweede dag אם כסף תלוה
Parasa משפטים
Op de derde dag פסל לך שני לוחות
Parasa כי תשא
Op de vierde dag  במדבר, וידבר
Parasa בהעלותך.

Pag. 179

Valt de eerste (middendag) dag op Sjabbat 38 dan is de volgorde aldus:
1e Sab. Medianos
2e dag
,,
3e dag
,,
4e dag
,,

 ראה אתה אומרin בי תשא
 קדש לי כל בכורin בא
 אם כסף תלוהin משפטים
 במדבר סיני,  וידברin בהעלותך

Het middaggebed met  יעלה ויבאin de Amida en in de plaatse van  למנצח בנגינותzegt men
 בצאת ישראל39.
Daar het Middaggebed in de Omertijd om 5 uur wordt gelezen, wordt elke afkondiging vóór het
Avondgebed verricht gevolgd door het vers  ותשועתdoor de Voorlezer ten behoeve van het Kadiesj,
welke daarop volgt. De veranderingsuren van de ingang van de Sjabbat geschieden op
Donderdagavond 40. 41
-*Indien de Zevende dag Pesach op vrijdag invalt, wordt op woensdagavond aan het Ngeroeb
herinnerd:
“Vosses tens obrigacão de fazer ngeroeb"

35 AQ voegt toe יהללו
36 OB en SRP en BCvoegen toe: de feestpsalm, Hodoe Lad,  קוה-  קדישenz + Adon olam AQ:
 עדון עולם, ברכו, קדיש דרבנן, אין כאלקנו, קוה, קדיש יהי שלמה רבא,הודו

37 JBS: ik neem aan dat hier bedoeld wordt het leren na de dienst, zodat abeliem kaddish kunnen
zeggen.
38 BC schrijft (hetgeen op hetzelfde neerkomt):
 אך טם חל ב ה"ו קורין ביום א של מועד (שהוא שבת) פרשת שבת חול המועד. א"ב או ג"ד,והני מילי כשחל פסח ב ז"א
.... וביום ב קדש לי

39 SHA voegt toe: NB alle de 8 dagen van Pesach zeggen de orfas (abelim) geen kaddish.
40 OB en AQ voegen toe: doch die van 1ste mei moet op 30 april des avonds utgeroepen worden
daar tevens het ochtenduur der aanvang der gebeden verandert.
41 SHO voegt toe: Harbit van de middagen leest me als in de week, en na de amida
 עלינו לשבח: למנצח בנגינות בצאת ישראל ממצרים קדיש ברכו:ק" ת"ת"ברכת העומר
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Op Vrijdagavond van Sjabbat Medianos leest men het Mincha als op andere Middendagen. Men zegt
geen Hanotin en geen במה מדליקין. De Voorlezer zingt het Kadiesj, en in plaats van
 מזמור ה' רועיzegt men  יגדל ;בצאת ישראלals op de gewone Sabbat. 42
‘s Morgens zingt de Voorlezer het Kadiesj en de קדושה. Na de Amidah met  יעלה ויבאhet verkorte
Hallel en קדיש תתקבל. 43 Na de Ascabot herinnert de Voorlezer aan de Omertelling:
"Os Senhores, que não contarão o Ngomer, o contarão sem Bengcão!"
Deze afkondiging geschiedt op elke Sjabbat of feestdag gedurende de Omertijd, wanneer op de
vooravond niet in de Synagoge geteld is.
De Voorlezer verdeelt de Mitsvot voor twee Sefarim. Indien na het feest nog dagen van Wetlezing
zijn, maakt hij bekend, dat genoemde personen ook op de dagen van Wetlezing na het feest in
functie zijn:
"Estas Mitswoth servem tambem para esta tarde e o fim da semana!" Zie note 44
Uit het eerste sefer leest men aan zeven personen de afdeling uit  כי תשאvoor: ויאמר ראה אתה אומר
en uit het tweede Sefer (de afdeling) van gisteren, Kadiesj na elke Seferlezing, Haftara etc. Musaf als
in de Middendagen met  כתרals op Sabbat, enz. 45
Het middaggebed als op de gewonen Sabbat, maar zonder  פטום הקטורת46 en in plaats van הללויה
 אודהzegt men בצאת ישראל.
Men leest het elfmaandelijks register van de overleden niet, maar de rustende Voorlezer zegt alleen
Hascaba van hen, die vóór het feest zijn begraven. 47 48
Uitgaande Sjabbat van de Middendagen leest men geen שובה, maar na  קדיש לעילהzegt de Voorlezer
het laatste vers 49 en  ואתה קדוש, קדיש תתקבלen de Omertelling. De Voorlezer herhaalt niet
כל אפסי ארץ, maar begint direct de Habdalah (zonder  זכור לטובenz.) met  סברי מרנןen de vier
ברכות, direct בצאת ישראל,  קדישen  ברכוdoor de Voorlezer.

42 SHO voegt toe dat als deze Sjabbat uitgaande feest is de pregão Diraõ voses na amida o verso de
pascua moet worden uitgeroepen.
43 SHO voegt toe: “vallend feest op donderdag dan leest men de pregão van de baard
44 NN: en indien er geen Sjabbat Medianos is wordt op de 7de dag hier de  קל נקמותgelezen voor
Abraham Athias. Anders hoort dit op  שבתMedianos te worden gezegd.
SRP: zegt de  קל נקמותwegens auto dafé Abrham Athias, daarna enz. Indien er geen  שבתMedianos,
zegt men dit gebed ( )קל נקמותop de 7de dag פסח.
45 SHO voegt hier toe: zeggen de Musaf van feest, noemende Sjabbat en men zegt niet  יום טובmaar
wel  ביום מקרא קדש הזהen het overige volgt zoals op Sabbat.
46 BC: צו''צ אומרים ואין
47 JBS: voor het huidige feest, zie notes 31, 48 en 56.
48 SHO (pagina 83) voegt toe: Men zegt geen Haschavot van het jaar, maar zegt wel Haschavot voor
degenen die gestorven zijn in deze week. Is het niet de Sabbat middag, zal men ze zeggen op Sabbat
van feest.
49 BC: אורך ימים
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Ingaande van de zevende Paasdag 50 leest men als op de Middendagen zonder onderscheid. Indien
het op vrijdagavond invalt, zegt men geen הנותן. Het avondgebed net als de eerste avond maar
zonder Hallel of Nedaba.
Op Vrijdagavond zegt men na de Amida  יוכולוen  מעין שבעenz. 51. Is het op donderdagavond, dan
kondigt de Voorlezer af na het  קדיש תתקבלde Ngeroeb 52
”Os senhores que não fizerão ngeroeb se assufrirão sobre o senhor Dajan".
Bij het Ochtendgebed zingt de Voorlezer 53 het  קדישen  קדושהevenals het verkorte Hallel. Men
haalt 2 Sefarim uit en leest in de eerste aan 5 personen 54 (op Sjabbat aan 7) de afdeling
 ויהי בשלח פרעהwaarbij de Chacham voor  משליםwordt geroepen en de  שירהzegt enz. In het
tweede Sefer leest men als op de Middendagen.
Als het vrijdag is kondigt de Voorlezer het uur van Mincha af, zijnde het Sabbatuur. Valt de 7de dag
op Sjabbat dan annonceert de Voorlezer na het vedelen van de Mitsvot van de pregão de
Mitswotaires uit
“Estas Mitswoth servem tambem para esta tarde e o resto 55 da semana".
Pag. 180

Het middaggebed als op de eerste feestdag, met bijvoeging als dit op Sjabbat valt. In het laatste
geen Hashcavot 56.
-*Op de avond van de achtste dag leest men als op de voorgaande avond. Valt dit op vrijdag of
zaterdagavond, dan is orde als vroeger 57 is beschreven.
Bij het ochtendgebed leest men als gisteren. Men haalt twee Sefarim uit. In het eerste Sefer leest
men aan 5 personen de afdeling uit  ראהvoor, beginnende  כל הבכורen op Sjabbat aan 7 personen
vanaf עשר תעשר. Kadiesj na beide lezingen. 58
-*-

50 BC voegt toe in Nederlands: Als vrijdag + Sjabbat feest is, dan vrijdagmiddag bij mincha wel Tallit
aandoen, en uitdoen na mincha. Op 7de en 8ste avond geen  שהחינוin de  קדושthuis.
51 OB en AQ voegen toe: daarna בצאת ישראל
52 BC voegt toe dat in dat geval op woensdagavond de pregão van Ngeroeb moet worden gezegd.
53 JBS: zie pagina 171, betreffende de shira tijdens de zemirot.
BC voegt toe  קדיש וקדושה,'בשחרית ישיר ויושע וכו.
54 OB: mannen ipv personen
55 SHO heeft hier “fin da semana’, zoals elders.
56 JBS: de Hashcavot van hen die in de week voor Pesach zijn overladen worden dus gezegd: op de
eerste dag Pesach als dat Sjabbat is, anders op Sjabbat medianos. Als de 7de dag Sjabbat is zijn deze
al op de eerst dag gezegd, vandaar dat hier staat dat ze niet worden gezegd.
57 AQ zegt hier “als op bladzijde is beschreven, maar het bladzijde nummer geeft hij niet. OB
verwijst naar pagina 31
58 BC voegt toe: ומפטיר כמו אתמול
© JBS https://www.chazzanut-esnoga.org
Seder Chazzanoet Brandon-Annotated version v03.docx v 15 jun 2021

pagina nr 23

Het Mincha als op de vorige dag, maar na de psalm  הודוzingt de Gemeente het Kadiesj op de
gebruikelijke wijs 59 en na  עלינוuit de Voorlezer de wens
לשנה הבאה בירושלים בביאת משיחנו.
-*Indien de 8ste dag op Sjabbat valt, zegt men de Ascaba van hen, die in de feestdagen begraven zijn,
omdat deze dag in de Abeloet wordt meegerekend.
-*Uitgaande Pesach leest men als op de Werkdagen met Omertelling, maar de Voorlezer kondigt vóór
de Amida  אתה חוננתנוaf:
“Dirão vosses na amida o verso de saliente de Sabbat!"
en na afloop van het gebed herinnert de Voorlezer aan Habdala over de Beker wijn:
"Dirão vosses a Habdala sobre o vaso".
60 Is het uitgaande Sjabbat tevens dan leest men als naar gewoonte. Bij de Omertelling herhaalt de
Voorlezer niet כל אפסי ארץ, maar begint direct het Habdala gevolgd door )שיר למעלות (אשא עני.
Aldus is de Orde op Uitgaande Sjabbat in de Omer. 61
-*De dag na het feest is het אסרו חג. Men leest als naar gewoonte maar na  קדיש תתקבלheft de
Voorlezer het  ברוך הבאaan en herhaalt  כי לעולם חסדוwaarop het Kadiesj voor Abeliem. Een
afkondiging geschiedt op deze morgen voor קוה.
Valt  אסרו חגop maandag of donderdag dan heft de Voorlezer na Wetlezing voor de Hechal aan
ברוך הבא. Deze dagen zegt (men) geen Ascabot 62 van de elf maanden.
-*De Voorlezers dienen op elke Sjabbat tussen Paas en (het) Wekenfeest een kwartier voor Mincha
aanwezig te zijn voor het lezen van de פרקי אבות, ieder in zijn dienstdoende week. Men begint met
 כל ישראלen eindigt met  רבי חנניהwaarop volgt קדיש דרבנן.63. Zie note 64
65 Ingaande R.H. Ijar is er geen mismara daar er in de maand Nissan niet gevast wordt.

59 JBS: de “stuipen Kadiesj”
60 SHO heeft beschrijving van 7de en 8ste dag, maar dat bevat niets nieuws.
61 SHO voegt toe: valt het feest op donderdag, moet men uitroepen op deze uitgaande Sjabbat
voor de amida “De aqui por diante diraõ voses na amida o verso  ב" אבינוbendize nos nuestro padre”
62 AQ heeft de laatste woorden niet.
63 Footnote JM: K.D = Kadies Der abbanan. (JBS: moet zijn Kadies Derabbanan)
64 BC voegt toe:  בימי העומר אין אומרים שיר למעלות בערבית אלא מיד אחר הספירה אומרים למנצח:ימי העומר
 קדיש וכו" חוץ במוצאי שבת כמו שכתבתי לעיל דף כ"ג,בנגינות

65 Deze zin staat OB aan het eind van de maand Ijar (voor Sivan), hetgeen uiteraard niet de juiste
plek is. Daar staat als toevoeging “derhalve verzwijgt de Voorlezer de afkondiging van het mincha
uur”
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H MAAND IJAR ל"ג לעומר פסח שני
Op beide dagen, zijnde 14 en 18 Ijar, zegt men geen smeekbeden, noch ‘s morgens, noch ‘s avonds
66 of 's middags. Vanaf 33 van de Omer zegt de Voorlezer in de plaatse van  עץ חייםenige verzen uit
het boek Ruth tot aan שבועות. De Gemeente heft aan het vers  והנה בועזenz., daarna zingt de
Voorlezer een vers ad libitum 67 waarop de Gemeente zingt  ישלם ה' פעלךenz. en de Abelim zeggen
Kadiesj. Bij een Honra 68 vervalt het bovenstaande.
Ingaande Rosj Chodesj. denken aan Mismara.
69 70

66 ‘s avonds staat niet in OB en ook niet in SHO. JBS: waarschijnlijk kopieerfout, er bestaan geen
techinot voor de avond,
67 Hier in de betekenis “naar keuze” BC: אזה פסוק
68 JBS: Honra = shibnga ()שבעה
69 JBS: koningsdag valt momenteel in deze periode. Zie hiervoor pagina 228-229 voor Sjababt erna.
70 SRP: 5 & 28 Ijar: geen smeekgebeden, geheel Haleel met beracha (deze toevoging is
waarschijnlijk van Drukarch)
JBS: Op de Sjabbat na 5 & 28 Ijar worden enkele extra psalmen gelezen zie???
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Bijlage 1 Eleitos Sabbat Hagadol 1952
EM NOME DE DEOS BENDITO, AMEN.
Em Seis de Nissan de Cinco Mil Sete Centos e Doze, que corresponde a Um de Avril, Mil Novecentos
Cinquenta-e-Dois juntarão-se o Conselho deste Communidade para fazer eleição de dois senhores
Parnassim em lugar des que hão de sahir em virtude do artigo trinta-e-um do ,regulamento.
Depois de haver rodupzido o registro dos Senhores Membros eligiveis por dito cargo, se procedeo
com a eleicão, forão eleitos por maioria de votos os dois Senhores abaixo nomeados. Sendo depois
designado o qual dos Senhores parnassim fungira oomo Gabay do anno seguinte, com segue, que
lhes seja Besiman Tob.
SAHEM.
 ה'ה'הElazar Aharon de Aharon Rod,rigues pereira,
que seraio por Parnas deste Kahal Kadosj
 הגבירlehuda d.e Jehuda Morpuigo,
que seraio por.Parnas deste Kahal Kadosj,
 ה'ה'הMoseh d.e Hisqitno Ishac aCohen,
que seruio por Parnas Gabay deste Kahal Kad,os.
בסימן טוב
תהלת
ELEITOS.
;ה'ה'הJ Elazar Aharon de Aharon Rodrigues pereira,
que foi eleito de noao por Parnns deste Kahal Kados,
 הגבירJehuda de Jehuda Morpurgo ,
que loi eleito d,e noao por Parnas d.este Kahal Kad,os,
 ה'ה'הMoseh de Hisqiuao Ishac aCohen,
que loi eleito de noao por Parnas Gabay deste Kah,al Kad.os.

Sabado Hagadol 5712 = 1952

Bijlage 2 Benoeming chatanim Rosj Hasjana 1949
Em vinte de Elul de Cinco Mil Setecentos e Nove, que correspondece om quatorze de Setembre de
mil Novecentos Quaranta e Nove juntaraõ-se os Senhores do Ma`amad para fazer eleiçõo de dois
noivos da Lei, que hão-de servir no próximo ano em virtude do regulamento da Comunidade. E
depois de haver discorrido neste particular, foram eleitos os Senhores abaixo nomeados.Que lhes
seja besiman tob.

RH 5709 - 1949
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