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Vreugde en Gebed
Bijzonder gebed ter ere van
de zeventigste verjaardag
van

H.M. Koningin Beatrix
uit te spreken in de petiechat Hanoteen Tesjoe'a
in de synagogen van de Joodse Gemeenten in Nederland
samengesteld door het Nederlands College voor Rabbinale Zaken
aangeboden door het
Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
op
31 januari 2008 - 24 sjewat 5768

GELEGENHEIDSGEBED
met geopende Arke

Onderstaande is een bewerking van het gebed dat eerder is
uitgesproken ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. Koningin
Wilhelmina in 1906. Het is oorspronkelijk uitgesproken ter ere van
de zeventigste verjaardag van Koning Willem III op sjabbat 19
februari 1887 / 25 sjewat 5647 in de synagogen van de Joodse
Gemeente Amsterdam.
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¤
C¦
WN§ n¦ v¨kt
£ J̈ oh¦Hj© /v̈h¤Hj© hn§
¥ h kF̈ v̈UpS§ r¦§h sx¤ jü
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GELEGENHEIDSGEBED
met geopende Arke

Tot u, Eeuwige, Heer van de wereld, die met genade en
barmhartigheid op Uw schepselen neerziet, verheffen wij
onze stem met dank en zang op de geboortedag van onze
geëerbiedigde Koningin Beatrix, verheven zij haar
Majesteit, en wij smeken U om haar te beschutten en te
beschermen onder de bedekking van Uw vrede.
Tot U, Eeuwige, bidden wij, dat U onze geëerbiedigde
vorstin mag verblijden, haar met welgevallen als met een
schild mag omringen, en alles wat zij doet moge G-d doen
slagen.
Wij komen in Uw huis met dank, omdat U tot op heden haar
tot hulp was. In Uw almacht moge zij zich verblijden en met
Uw ondersteuning moge haar roem zich verbreiden.
Vervul toch de wensen van haar hart. Ga haar voor met
goede wensen, moge slechts goedheid en liefde haar
volgen gedurende alle dagen van haar leven.
Leven vroeg zij van U om haar onderdanen goed te doen,
geef haar lange levensduur en tal van jaren terwijl wij, Uw
volk en de kudde van Uw weide, zingen en onze mond U
met vreugdejubelingen looft.
En heel de gemeente van G-d, die hier verenigd is, smeekt
en verzoekt bij de hoog verheven Koning, dat Hij onze
geëerbiedigde vorstin nog tal van jaren moge schenken op
haar troon.
Dat dit ook ten deel moge vallen aan haar zoon Z.K.H. de
troonopvolger, de overige koninklijke kinderen, en heel het
koninklijk huis.
Moge in haar en in onze dagen Jehoeda de G-ddelijke hulp
ontvangen zodat Israël veilig kan wonen, ieder onder zijn
wijnstok en vijgenboom, moge de liefderijke hulp van G-d
ons bijstaan, moge voor ons het werk van onze handen
stand houden, dat Hij Zijn Aanwezigheid in ons midden
moge laten rusten, spoedig in onze dagen, Ameen.
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¥ v© /vg̈r¨ cr¤j¤ n¥ ISc§ g© su¦S̈Î,t¤ v¤mIPv©
kS©
¥dhu¦ onIrh
¥ u¦ rIz£gh©u§ rIm§bh¦ u§ rInJ¦
§ hu§ Qrc̈§
¥ h tUv /vc̈h,§
¦ b ohZ¦g©
UbT¥ r§c¦ D§ ,t¤ v¨kg§ n§
© k t¬©
¥ bhu¦
xehr¦ y§ tg¤
© C vF̈§kN© v©
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De Arke wordt gesloten.

