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Buiten de diensten om: 

 Stellen van de Sefarim. 

 Boeken voor gebruik klaar leggen. 

 Boeken na de dienst weer opruimen. 

 Inschrijven 11 maanden register. 

 Voorbereiden van het Hechal. 

o Aankleden Sefarim, 

o Zorgen dat het deel van het Hechal dat open gaat tijdens de dienst gevuld is. 

 Klaar leggen van de spullen op Tebah. 

 Zorgen dat het goede Sefer in de grote of de kleine Snoge staat. 

Tijdens de dienst 

Gewone Saba:  

 Eventueel Zemirot + Hasjcabot lezen. 

 Toeristen/onbekenden boeken en taliet geven + verwelkomen. 

 Hekken sluiten bij het begin van Shacharit. 

 Cohanim begeleiden naar het Hechal om hun handen te wassen. 

 Na de Hashcavot op de Tebah staan bij het verdelen van de Mitsvot. 

 Vragen van namen van mensen als zij Mitswa krijgen. 

 Uitleggen aan mensen wat ze moeten doen als ze een Mitswa hebben. 

 Hechal openen voor de Hanotin + beide hekken voor het Hechal openen. 

 Hechal sluiten na Hanotin. 

 Als iedereen bij het Hechal weg is, de hekken weer sluiten. 

 Voor de Parasa Tilrimoniem meenemen uit de Tebah  

 Informeren of er een Cohen of Levie is (voor de Parasa, na Sjachriet). 

 Vragen van namen van degenen die opgeroepen worden. 

 Na de Parasa de Tilrimoniem weer terugbrengen + het openen van de hekken bij het Hechal. 

 Het "influisteren" van de namen van de genen die een Mie sjeberach willen maken voor het 

Hechal. 
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Extra punten 

Sjaboengot 

 1ste dag het 1ste Sefer heeft een Zilveren kroon. 

 Beide dagen wordt er met de gouden Jad gelezen. 

 Parsjiot: 

o 1ste dag Jitro Maftier Pienechas  

o 2de dag Re'eh Maftier Pienechas  

 1ste dag wordt er 2 keer Kidoesj gezegd, de 1ste kidoesj wordt aangeboden door Ngets Chaim 

en is direct na Sjachriet  

 Als 2de dag Sjaboengot op Saba valt wordt er 's middags de wekelijkse portie van de Thora 

gelezen (Naso). 

 Mantels van de Sefariem Brokaat, er worden feest rimoniem gebruikt. 

Paas  

 Er wordt alle dagen Jom Tob met de Gouden Jad gelezen. 

 Omer borden klaar zetten. 

  Parsjiot: 

o 1ste dag parasa Bo Maftier Pienechas, 

o 2de dag Emor Maftier Pienechas, 

o 3de dag  

o 4de dag  

o 5de dag  

o 6de dag  

o 7de dag Beshalach Maftier Pienechas, 

o 8ste dag Re'eh Maftier Pienechas. 

  Mantels van de Sefariem Brokaat, er worden feest rimoniem gebruikt op Jom Tob. 

Soekot  

 Er u'ordt alle dagen Jom Tob met de Gouden Jad gelezen.  

 Parsjiot: 

o 1ste dag Emor Maftier Pienechas, 

o 2de dag Emor Maftier Pienechas, 

o 3de dag Pienechas, 

o 4de dag Pienechas, 

o 5de dag Pienechas, 

o 6de dag Pienechas, 

 Een apart Sefer voor Sefer de Hosjanganot. 

 Na de parasa blijven de Accompanhar en Abrire voor het Hechal (binnen het hek) het hek 

gaat dicht. 

  

https://chazzanut-esnoga.org/


Taken van de Samaas - 2 

© JBS  https://chazzanut-esnoga.org  Taken van de Samaas-SB-2007 deel2.docx   pag nr 3 v. 19 mei 2021 

Hosjangana Raba 

 witte mantels + Tebah wit. 

 witte Ponteiro. 

 3 Sefariem voor Sefer de Hosjanganot. 

Sjeminie Chag Ngatseret 

 Parasa Re'eh Maftier Pienechas. 

 Mantels van de Sefariem Brokaat, er worden feest rimoniem gebruikt. 

Siemchat Torah 

 Voor de Ngarbiet dienst vooraan de stoet lopen (de Chataniem naar hun plaats begeleiden). 

 Voor Ngarbiet gaat het hele Hechal open, de Samaas begeleidt de Parnaas om het hechal te 

openen. 

 Voor de Sjiera ('s ochtends) gaat iedereen die in de stoet loopt naar buiten en komt met de 

stoet naar binnen bij de Sjiera (de Samaas voorop). 

 Met Sjachriet gaat het hele Hechal open, de Samaas begeleidt de Parnaas om het hechal te 

openen. 

 Na de Sjachriet is er de 1ste Kidoesj. 

 3 Sefariem:  

o 1ste Sefer Wezot haberacha zilveren kroon (voor de Seferdrager), 

o 2de Sefer Beresjiet gouden dichte kroon (voor de Chatan Torah, 

o 3de Sefer Pienechas gouden open kroon (voor de Chatan Beresjiet). 

 De mantels en kronen blijven bij de Persoon die het sefer draagt, de sefariem wisselen van 

persoon. Uiteindelijk heeft de Chatan torah het sefer met Wezot Haberacha, de Chatan 

Beresjiet het sefer met Beresjiet en de Seferdrager het Maftier Sefer. 

 De chatan die moet gaan lezen met de Accompanhar ophalen om naar de tebah te komen. 

 De chatan die gelezen heeft (tijdens het lezen van de parasa!!!) met de Accompanhar 

terugbegeleiden naar zijn bank. 

 Voor het wegbrengen van de Sefariem samen met de Accompanhar beide Chataniem 

ophalen en begeleiden naar de Tebah. 

 Voor Moesaf gaat het hele Hechal open, de Samaas begeleidt de Parnaas om het hechal te 

openen. 
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