1

Pesach-פסח
De eerste avond
Als het nog volop dag is, begint de dienst met מנחה, zonder  תחנוןnatuurlijk. Als
het tevens ingaande  שבתis, volgt nu de gehele orde van קבלת שבת: de Psalmen van לכו
( נרננה95-99 en 29),  לכה דודיen de Psalmen 92 en 93.
Als het tijd voor  מעריבis, draagt de  חזןhet  ברכוvoor op de Jomtow-melodie. De
 פיוטיםworden uitgesproken zoals ze in de Nederlandse  מחזוריםstaan, ook als het
ingaande  שבתis.
De eerste twee  ברכותvan  מעריבzegt de Gemeente, volgens Raw Tal1, eerst in hun
geheel met de ingevoegde פיוט, die in beide gevallen begint met de woorden ליל
שימורים. De  חזןherhaalt telkens het slot van het “vaste” gedeelte met de ingevoegde
פיוט. In Amsterdam en een aantal andere Gemeenten zegt de Gemeente eerst alleen
het “vaste” gedeelte, dus bij de eerste  ברכהvan ' ברוך אתה הtot (en met) ימלוך עלינו
לעולם ועד. Dit wordt dan door de  חזןherhaald vanaf ל חי וקיים-א. Daarna zegt de
Gemeente de ingevoegde  פיוטmet de slot-ברכה, ברוך אתה ה' המעריב ערבים, wat daarna
door de  חזןherhaald wordt. Evenzo wordt in die Gemeenten gehandeld met de tweede
ברכה, waar de  חזןde herhaling van het “vaste” gedeelte begint bij כי הם חיינו. Bij de
tweede  ברכהhebben sommigen de gewoonte om de afsluitende berocho, 'ברוך אתה ה
אוהב עמו ישראל, samen met de  חזןte zeggen2.
Het stuk direkt na שמע, dat begint met אמת ואמונה, zegt de Gemeente tot (en met)
לך ענו שירה. De  חזןherhaalt dit vanaf  ומלכותו ברצון קבלו עליהםen reciteert de eerste
strofe van de nu volgende פיוט, פסח אכלּו פחּוזים ונפלאֹות חֹוזים בימי חג פסח. Elke strofe in
deze  פיוטbegint met het woord  פסחen eindigt afwisselend met  בימי חג פסחen כימי חג
פסח. De Gemeente zegt dan stil de gehele פיוט, waarna de  חזןde laatste strofe ervan,
beginnend met פסח תכן והּוחק לאֹות, reciteert. Daarna zegt de Gemeente het stukje, dat
deze  פיוטafsluit. Dit begint met פסח תהלה לשם שכן שחקים, en eindigt met בגילה ברינה
בשמחה רבה ואמרו כולם. Dit stukje wordt dan in zijn geheel door de  חזןherhaald.
Vervolgens zegt, volgens Raw Tal, de Gemeente de verzen, die beginnen met מי
 כמוךen  מלכותך ראו בניךen het ingevoegde stukje, dat begint met  ליל שימוריםen eindigt
met זה צור ישענו פצו פה ואמרו. Daarna wordt dit alles door de  חזןherhaald vanaf מלכותך
ראו בניך. Evenzo wordt gehandeld met de verzen, die beginnen met ה' ימלוך לעולם ועד
en ' ונאמר כי פדה הen het ingevoegde stukje, dat begint met  ליל שימוריםen wordt
afgesloten door ברוך אתה ה' גאל ישראל. Hier herhaalt de  חזןvanaf 'ונאמר כי פדה ה. In
Amsterdam en een aantal andere Gemeenten zegt de Gemeente eerst alleen de twee
verzen die beginnen met  מי כמוךen מלכותך ראו בניך. De  חזןherhaalt het vers dat begint
met  מלכותך ראו בניךen daarna zegt de Gemeente het korte ingevoegde stukje, dat
begint met ליל שימורים, waarna dit door de  חזןherhaald wordt. Evenzo wordt in die
Gemeenten gehandeld met de verzen, die beginnen met  ה' ימלוךen ' ונאמר כי פדה הen
het korte ingevoegde stukje dat begint met  ליל שימוריםen wordt afgesloten door ברוך
1

Boek van de Minhogiem, tevens handleiding van de Synagoge-diensten, te Utrecht, handschrift van
Raw J. Tal zl., daterend uit de jaren 30 van de vorige eeuw.
2
Om geen onderbreking te maken tussen deze  ברכהen het nu volgende קריאת שמע. Er is nl. een
meningsverschil over de vraag of het wenselijk is deze  ברכהuit de mond van de  חזןte horen en er אמן
op te antwoorden.
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אתה ה' גאל ישראל. Hier herhaalt de  חזןaanvankelijk ook alleen het vers dat begint met
'ונאמר כי פדה ה.
Het nu volgende  השכיבנוwordt door de Gemeente gezegd tot (en met) ופרוש עלינו
סוכת שלומך, samen met het stukje, dat begint met  ליל שימוריםen eindigt met ושלֹום בלי
( פחד שֹוכביםde daarna tussen haakjes staande woorden  ליל שימורים לשומר ישראלworden
niet gezegd). De  חזןherhaalt nu het einde van  השכיבנוvanaf  ושמור צאתנו ובואנוen
draagt dit extra-stukje voor. Daarna zet de  חזןde  פיוטin, die begint met אזכרה שנֹות
עֹולמים. Deze  פיוטis een ""ביכור, d.w.z., een extra-toevoeging, waarin een aspect van
פסח, dat verband houdt met het בית המקדש, in dit geval het brengen van het קרבן פסח,
beschreven wordt. De  פיוטwordt nu door de Gemeente gezegd en afgesloten met ברוך
'אתה ה' הפורש וגו. Als de Gemeente hiermee klaar is, herhaalt de  חזןuitsluitend ברוך אתה
' ה' הפורש וגוen dus niet ook de laatste woorden van de פיוט.
De Gemeente zegt nu luid de bijzondere  פסוקvoor Jomtow: 3 'וידבר משה את מועדי ה
אל בני ישראל. De  חזןherhaalt daarna deze פסוק. Als het ook ingaande  שבתis, wordt
daarvoor eerst  ושמרוgezegd. De  חזןzingt nu Half-Kaddiesh op de speciale Pesach
melodie. Indien de eerste dag  פסחop zondag valt, roept de שמש, onmiddelijk voor de
עמידה, het woord  ותודיענוuit.
Nu volgt de עמידה, zoals gebruikelijk op de שלוש רגלים. De woorden die tussen
haakjes staan, worden op  שבתgezegd en  ותודיענוop מוצאי שבת. Als het tevens ingaande
 שבתis, wordt direct na de  עמידהwèl  ויכולוgezegd, maar  מגן אבותen het daarop
volgende stukje, dat begint met  אלוקינו ואלוקי אבותינוen eindigt met ברוך אתה ה' מקדש
 השבתworden niet gezegd4. Nu volgt Kaddiesh Tiskabbal. Er wordt ingaande  פסחgeen
 קידושin sjoel gemaakt5.  במה מדליקיןwordt op Jomtow in Nederland nooit gezegd.
Daarom volgen nu  עלינוen Kaddiesh van de rouwenden.  יגדלwordt niet gezongen, om
zo vlug mogelijk na nacht met de Seider te beginnen.
De ochtenddienst op de eerste dag
Als de  חזןvan de  פסוקי דזמרהtegen het einde van  נשמתkomt, stelt de Shacharies חזןzich voor het Ngomoed op. Zodra de  חזןvan de  פסוקי דזמרהde woorden אל-ה
 בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמךgereciteerd heeft, begint de Shacharies- חזןluid met הגיבור
 לנצחen gaat hij zingend verder tot (en met) ובקרב קדושים תתהלל. Na  ישתבחdraagt de חזן
Half-Kaddiesh voor op de פסח-melodie, waarna  ברכוvolgt op de gebruikelijke manier.
Daarna reciteert de  חזןde openings-ברכה, יוצר אור ובורא חושך, en het vers dat gezegd
wordt als er  יוצרותworden ingevoegd:  אורות מאופל אמר ויהי,אור עולם באוצר חיים.
De יוצר, die nu volgt, bevat 3 verschillende gedeelten. De  חזןzet het eerste
gedeelte in met het reciteren van de woorden 6אֹור ישע מאשרים. Dit stuk, samengesteld
door Rabbi Shloumo bar Jehoedo Habawli (Italië, overleden 990), wordt daarna stil
door de Gemeente gezegd. De laatste woorden van iedere strofe van dit stuk zijn het
3

 ויקרא23:44.
Dit houdt verband met het feit dat deze avond  ליל שימוריםis, vgl. ' סע' א, אורח חיים סי' תפ"ז, שולחן ערוךen
t.p. de commentatoren ' מגן אברהם ס"ק גen 'באר היטב ס"ק ו. Zo is ook het gebruik in de meeste riten. In
Frankfurt werd het, evenals במה מדליקין, wel gezegd
5
We nemen aan dat ook de vreemdelingen en minder bedeelden die in sjoel zijn bij een Seider zullen
aanzitten.
6
2 verzen van deze  יוצרworden door Rashi geciteerd in zijn verklaring op  שמות26:15.
4
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begin van de opeenvolgende verzen uit  שיר השיריםvan 1:1 tot en met 3:10. De חזן
reciteert de laatste strofe van dit stuk, die begint met תאר פנים מהכסף, zoals aangegeven
in de מחזורים. Het tweede gedeelte begint met de woorden  צאינה ּוראינהen is
samengesteld door de verder onbekende Mordechaj Hakoton. Van hier af beginnen de
strofen met de eerste woorden van de volgende verzen uit שיר השירים. De eerste 5
regels worden beurt om beurt door de  חזןen de Gemeente voorgedragen: De חזן
reciteert het citaat uit שיר השירים, dat in de rechter kolom staat. De Gemeente
antwoordt elke keer met de woorden uit de linker kolom, die daarna door de חזן
herhaald worden. De  חזןgaat dan verder met het volgende citaat uit שיר השירים,
enzovoort. Vanaf de zesde strofe, die begint met שני שדיְך, wordt dit stuk stil door de
Gemeente gezegd. Ook de laatste strofe, die begint met de woorden גן נעּול, wordt niet
door de  חזןherhaald. Dit stuk bevat het begin van de verzen uit  שיר השיריםvan 3:11
tot en met 4:12 (3:11 is het laatste vers van hfdst. 3). De  חזןzegt nu luid de eerste
regel van het derde gedeelte,  שפר נאים והדּורים,שלחיְך פרדס, dat weer door Rabbi
Shloumo Habawli gecomponeerd is. De Gemeente zegt het stil tot het eind ervan en
de  חזןlaat het uit vanaf  זכנּו כמתפארים,חי. De opbouw van dit gedeelte is eender aan dat
van het tweede gedeelte: de strofen beginnen met de eerste woorden van de
opeenvolgende verzen uit שיר השירים, vanaf 4:13 tot en met 5:10. Het wordt als een
apart gedeelte beschouwd, omdat het door een andere auteur geschreven is.
Al naar gelang het die dag Choul dan wel  שבתis, wordt vervolgens המאיר לארץ
dan wel  הכל יודוךgezegd.
De אופן, die ook door Rabbi Shloumo Habawli samengesteld is, bevat 6 strofen.
De  חזןdraagt telkens het eerste vers ervan voor (of een gedeelte van dat eerste vers,
zoals in de laatste strofe), zoals aangegeven in de Nederlandse מחזורים, waarna het
vervolg door de Gemeente wordt gezegd. Deze strofen beginnen weer met een citaat
uit שיר השירים: Het begin van de verzen uit שיר השירים, die volgen op het laatst
geciteerde vers in de יוצר. Deze strofen in de  אופןbeginnen dus met de eerste woorden
van de verzen 5:11 tot en met 5:16 uit שיר השירים. De laatste 3 verzen van de laatste
strofe, beginnend met שבחֹו לגיֹוניו מפיקים7, zijn apart gedrukt. Deze worden eerst door
de Gemeente gezegd en daarna door de  חזןherhaald. De dienst gaat verder met והחיות
ישוררו וכרובים יפארו.
Na  קריאת שמעwordt de korte vorm van  אמת ויציבgezegd, omdat er  זולתwordt
ingevoegd. De bijzondere  על הראשוניםvóór de  זולתwordt in zijn geheel door de חזן
voorgedragen.
Het eerste gedeelte van de זולת, van  אהבּוָך נפש להדְךtot (en met)  וחכְך כיין הּטֹובis
samengesteld door Mordechaj Hakoton en wordt stil door de Gemeente gezegd. Elke
strofe eindigt met een citaat uit שיר השירים: het begin van de verzen uit שיר השירים, die
volgen op het laatst geciteerde vers in de  ;אופןdus van 6:1 tot en met 7:10. De חזן
reciteert alleen de laatste strofe van dit stuk, beginnend met תען דבר טֹוב.
Het tweede gedeelte van de זולת, van  שחֹורה ונאוה תשּוקתֹוtot (en met) על הרי בשמים
is samengesteld door Rabbi Shloumo Habawli en wordt stil door de Gemeente
7

Aldus is de punctuatie in de Nederlandse (Proops en P&vA) en in de Oosteuropese מחזורים. Bij
Heidenheim en Goldschmidt: שבחֹו.
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gezegd. Elke strofe eindigt met het begin van de volgende verzen uit שיר השירים, dus
van 7:11 tot (en met) het slot van שיר השירים, 8:14. Om onbekende reden heeft de
dichter geen citaten van de verzen 8:8,9 en 11 in deze  פיוטopgenomen. De  חזןreciteert
alleen de laatste strofe van dit stuk, beginnend met ּודמה לָך בטּיּולים.
Nu volgen in de  זולתnog 3 anonieme stukjes, die ook weer stil door de Gemeente
gezegd worden. De  חזןreciteert alleen de laatste regel van het laatste stukje,
beginnend met שמּורים בליל שּמּורים.
De eerste twee dagen  פסחen  שבת חול המועדwordt op het eind van עזרת אבותינו
voor het uitspreken van de afsluitende berocho  ברוך אתה ה' גאל ישראלnog een פיוט
ingevoegd. Op grond van de plaats in de dienst, waar deze  פיוטingevoegd wordt, voor
גאל ישראל, wordt deze een  גאולהgenoemd. De strofen van deze גאולה-pijoetiem8
beginnen met de woorden ברח דֹודי, ontleend aan  שיר השירים8:14. Ze worden
afgesloten door het vers בגלל אבות תושיע בנים ותביא גאולה לבני בניהם. Deze  פיוטwordt
steeds in zijn geheel door de  חזןvoorgedragen.
Nu volgt de stille עמידה. Bij de herhaling van de  עמידהworden de eerste dag פסח
geen  )קרובות( פיוטיםingevoegd, vanwege de  פיוטיםvan תפילת טל, die bij  מוסףgezegd
worden. Het doechenen vindt plaats, zoals beschreven op p. 5 en 6 van Roush
Hashono. Na de  חזרת הש"ץwordt meteen “heel”  הללgezegd (dus niet eerst )קדיש. Alle
4 Jomtow-dagen en  שבת חול המועדzingt de Gemeente de antwoorden bij  הודוen  אנאop
de melodie van אדיר הוא.
Onmiddelijk na  הללvolgt Kaddiesh Tiskabbal door de חזן. Nu worden de שיר
 היחודvan de dag van de week, waarop de eerste dag  פסחvalt, en, met geopende ארון
הקודש, de שיר הכבוד, die begint met אנעים זמירות, beurt om beurt door de  חזןen de
Gemeente gereciteerd, resp. gezongen. Daarna zeggen de rouwenden Kaddiesh. Nu
volgt de  שיר של יוםen, in de plaatsen waar dat gebruikelijk is9, de speciale  מזמורvoor
de eerste dag פסח, Psalm 501, הודו לה' קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו. Daarna zeggen de
rouwenden weer Kaddiesh.
Het laajenen
Terwijl de  ארון הקודשgeopend wordt, zet de  חזןhet  ויהי בנסועin, wat door allen
gezamenlijk gezongen wordt. Er worden 2  ספרי תורהuit de  ארון הקודשgehaald. Als
de  חזןhet vers  ברוך שנתן תורה לעמו ישראלzegt, moeten deze 2  ספרי תורהal in de handen
zijn van resp. de  חזןen degeen die met de mitswo van  ספר שניvereerd is. De חזן
reciteert nu, ook op שבת, 3 keer de י"ג מידות, die beginnen met ל רחום וחנון-ה' ה' א. De
Gemeente zegt het ook 3 keer zacht voor zichzelf. Daarna zegt iedereen zacht voor
zichzelf het stuk dat begint met 10רבונו של עולם. Dit stuk wordt afgesloten met het 3
8

De  גאולהvan de eerste dag  פסחbevat 3 strofen, die van de tweede dag 4 en die van  שבת חול המועד5.
Op de zevende dag wordt in veel Gemeenten, maar niet in Nederland, als  גאולהgezegd de פיוט, die
begint met de woorden יום ליבשה נהפכו מצולים, van רבי יהודה הלוי. De achtste dag wordt nergens een גאולה
ingevoegd.
9
Zoals Utrecht, Elburg en Borculo.
10
In de Nederlandse  מחזוריםis de aanhef van dit stuk op de ימים נוראים:  רבון העולםen op de  שלוש רגליםis
het: רבונו של עולם. In de Duitse  מחזוריםis het altijd רבון העולם. Ik weet niet of dit verschil in de
Nederlandse  מחזוריםergens op gebaseerd is, of dat het een inconsistentie is. In de Oosteuropese מחזורים
is de aanhef altijd: רבונו של עולם.
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keer zingen door de  חזןvan de posoek 'ואני תפילתי וגו, hetwelk door de Gemeente stil
begeleid wordt. Als de  חזןdit gedaan heeft, wordt de  ארון הקודשgesloten.
De  חזןzingt nu het vers גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדו, waarna allen לך ה' הגדולה
' והגבורה וגוbeginnen te zingen. Bij de woorden  רוממו ה' אלוקינוbeginnen de  חזןen
degenen die achter hem voor de  ארון הקודשstaan, zich in de richting van het
Almemmor te begeven. Terwijl zij naar het Almemmor lopen zegt ieder voor zichzelf
de stukken, die beginnen met resp.  על הכלen אב הרחמים. Het oproepen gaat via ויעזור
ויגן.
Uit het eerste  ספרwordt uit  ספר שמותgelaajend van 12:21 tot het eind van dit
hoofdstuk, vers 51. Dit stuk uit  פר' באspreekt over de  מצוהvan het  קרבן פסחin Egypte
en de uittocht uit Egypte. De indeling van de  פרשהin 5 of, op 11שבת, in 7 עליות, is
zoals aangegeven in de מחזורים. Indien er op  שבתook een  אחרוןwordt opgeroepen, dan
is er een extra “stop” in  חמישיna vers 39. Bij vers 40 wordt dan  שישיopgeroepen, bij
vers 43  שביעיen bij vers 48 אחרון.
Als het laajenen uit het eerste  ספרvoltooid is, wordt het tweede ספר, rechts van
het eerste, op de  שולחןgelegd en zegt de Shacharies-חזן, staand op het Almemmor
voor de 2 ספרי תורה, Half-Kaddiesh. Als hij daarmee klaar is, wordt het tweede ספר
weer weggenomen en eerst weer op de  שולחןgelegd, wanneer de  הגבההvan het eerste
 ספרheeft plaatsgevonden.
Uit het tweede  ספרwordt het stukje uit  פינחסgelaajend, dat het Moesof-offer
van  פסחbeschrijft:  במדבר28:16-25.
Daarna wordt de  הפטרהgelezen. Deze komt uit het boek  יהושע5:2-6:1 en 6:27.
Hierin wordt verteld hoe de בני ישראל, nadat ze onder  יהושעde Jordaan waren
overgestoken en in het Beloofde Land waren aangekomen, weer de besnijdenis
uitvoerden en daardoor ook het  קרבן פסחkonden brengen (wat, volgens de
overlevering, behalve in het eerste jaar na de uittocht uit Egypte, niet gebeurd was).
Na de  הפטרהworden, als het ook  שבתis, de 2 stukken  יקום פורקןen de  מי שברךvoor
de Gemeente gezegd.
Vervolgens gaat de dienst verder met אשרי יושבי ביתך. Als dit beëindigd is, neemt
de  חזןhet tweede  ספרen degeen die  ספר שניheeft het eerste ספר. De  חזןzegt dan luid:
 יהללו את שם ה' כי נשגב שמו לבדוen de Gemeente begint daarop het stukje te zingen dat
begint met הודו על ארץ ושמים. Als de Gemeente dit beëindigd heeft, beginnen de  חזןen
de personen die hem begeleiden in de richting van de  ארון הקודשte lopen. Allen
zeggen dan Psalm 24 of, op שבת, 29. In de Grote Sjoel werd deze Psalm door het koor
gezongen. Indien er geen koor in de sjoel is, zegt iedereen die Psalm zacht voor
zichzelf. Tenslotte zet de  חזןhet  ובנוחה יאמרin, dat in zijn geheel door de Gemeente
wordt gezongen. Na  ובנוחה יאמרwordt een wit  פרוכתvoor de  ארון הקודשgeschoven.
Het Moesof-gebed

11

De Portugezen (en, algemener, de Sefaradiem) beginnen het laajenen, als de eerste dag  פסחop שבת
valt, bij hfdst. 12:14 'והיה היום לכם לזכרון וגו.
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De  חזןzingt nu Half-Kaddiesh. Voor het begin van de stille  עמידהvan  מוסףroept
de  שמשuit: מכלכל חיים בחסד, om aan te geven dat  משיב הרוח ומוריד הגשםnu niet meer
gezegd wordt. De Gemeente zegt nu de stille  עמידהvan מוסף.
In de herhaling van de  עמידהwordt  תפילת טלingevoegd. Nadat de  חזןde woorden
 מלך עוזר ומושיע ומגןgereciteerd heeft, zegt de Gemeente het vers dat begint met בדעתֹו
אביעה חידֹות, waarop de  חזןhet vers reciteert dat begint met  גיא ּודשאיה לחדֹות-  טלen de
eerste  ברכהvan de herhaling van de  עמידהafsluit met ברוך אתה ה' מגן אברהם. De  חזןgaat
dan verder met  מחיה מתים אתה רב להושיע,'אתה גיבור לעולם ה. Meteen daarna begint de
Gemeente met  תהֹומֹות הדֹום לרסיסֹו כסּופיםen volgen alle andere stukken van תפילת טל.
De  חזןzegt de woorden  מכלכל חיים בחסדpas na het einde van de gehele ( תפילת טלdus
niet zoals tussen haakjes in de Nederlandse  מחזוריםals andere mogelijkheden wordt
aangegeven).
De 3 lange stukken in תפילת טל, die beginnen met resp. ארשה ארֹוש רחשֹון, אאגרה בני
 איש הּמּשרר בּטלen תחת אילת עֹופר, worden niet gezegd. Nadat de  חזןde woorden - טל
להחיֹות בֹו נקּוקי סעיפים, het eind van het eerder vermelde stukje, dat begint met תהֹומֹות
הדֹום לרסיסֹו כסּופים, gereciteerd heeft, begint de Gemeente, volgens Raw Tal, zacht het
stuk te zeggen dat begint met אלים ביֹום מחסן. Volgens Veder wordt ook dit stuk over
de “dierenriem” (of zodiak) niet meer gezegd )doch alleen de slot-פיוט, die begint met
)אלוקינו ואלוקי אבותינו טל תן לרצֹות ארצָך. Als ik me niet vergis, werd het voor mijn barmitswe in de Lekstraat nog wel gezegd. Het laatste vers van elke strofe van deze פיוט
wordt eerst luid door de Gemeente gezegd en daarna door de  חזןherhaald. Nadat de
 חזןhet laatste vers van deze פיוט,  להפריח כטל שֹושנה- טל תשריש אבי ישנה, herhaald heeft,
zegt hij luid de woorden  אלוקינו ואלוקי אבותינוen draagt hij de nu volgende פיוט, wier
strofen alle beginnen met het woord טל, in zijn geheel voor. Daarna zegt hij luid de
woorden שאתה הוא ה' אלוקינו משיב הרוח ומוריד הטל. De  ארון הקודשwordt nu geopend en
de  חזןreciteert nu luid 3 verzen, waarop de Gemeente steeds luid  אמןantwoordt.
Daarna wordt de  ארון הקודשgesloten en vervolgt de  חזןde חזרת הש"ץ, zoals al
opgemerkt, met de woorden מכלכל חיים בחסד. In de  קדושהwordt  אדיר אדירנוingevoegd.
De  חזןgaat nu verder met אתה בחרתנו, ותתן לנו,  ומפני חטאינוen de  פרשת הקרבנותvan de
eerste dag: ' ובחודש הראשון בארבעה עשר יום לחודש פסח לה' וגוen daarna ומנחתם ונסכיהם
'כמדובר וגו. Als het tevens  שבתis worden de woorden, die tussen haakjes staan voor
שבת, natuurlijk gezegd. Ook wordt dan, vóór de פרשת הקרבנות, het  וביום השבתgezegd
en erna ישמחו במלכותך. De woorden na het וביום השבת, זה קרבן שבת וקרבן היום כאמור, die
in sommige  מחזוריםvoorkomen en daar tussen haakjes staan, worden niet gezegd (ook
niet in de stille )עמידה. De  חזןvervolgt met 'אלוקינו ואלוקי אבותינו מלך רחמן רחם עלינו וגו
en als hij de woorden  והשב כוהנים לעבודתם ולויים לשירם ולזמרםreciteert, treden de כהנים
aan om hun handen door de  לוייםte laten wassen. De  חזןgaat verder met 'והשיאנו ה
' אלוקינו את ברכת מועדיך וגוen sluit al deze stukken af met )-ברוך אתה ה' מקדש (השבת ו
ישראל והזמנים. Als de  חזןmet  רצהbegint, betreden de  כהניםhet דוכן. Na  רצהzegt de
Gemeente  ותערב עליָך עתירתנּוtot (en met) וכשנים קדמוניות. De  חזןherhaalt dit stukje en
sluit het af met ברוך אתה ה' שאותך לבדך ביראה נעבוד. Daarna volgen מודים,  ועל כולםen וכל
החיים. Nadat de  חזןde woorden  ברוך אתה ה' הטוב שמך ולך נאה להודותgezegd heeft, volgt
het doechenen, zoals op p. 5 en 6 van Roush Hashono beschreven. Na het doechenen,
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beëindigt de  חזןde  חזרת הש"ץmet שים שלום. Ter afsluiting van de  חזרת הש"ץzingt de
 חזןdan Kaddiesh Tiskabbal.
Allen zingen nu samen אין כאלוקינו, waarna פטום הקטורת, השיר שהלויים היו אומרים
 בבית המקדשen  אמר רבי אלעזרgezegd worden. Daarna wordt door allen samen עלינו
 לשבחgezongen, waarna de rouwenden Kaddiesh zeggen. Hiermee is de dienst
beëindigd.
Mincho, de na-Middag Dienst
Als de eerste dag  פסחop  שבתvalt, wordt in  מנחהgelaajend en wel, de eerste פרשה
van de seddere van de eerste  שבתná פסח. In een gewoon jaar is dat  שמיניen in een
schrikkeljaar אחרי מות. Voor het “Ausheben” wordt op שבת, na de Half-Kaddiesh na
ובא לציון, het vers ' ואני תפלתי לך ה' וגוgezegd.
De  עמידהis gelijk aan die bij  ;שחריתbij de herhaling ervan wordt, zoals
gebruikelijk (met uitzondering van  )יום כיפורde gewone (korte)  קדושהgezegd. Op het
eind wordt op een gewone dag  שלום רבgezegd en op שבת: שים שלום.  צדקתךwordt ook
op  שבתniet gezegd.
Ingaande tweede avond פסח
De tweede avond is de opbouw van de dienst als de eerste avond. Alle ( פיוטיםbehalve
de afsluitende פיוט, de  )ביכורbeginnen dit keer met de woorden  ליל שימוריםen worden
op dezelfde manier voorgedragen als beschreven bij de eerste avond. Elke strofe in de
 פיוטna  לך ענו שירהeindigt met de woorden בלילי חג פסח. De  )ביכור( פיוטna השכיבנו, die
begint met de woorden אֹור יֹום הנף, spreekt over het brengen van het  מנחת העומרvan de
verse gerst op de tweede dag  פסחin het 12בית המקדש. De tweede avond komt de ביכור
meteen na ופרוס עלינו סוכת שלומך, zonder nog een strofe, beginnend met ליל שימורים,
zoals op de eerste avond. De Gemeente zegt nu  השכיבנוtot ופרוש עלינו סוכת שלומך, de
 חזןherhaalt  השכיבנוvanaf  ושמור צאתנו ובואנוen zet de nu volgende  פיוטin. De
Gemeente zegt nu deze פיוט, inclusief de afsluitende beroche 'ברוך אתה ה' הפורש וגו.
Uitsluitend dit ' ברוך אתה ה' הפורש וגוwordt daarna door de  חזןherhaald en niet ook de
laatste woorden van de פיוט.
Indien de eerste dag  פסחop  שבתvalt, roept de שמש, onmiddelijk voor de עמידה
van de tweede avond, het woord  ותודיענוuit.
De tweede dag  פסחkan niet op  שבתvallen, zodat er deze avond geen
toevoegingen i.v.m.  שבתzijn. Na de  עמידהvolgt meteen Kaddiesh Tiskabbal, waarna
het עומר-tellen plaats heeft. Dit gaat  בצבורaldus: De  חזןzegt eerst luid én de  ברכהén
het tellingsformulier, die daarna luid door de Gemeente herhaald worden. Wat erna
komt, הרחמן (הוא) יחזיר (לנו) עבודת בית המקדש למקומה, ' יהי רצון וגוen eventueel Psalm 67:
למנצח בנגינות מזמור שיר, wordt stil gezegd. Ook de tweede avond  פסחworden er in sjoel
geen  קידושgemaakt en  יגדלgezongen. Daarom volgen na het עומר-tellen  עלינוen de
Kaddiesh voor de rouwenden, waarmee de dienst beëindigd is.
De ochtenddienst op de tweede dag פסח
12

Deze  פיוטwordt door de  בעלי התוספותvermeld in  ד"ה אחת ארוכה ואחת קצרה,ברכות י"א ע"א
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De " "יוצרותvan de tweede dag zijn ook weer gebaseerd op citaten van het begin
van de verzen uit  שיר השיריםen hebben dezelfde vorm als die van de eerste dag. Ze
worden dan ook op dezelfde manier voorgedragen. De gehele  יוצרheeft dit keer één
auteur, Rabbi Meshoelom ben R. Klounimous, 13רבי משולם בן קלונימוס. De  חזןzet de
 יוצרin met het reciteren van de woorden אפיק רנן ושירים, waarna de Gemeente stil
verder gaat. De  חזןlaat dit stuk uit vanaf תחנתֹו אּוה וכסף, zoals aangeven in de מחזורים.
De laatste woorden van iedere strofe van dit stuk zijn het begin van de opeenvolgende
verzen uit  שיר השיריםvan 1:1 tot en met 3:10. Daarna komt de 5-regelige beurtzang,
beginnend met de woorden צאינה ּוראינה, waarbij de  חזןde woorden die in de rechter
kolom staan reciteert en de Gemeente antwoordt met de woorden uit de linker kolom,
die daarna door de  חזןherhaald worden. De woorden uit de rechter kolom zijn het
begin van de verzen uit  שיר השיריםvan 3:11 tot en met 4:4 (3:11 is het laatste vers van
hfdst. 3), net als op de eerste dag. De Gemeente gaat daarna stil verder met het stuk
dat begint met שני שדיְך, dat door de  חזןuitgelaten wordt vanaf לרֹומם לגדֹול ּומהלל. Dit
stuk bevat het begin van de verzen 4:5 tot en met 4:11 uit שיר השירים. Het is op de
tweede dag korter dan op de eerste dag. De Gemeente gaat dan verder met המאיר לארץ.
In de  אופןwordt het eerste vers van de 4 strofen telkens door de  חזןvoorgedragen
en het vervolg door de Gemeente gezegd, zoals aangegeven in de Nederlandse
מחזורים. Bij de laatste strofe herhaalt de  חזןhet gehele vervolg dat de Gemeente
gezegd heeft. De verzen in de ( אופןen niet alleen de strofen, zoals op de eerste dag)
beginnen met de eerste woorden van de verzen 4:12 tot en met 6:3 uit שיר השירים.
De  חזןzet de  זולתin met de woorden אֹודָך כי עניתני, waarna de Gemeente stil
verder gaat. De laatste strofe, die begint met תֹוקף עז אהבים, wordt in zijn geheel door
de  חזןherhaald, waarna deze het afsluitend vers, dat begint met מים רבים תללת ערמֹות,
reciteert. De strofen in de  זולתeindigen met het begin van de verzen 6:12 tot en met
8:7 uit שיר השירים. In deze  זולתheeft de dichter, om onbekende reden, dus geen citaten
van de verzen 6:4-6:11 opgenomen. Evenmin bevat de  פיוטcitaten uit de laatste 7
verzen van שיר השירים.
De )גאולה( פיוט, die begint met ברח דודי, wordt, zoals al eerder opgemerkt, in zijn
geheel door de  חזןvoorgedragen.
De tweede dag worden er, zoals gebruikelijk op Jomtow, in de  חזרת הש"ץwel
 פיוטיםingevoegd. De  חזןbegint de herhaling van de  עמידהen na de woorden מלך עוזר
 ומושיע ומגןreciteert hij het vers dat begint met מסוד חכמים ונבונים. Een dergelijke
formule gaat altijd vooraf aan het invoegen van פיוטים: Aangezien het halachisch
omstreden is, of er in de  חזרת הש"ץwel  פיוטיםmogen worden ingelast, verklaren wij
dat we ons beroepen op grote Geleerden van weleer, die het toestaan. Het vervolg na
 מסוד חכמים ונבוניםis op de  שלוש רגליםanders dan op de ימים נוראים. Op de שלוש רגלים
zegt men ' להודות ולהלל וגו,אפתחה פי בשיר ורננים.
Nadat de  חזןdit vers gereciteerd heeft, zegt de Gemeente stil het stuk dat begint
met אסירים אשר בכשר שעשעת. De  חזןreciteert de laatste 2 verzen van dit stuk (het eerste
vers is: )כּונת בכן חג בעבֹותֹות קשֹור. Daarna komt de laatste strofe van deze פיוט, die apart
gedrukt is. De Gemeente zegt de eerste 2 verzen ervan:  בהר,אהבּוָך אֹוהביָך אֹותם חנֹון
13
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הלבנֹון, waarna de  חזןde laatste 2 verzen ervan reciteert:  בעדם תגנֹון, בפסֹוח וגנֹוןen de
 ברכהafsluit met de woorden ברוך אתה ה' מגן אברהם.
De  חזןzet dan de  חזרת הש"ץvoort en nadat hij de woorden ונאמן אתה להחיות מתים
gereciteerd heeft, zegt de Gemeente het stuk dat begint met 14מה אּילּו פלאי נסיָך. De חזן
reciteert de laatste 2 verzen van dit stuk (het eerste vers is: )צאן לפסח משכּו ושחטּו.
Daarna komt de laatste strofe van deze פיוט, die apart gedrukt is. De Gemeente zegt de
eerste 2 verzen ervan:  מפעלֹותיָך לרֹוממנּו,מחשבֹותיָך לרחמינּו, waarna de  חזןlaatste 2
verzen ervan reciteert:  מרעיף מרֹוממנּו, מעֹורר רדּומנּוen de  ברכהafsluit met de woorden
ברוך אתה ה' מחיה המתים. De Gemeente gaat dan stil verder met de  פיוטdie begint met
 קצצת בחילְך,קמי קהלְך. De  חזןlaat deze  פיוטuit vanaf תחזק ידים רפֹות.
De Gemeente staat dan op en zegt luid zowel het vers beginnend met de woorden
15
' ימלוך הals het daarop volgende vers beginnend met 16ואתה קדוש. Daarna herhaalt
de  חזןdeze verzen. De Gemeente gaat daarna stil verder met de  פיוטdie begint met
ערב אשר עלה את עם הסבבת. Deze  פיוטwordt niet door de  חזןuitgelaten. De  חזןbegint
weer luid met het vers חי וקים נורא ומרום וקדוש, dat daarna ook luid door de Gemeente
herhaald wordt. De Gemeente gaat daarna stil verder met de פיוט, die begint met אז על
כל חיתֹו יער נשאת שֹור. De  חזןlaat deze  פיוטuit vanaf  רצּוי שֹלשת אלה יגישּו עדיen draagt
vervolgens het stukje, dat begint met ל נא לעולם תערץ-א, in zijn geheel voor17. Daarna
zegt de  חזןluid de woorden 18 ובכן ואמרתם זבח פסחen begint de beurtzang, waarbij de
 חזןde verzen uit de rechter kolom reciteert en de Gemeente daarop antwoordt met
 בפסחof פסח. Na elke 3 verzen herhaalt de  חזןhet refrein ואמרתם זבח פסח. Nadat de חזן
dit de laatste keer gedaan heeft, zegt hij luid  לך תעלה קדשה כי אתה קדוש ישראל,ובכן
ומושיע. Dan volgt de ( סילוקin de Lekstraat werd deze nog wel gezegd), die begint met
בעשר מכֹות פתרּוסים הפרכת. Het middenstuk van deze  סילוקbestaat uit elf 2-regelige
strofen, wier eerste regel begint met het woord ( הםde voorlaatste keer:  )הןen tweede
regel met het woord לכן. In sommige plaatsen wordt dit gedeelte, om beurten, door de
 חזןen de Gemeente voorgedragen: De  חזןzegt de eerste regel van de strofe, die begint
met הם, en de Gemeente antwoordt met de tweede regel, die begint met לכן. De rest
van de  סילוקwordt stil door de Gemeente gezegd en ook niet door de  חזןuitgelaten.
De  חזןbegint hardop met ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר, waarna de  קדושהvan
 שחריתvolgt. Het vervolg van de dienst is als op de eerste dag. In de plaatsen waar het
gebruikelijk is19 om na de  שיר של יוםeen speciale  מזמורvoor Jomtow te zeggen, wordt
op de tweede dag  פסחPsalm 136,  כי לעולם חסדו,הודו לה' כי טוב, toegevoegd.
Het laajenen op de tweede dag פסח
Uit het eerste  ספרwordt uit  ספר ויקראgelaajend van 22:26 tot en met 23:44. Dit
stuk uit  פר' אמורspreekt over de Feestdagen van het Joodse jaar. Bovendien worden de
14

Deze  פיוטwordt door de  בעלי התוספותvermeld in  ד"ה מפני שעושה מידותיו של הקב"ה רחמים,מגילה כ"ה ע"א.
De  בעלי התוספותschrijven deze  פיוטtoe aan רבי אלעזר הקליר.
15
 תהלים146:10.
16
Ibid. 22:4 (zonder de worden ל נא-)א.
17
Dit geschiedt altijd, wanneer dit stukje gezegd wordt.
18
Deze  פיוטwordt ook in de  הגדהop de tweede Seideravond gezegd, i.p.v. het lied ובכן ויהי בחצי הלילה
van de eerste avond.
19
Zoals Utrecht, Elburg en Borculo.
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plicht tot het brengen van de  עומרin het בית המקדש, dat op deze dag plaatsvond, en de
 מצוהvan ספירת העומר, die deze dag begint, erin vermeld. Dit stuk wordt ook op de
eerste en tweede dag  סוכותgelaajend. De indeling van de  פרשהin 5  עליותis, zoals
aangegeven in de מחזורים. Uit het tweede  ספרwordt hetzelfde gelaajend als de eerste
dag, het stukje uit פינחס, dat het Moesof-offer van  פסחbeschrijft:  במדבר28:16-25. De
 הפטרהvan de tweede dag komt uit ' מלכים בvan 23:1 tot en met vers 9 en daarna de
verzen van 21 tot en met 25 uit dat hoofdstuk. Daarin wordt verteld hoe in de dagen
van Koning Joshiejahoe, na jaren van afgodendienst onder het koningsschap van diens
vader (korte periode) en grootvader Menashe (heeft lang geregeerd), het Pesach offer
weer op de voorgeschreven wijze gebracht werd.
De stille  עמידהvan  מוסףis op de tweede dag gelijk aan die van de eerste dag en
dit keer zijn in de  חזרת הש"ץgeen toevoegingen.
De מנחה-dienst is als op de eerste dag, wanneer deze niet op  שבתvalt.
De מעריב-dienst uitgaande tweede dag  פסחis als steeds op uitgaande Jomtow. In
de  שמונה עשרהwordt  אתה חננתנוingevoegd. Na de  עמידהwordt Kaddiesh Tiskabbal
gezegd, waarna het עומר-tellen plaatsvindt, zoals hierboven beschreven. Daarna הבדלה
met alleen een beker wijn,  עלינוen Kaddiesh voor de rouwenden.
Choul Hamoungeid, de Tussendagen, )חול המועד (חוה"מ
De  ברכותover de  תפליןworden door de  חזןniet hardop gezegd. De Gemeente legt
de  תפליןaf voor הלל. De  חזןlegt ze op  חוה"מ פסחaf ná het lezen uit het eerste ספר, voor
het lezen van ( והקרבתםvgl. p. 11)
מזמור לתודה, Ps. 100, wordt niet gezegd.
Vanaf de eerste dag  חוה"מtot het eind van  פסחwordt הלל בדילוגין, “half” הלל,
gezegd, d.w.z., het derde couplet, לא לנו, Ps. 115:1-11, en het vijfde couplet, אהבתי כי
ישמע, Ps. 116:1-11, worden overgeslagen. Dit in tegenstelling tot סוכות, waarop elke
dag heel  הללwordt gezegd. Hier worden verschillende verklaringen voor gegeven. De
meest bekende verklaring is gebaseerd op wat in de Midrash voorkomt. De Engelen
zouden op de 7e dag  פסחeen lied willen gaan zingen. Daarop zei Hashem tot hen:
?מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה, Mijn schepselen komen om in de zee en jullie
willen voor Mij een lied aanheffen? Daarom zeggen wij maar een gedeelte van הלל.
Eén van de verklaarders op de  שולחן ערוךredeneert nu aldus20: Als we op de 7e dag
geen heel  הללzeggen, dan zeggen we zeker geen heel  הללop de minder heilige dagen
van 21חוה"מ.
De speciale מזמורים, in de plaatsen waar dat gebruikelijk is, zijn voor de 4 dagen
חוה"מ, als volgt:
De 3e dag פסח: Ps. 78: משכיל לאסף האזינה עמי תורתי,
De 4e dag פסח: Ps. 106:  כי לעולם חסדו, הודו לה' כי טוב,יה-הללו,
20

'שלחן ערוך או"ח סי' ת"צ ט"ז ס"ק ג.

21

In de  גמראwordt een een meer formeel-technische verklaring gegeven: op  סוכותwordt op elke
dag een ander Moesof-offer gebracht, terwijl op  פסחop alle dagen hetzelfde Moesof-offer als op de
eerste dag wordt gebracht (vgl.  במדבר28:19,24 [betreffende  ]פסחen 29:13,17,20,23,26,29 en 32
[betreffende )]סוכות. Daarom is iedere dag van  סוכותeigenlijk een nieuwe, op zichzelf staande feestdag
(ע"ב-)ערכין י ע"א ו.
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De 5e dag פסח: Ps. 107: ' יאמרו גאולי ה' וגו. כי לעולם חסדו, הודו לה' כי טובen
De 6e dag פסח: Ps. 135: ' הללו עבדי ה,' הללו את שם ה,יה-הללו.
Op  חוה"מ פסחwordt uit 2  ספרי תורהgelaajend. Bij het eerste  ספרworden 3
personen opgeroepen. Na de na- ברכהvan de 3e opgeroepene, volgt הגבהה, dan het
" "יעמודvoor de 4e opgeroepene en daarna de  מי שבירךvoor de 3e opgeroepene. Na de
na- ברכהvan de 4e opgeroepene, zegt de  חזןHalf-Kaddiesh, staande voor het tweede
ספר, zonder dat het eerste  ספרop de  שולחןgelegd wordt.
Ten aanzien van het laajenen uit het eerste ספר, onderscheiden we 2 gevallen:
1. De eerste dag  פסחvalt op dinsdag (gebeurt in 31.87% van de jaren), שבת
(frequentie: 28.04%) of zondag (frequentie: 11.51%):
Op de eerste dag  חוה"מwordt dan gelezen  שמות( קדש לי כל בכור13:1-16).
Op de tweede dag  חוה"מwordt gelezen  שמות( אם כסף תלוה את עמי22:2423:19).
Op de derde dag  חוה"מwordt gelezen  שמות( פסל לך שני לוחות אבנים34:1-26) en
als het die dag  שבתis en er tenminste 7 personen moeten worden
opgeroepen, begint men eerder bij שמות( ויאמר משה אל ה' ראה אתה אומר אלי
33:12). Dit laatste gebeurt als de eerste dag  פסחop dinsdag valt.
Op de vierde dag  חוה"מwordt het stuk uit  בהעלותךgelezen dat o.a. over פסח
 שניspreekt:  במדבר9:1-14.
2. De eerste dag  פסחvalt op donderdag (gebeurt in 28.58% van de jaren): De
eerste dag  חוה"מvalt dan op  שבתen dan wordt het “verlengde” פסל לך שני
 לוחות אבניםgelezen, dus  שמות33:12-34:26. De eerste 2 stukken van geval 1
schuiven dan één dag op:
Op de tweede dag  חוה"מwordt gelezen:  שמות( קדש לי כל בכור13:1-16).
Op de derde dag  חוה"מwordt gelezen  שמות( אם כסף תלוה את עמי22:24-23:19).
Op de vierde dag  חוה"מwordt hetzelfde als in geval 1 gelezen.
De indeling van de  פרשיותis, zoals tegenwoordig algemeen in de  סידוריםen
 מחזוריםwordt aangegeven22.
Uit het tweede  ספרwordt het stukje uit  פינחסgelaajend, dat het Moesof-offer van
 פסחbeschrijft:  במדבר28:19-25 (dus als op de eerste twee Jomtow-dagen met
weglating van de eerste 3 פסוקים, die niet meer van toepassing zijn).
Na het laajenen wordt  מוסףgezegd. In de  פרשת הקרבנותbegint men, zoals bij het
laajenen uit het tweede ספר, bij de woorden 'והקרבתם אשה עולה לה. In de herhaling van
 מוסףwordt de gewone, korte  קדושהgezegd, ingeleid door נקדש.
 שבתChoul Hamoungeid, שבת חוה"מ
Alleen als de eerste dag  פסחop dinsdag of donderdag valt, is er een שבת חוה"מ
(dus in 60.45% van de jaren, zie hierboven). Alle  תפילותvan een gewone vrijdagavond
worden nu ook gezegd, behalve במה מדליקין. In alle  עמידותwordt  יעלה ויבואingevoegd.
Het עומר-tellen vindt plaats direkt na de קידוש, natuurlijk als het al nacht is. Anders
22

In de oudere מחזורים, zoals Proops en P&vA, komt het laajenen van חוה"מ, behalve שבת חוה"מ, niet
voor. Het is te vinden in de  סידוריםvan Wagenaar en Vredenburg.
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doet men het עומר-tellen thuis, evenals het nogmaals lezen van de eerste twee delen
van קריאת שמע, ná nacht.
De ochtenddienst op שבת חול המועד
Het begin van de dienst is als op een gewone  שבתen de Shacharies- חזןbegint bij
שוכן עד. Na  ברכוworden er  יוצרותingevoegd. Deze  יוצרותzijn ook weer gebaseerd op
citaten van het begin van de verzen uit  שיר השיריםen in dezelfde stijl geschreven als
die van de eerste twee dagen. Ze worden dan ook op dezelfde manier voorgedragen.
De auteur van deze  פיוטיםis Rabbi Shim-ngoun Hagodoul (ong. 950-1020), ר' שמעון בר
יצחק, uit Mainz. Nadat de  חזןhet vers  אורות מאופל אמר ויהי,אור עולם באוצר חיים
gereciteerd heeft, zet hij de  יוצרin met de woorden אהּוביָך אהבּוָך מישרים, waarna de
Gemeente stil verder gaat. De laatste woorden van iedere strofe van dit stuk zijn het
begin van de opeenvolgende verzen uit  שיר השיריםvan 1:1 tot en met 3:10. De חזן
reciteert de laatste strofe van dit stuk, die begint met תעּודה נתּונה בחֹושף. Daarna komt
de 5-regelige beurtzang, beginnend met צאינה ּוראינה, waarbij de  חזןde woorden, die in
de rechter kolom staan, reciteert en de Gemeente antwoordt met de woorden uit de
linker kolom, die daarna door de  חזןherhaald worden. De woorden uit de rechter
kolom zijn het begin van de verzen uit  שיר השיריםvan 3:11 tot en met 4:4 (3:11 is het
laatste vers van hfdst. 3). De Gemeente gaat daarna stil verder met het stuk dat begint
met שני שדיְך. De laatste strofe hiervan, beginnend met מה דֹודְך, wordt door de חזן
hardop voorgedragen. Dit stuk bevat het begin van de verzen 4:5 tot en met 5:9 uit שיר
השירים.
De  אופןwordt niet in zijn geheel door de  חזןvoorgedragen, doch allen maar
ingezet. De  חזןdraagt de voorlaatste strofe in zijn geheel voor, van  אנהtot בשלשמֹו. De
Gemeente zegt dan de slotstrofe, die begint met דודי, die daarna in zijn geheel door de
 חזןherhaald wordt. Elke strofe van de  אופןbegint met het eerste woord van de nu
volgende verzen uit שיר השירים, waarbij in de laatste strofe het derde vers ook begint
het eerste woord van een vers uit שיר השירים. De  אופןbevat het begin van de verzen
5:10 tot en met 6:3 uit שיר השירים. De dienst gaat verder met והחיות ישוררו וכרובים יפארו.
Na  קריאת שמעwordt de korte vorm van  אמת ויציבgezegd, zoals gebruikelijk als er
 זולתwordt ingevoegd. De bijzondere  על הראשוניםvóór de  זולתwordt niet door de חזן
voorgedragen.
De  חזןzet het eerste stuk van de  זולתin met de woorden אלה וכאלה הראיתני,
waarna de Gemeente stil verder gaat. Elk van de laatste twee strofen van dit stuk,
resp. beginnend met  שֹוכני בגיא גלּותםen תקף עז אהבים, wordt eerst luid door de
Gemeente gezegd en daarna door de  חזןherhaald. De  חזןzet dan het tweede stuk van
de  זולתin met de woorden מים רבים שמת נתיבה, waarna de Gemeente stil verder gaat.
De  חזןherhaalt het laatste vers:  בגילה ברנה בשמחה רבה,קדֹושים שבחּוָך שירה ערבה. De
strofen in de זולתbevatten het begin van de verzen 6:12 tot en met 8:14 (het eind) uit
שיר השירים. De dichter heeft dus geen citaten van de verzen 6:4-11 in deze פיוט
opgenomen23.
23

We zien dat in alle 3 gevallen dat de  יוצרותgebaseerd zijn op citaten uit  שיר השיריםsteeds een aantal
verzen uit  שיר השיריםwordt overgeslagen. Ik geloof dat dit aldus begrepen moet worden. שיר השירים
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De dienst gaat daarna verder met עזרת אבותינו. Voor  ברוך אתה ה' גאל ישראלwordt
een גאולה-pijoet ingevoegd, wier 5 strofen beginnen met de woorden  ברח דודיuit שיר
 השירים8:14. De  פיוטwordt afgesloten door het vers בגלל אבות תושיע בנים ותביא גאולה
לבני בניהם. Dit alles wordt door de  חזןin zijn geheel voorgedragen en afgesloten met
ברוך אתה ה' גאל ישראל.
Daarna volgt de gewone  עמידהvan  שחריתop שבת, waarin  יעלה ויבואwordt
ingevoegd. Op  שבת חול המועדwordt niet gedoechend. Na de herhaling van de עמידה,
wordt “half”  הללgezegd, waarna de  חזןKaddiesh Tiskabbal uitspreekt. Nu worden de
 שיר היחודvan שבת, אז ביום השביעי נחת, en, met geopende ארון הקודש, de שיר הכבוד, אנעים
זמירות, beurt om beurt door de  חזןen de Gemeente gereciteerd, resp. gezongen. Daarna
zeggen de rouwenden Kaddiesh. Dan volgt de  שיר של יוםvoor שבת, Psalm 92, en, in
de plaatsen waar dat gebruikelijk is, de speciale  מזמורvoor deze dag24 van פסח. Daarna
zeggen de rouwenden weer Kaddiesh.
Vervolgens wordt  שיר השיריםgelezen. Na afloop daarvan zeggen de rouwenden
wederom Kaddiesh.
Nu volgt het laajenen. Het “Ausheben” gaat als op een gewone שבת, dus zonder
dat de  י"ג מידותen de daarop volgende tekst gezegd worden. Er worden 2  ספרי תורהuit
de  ארון הקודשgehaald. Uit het eerste  ספרwordt uit  ספר שמותgelaajend van 33:12 tot
en met 34:26, )פר' כי תשא( ראה אתה אומר אלי העל, zoals al in de Talmoed wordt vermeld.
De indeling van de  פרשהin 7  עליותis zoals aangegeven in de מחזורים. Indien er een
 אחרוןwordt opgeroepen, dan is er een extra “stop” in  שביעיna vers 20 (uit hfdst. 34).
De  אחרוןwordt opgeroepen bij vers 21. Dit is ook het laajenen van שבת חוה"מ סוכות,
omdat in dit stuk gesproken wordt over שבת, de  שלוש רגליםen, volgens de traditie, ook
over 25חול המועד. Uit het tweede  ספרwordt het stukje uit  פינחסgelaajend, zoals op elke
dag חול המועד, dat begint met  והקרבתםen het Moesof-offer van  פסחbeschrijft: במדבר
28:19-25. Als  הפטרהwordt gelezen  יחזקאל36:37-37:17, wat ook al in de Talmoed
wordt vermeld26. Hierin lezen wij het Visioen van de profeet  יחזקאלover de Dorre
Beenderen die tot leven worden gewekt. Het verband tussen deze tekst en  פסחis dat
volgens een overlevering de Uiteindelijke Verlossing, als onze verlossing uit Egypte,
in de maand Niesan zal zijn27. Op  שבת חוה"מvan  פסחwordt de gewone slot- ברכהvan
 שבתvan de  הפטרהgezegd, zonder enige vermelding van Jomtow, noch in het midden
van de  ועל יום חג המצות הזה( ברכהen/of )לששון ולשמחה, noch op het eind (door
bijvoeging van )וישראל והזמנים.

beschrijft de ideale verhouding tussen  כנסת ישראלen Hashem Dit ideaal zal gerealiseerd worden in de
אחרית הימים, in de tijd van de Uiteindelijke Verlossing (vgl. de  הפטרהvan )שבת חוה"מ. Om de
onvolledigheid van de situatie van  עם ישראלvoordien en de weg, die wij nog af te leggen hebben, tot
uitdrukking te brengen, hebben de =( פיטניםdichters) telkens een aantal verzen uit  שיר השיריםniet in hun
 פיוטיםopgenomen.
24
 שבת חול המועדkan óf de vijfde dag  פסחzijn (als de eerste dag  פסחop dinsdag valt) en dan is de
bijzondere  מזמורPs. 107: ' יאמרו גאולי ה' וגו. כי לעולם חסדו, ;הודו לה' כי טובóf de derde dag ( פסחals de
eerste dag  פסחop donderdag valt) en dan is de bijzondere  מזמורPs. 78: ( משכיל לאסף האזינה עמי תורתיvgl.
p. 10 en 11).
25
Vgl. מגילה ל"א ע"א רש"י ד"ה מקרא קרינן ראה אתה.
26
מגילה ל"א ע"א.
27
Rashi t.p. legt een ander verband.
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Daarna gaat de dienst verder met de 2 stukken  יקום פורקןen de  מי שברךvoor de
Gemeente, waarna  אשריgezegd wordt en de  ספרי תורהterug worden gebracht naar de
ארון הקודש. Als op elke dag  חוה"מwordt  מוסףvan  פסחgezegd, waarbij de woorden, die
tussen haakjes staan voor שבת, nu natuurlijk gezegd worden. Vóór de פרשת הקרבנות
van  פסחwordt  וביום השבתgezegd en erna ישמחו במלכותך. De woorden na het וביום השבת,
זה קרבן שבת וקרבן היום כאמור, die in sommige  מחזוריםvoorkomen en daar tussen haakjes
staan, worden niet gezegd. Bij de herhaling van de  עמידהwordt in de  קדושהde
Jomtow-toevoeging  אדיר אדירנוniet gezegd. Zoals al opgemerkt, vindt het doechenen
niet plaats. Het laatste gedeelte van de dienst is zoals op elke שבת.
 מנחהis als op elke שבת, waarbij  יעלה ויבואin de  עמידהwordt ingevoegd, en
zonder צדקתך צדק.
Bij מעריב, uitgaande שבת, worden  ויהי נועםen ואתה קדוש, ná de שמונה עשרה, niet
gezegd, vanwege de Jomtow van de laatste dagen פסח. Na de  עמידהwordt dan meteen
Kaddiesh Tiskabbal gezegd, waarna het עומר-tellen plaats vindt. Het vervolg is dan als
elke מוצאי שבת: ויתן לך,  הבדלהmet een beker wijn,  בשמיםen een kaars, ( שיר המעלותPs.
128),  עלינוen Kaddiesh voor de rouwenden.
De laatste dagen פסח
Bij het aansteken van de kaarsen voor Jomtow en bij de  קידושwordt op de 7e en
8e avond  פסחgeen  שהחיינוgezegd. De laatste twee dagen zijn geen op zichzelf staande
Jomtow, maar een voortzetting van het Feest dat de eerste dag  פסחbegonnen is.
De dienst op de 7e en 8e avond  פסחis op dezelfde manier opgebouwd als op de
eerste twee dagen. Als het ook ingaande  שבתis, wordt, als op iedere Jomtow in
Nederland, behalve יום כפור, de gehele orde van  קבלת שבתgezegd. De bij מעריב
ingevoegde  פיוטיםworden op dezelfde manier voorgedragen als beschreven bij de
eerste avond.
Het stukje, dat de 7e avond in  אשר בדברו מעריב ערביםwordt ingevoegd28, begint
met  אֹורי וישעי על הּים נגלהen het in  אהבת עולםingevoegde stukje begint met העיר ברית
ישנים. Het laatste woord in elk vers van de  פיוטna  לך ענו שירהis: ים, eventueel met een
voorvoegsel (הים, מים, etc.). Bij  השכיבנוwordt gehandeld als ingaande tweede dag פסח:
De Gemeente zegt  השכיבנוtot ופרוש עלינו סוכת שלומך, de  חזןherhaalt het laatste gedeelte
van  השכיבנוvanaf  ושמור צאתנו ובואנוen zet de פיוט, die begint met de woorden מתי אבֹוא
ואראה פני אלֹוקים להקבילה, in29. De Gemeente zegt nu deze פיוט, inclusief de slot-ברכה:
'ברוך אתה ה' הפורש וגו. Uitsluitend dit ' ברוך אתה ה' הפורש וגוwordt daarna door de חזן
herhaald, zonder de laatste woorden van de פיוט.
Als de 8e dag op zondag valt, wat gebeurt in de 11.51% van de jaren dat ערב פסח
op  שבתvalt, wordt de 8e avond  ותודיענוin de  עמידהingevoegd. De  שמשroept dit direct
voor de  עמידהuit. De 7e dag  פסחkan niet op zondag vallen.
 קידושvolgt na Kaddiesh Tiskabbal ná de עמידה, waaraan op  שבתvoorafgaan ויכולו,
 מגן אבותen 'אלוקינו ואלוקי אבותינו רצה במנוחתנו וגו. Als het al nacht is, volgt dan de 7e
28

In tegenstelling tot op de eerste twee avonden, worden op de laatste twee avonden in de
Oosteuropese ritus geheel andere  )מעריבים( פיוטיםgezegd.
29
Deze  פיוטis een  ביכורen beschrijft de glorie van ציון, als wij er weer voor Hashem kunnen
verschijnen.
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avond het עומר-tellen. Op de 8e avond is de volgorde omgekeerd, dus dan eerst het
עומר-tellen en daarna קידוש, tenzij het de 8e avond ingaande  שבתis.
We kunnen dit aldus begrijpen. Met de  קידושzegenen wij de bijzondere dag in
zijn geheel in. Op de 7e avond gaat dit vooraf aan het עומר-tellen, dat een onderdeel
van deze dag is. De 8e dag ligt dat anders. De 8e dag wordt in  חוץ לארץgehouden
vanwege ספיקא דיומא. D.w.z., het קידוש-maken op de 8e avond doen wij op grond van
een twijfel. Het עומר-tellen op de 8e avond, met hetzelfde tellingsformulier als in ארץ
ישראל, is geen twijfel, doch een zekerheid. Daarom heeft de 8e avond het עומר-tellen
prioriteit boven het קידוש-maken. Tenzij de 8e dag op  שבתvalt. Want dan zegenen wij
met de  קידושook de  שבתin, waaromtrent geen twijfel bestaat, doch die zeker op deze
dag is. In dat geval blijft de  קידושvoorafgaan aan het עומר-tellen.
 במה מדליקיןwordt, als Jomtow op  שבתvalt (en op  )שבת חוה"מin Amsterdam niet
gezegd.
Na  עלינוwordt  יגדלgezongen, i.t.t. de eerste twee avonden van פסח.
De ochtenddienst op de 7e en 8e dag פסח
De Shacharies- חזןbegint, als de eerste dagen, luid met הגיבור לנצח.
In een jaar, dat de 7e of 8e dag  פסחop  שבתvalt, is geen  שבת חוה"מen daarom
wordt in zo een jaar  שיר השיריםgelezen op de 7e of 8e dag, die op  שבתvalt. De יוצרות
van de 7e of 8e dag spreken over de redding van עם ישראל, na de uittocht uit Egypte, uit
de hand van de Egyptenaren door de קריעת ים סוף, hetwelk volgens de traditie op de 7e
dag  פסחheeft plaatsgevonden. De  יוצרותvan  שבת חוה"מhebben als centraal thema שיר
השירים, waar zij, zoals we gezien hebben, ook qua vorm op gebaseerd zijn. Daarom
worden in een jaar, dat de 7e of 8e dag  פסחop  שבתvalt, de  יוצרותvan die dag
vervangen door die van שבת חוה"מ. In zo een jaar worden dus op de 7e of 8e dag  פסחde
יוצר, de אופן, de  זולתen de  ברח דודיvan  שבת חוה"מgezegd.
Als de 8e dag op  שבתvalt, dan worden de קרובות, de  פיוטיםdie bij de herhaling
van de  עמידהtot de  קדושהworden ingevoegd, van de 8e en 7e dag verwisseld: Op de 8e
dag worden dan de  קרובותvan de 7e dag gezegd en op de 7e dag die van de 8e dag. Dit
gebeurt om de volgende reden: Als de 8e dag op  שבתvalt, worden, zoals we gezien
hebben, de  יוצרותvan  שבת חוה"מgezegd. De auteur van deze יוצרות, is, zoals hierboven
vermeld, Rabbi Shim-ngoun Hagodoul, ר' שמעון בר יצחק. Deze wordt als één van de
voornaamste  פיטניםbeschouwd. De  קרובותvan de 7e dag zijn ook van zijn hand, die
van de 8e dag zijn van een andere פיטן. Inhoudelijk en qua vorm zijn de  קרובותvan
deze twee dagen gelijk: Beschrijving van de doortocht door de  ים סוףen dank aan
Hashem daarvoor en dit alles gebaseerd op citaten uit de שירת הים. Ter eerbetuiging
aan Rabbi Shim-ngoun Hagodoul worden in een jaar dat de 8e dag op  שבתvalt, de
 קרובותvan de 7e dag gezegd, die dan ook van zijn hand zijn.
De “gewone”  יוצרvan de 7e dag wordt, na het luid door de  חזןuitgesproken
inleidend vers  אורות מאופל אמר ויהי,אור עולם באוצר חיים, door de  חזןingezet met de
woorden וּיֹושע שֹושני פרח מזריח מאֹורים. Daarna gaat de Gemeente stil verder. De laatste
strofe, die begint met  כהפלאת לדֹור ראשֹון רב נסיָךen eindigt met het woord קדֹוש, wordt
in zijn geheel door de  חזןvoorgedragen.
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Al naar gelang het die dag Choul dan wel  שבתis, wordt vervolgens המאיר לארץ
dan wel  הכל יודוךgezegd.
De 7e en 8e dag wordt, als het niet ook  שבתis, geen  אופןingevoegd.
Na  קריאת שמעwordt de korte vorm van  אמת ויציבgezegd, omdat er  זולתwordt
ingevoegd. De bijzondere  על הראשוניםvóór de  זולתwordt in zijn geheel door de חזן
voorgedragen. De  זולתwordt door de  חזןingezet met de woorden  ראש,אי פתרֹוס בעברָך
 תנין להדשen daarna stil door de Gemeente gezegd. De laatste strofe, beginnend met
שעבּוד מלכּיֹות עקר ונסים מרבים, wordt in zijn geheel door de  חזןvoorgedragen.
In  עזרת אבותינוwordt op de 7e dag het stuk vanaf  ממצרים גאלתנוtot en met גאל
 ישראלdoor de  חזןop een bijzondere wijze voorgedragen, als op שבת בשלח.
Als de 7e dag  פסחop  שבתvalt, wordt als גאולה, zoals al vermeld, de  ברח דודיvan
 שבת חוה"מgezegd. In alle andere gevallen wordt in Nederland op de 7e dag  פסחgeen
 גאולהgezegd30. Hetzelfde geldt voor de 8e dag פסח.
In de herhaling van de  עמידהworden de “gewone”  קרובותvan de 7e dag gezegd,
als deze niet op vrijdag valt. Immers, als de 7e dag wel op vrijdag valt, valt de 8e dag
op  שבתen dan worden, zoals we al gezien hebben, de  קרובותvan de 8e en 7e dag
verwisseld. Als de 7e dag nu niet op vrijdag valt, zegt de Gemeente, nadat de  חזןhet
' מסוד חכמים ונבונים וגוin de  חזרת הש"ץgereciteerd heeft, stil het stuk dat begint met
אֹותֹותיָך ראינּו אז בעין. De  חזןreciteert de laatste 2 verzen van dit stuk: תקף פלאֹות הפלאת
 תנין בעת שלח את העם,בנֹועם. Daarna komt de laatste strofe van deze פיוט, die apart
gedrukt is. De Gemeente zegt de eerste 2 verzen ervan (het eerste vers is: אזני שמעּו
)מֹופתי עניניָך, waarna de  חזןde laatste 2 verzen ervan reciteert (het eerste vers is: חפצת
 )לפסֹוח ּולהגן המֹוניָךen de  ברכהafsluit met de woorden ברוך אתה ה' מגן אברהם.
De  חזןzet dan de  חזרת הש"ץvoort en nadat hij de woorden ונאמן אתה להחיות מתים
gereciteerd heeft, zegt de Gemeente het stuk dat begint met תרגלת עמּוסים מּמצרים
בצאתם. De  חזןreciteert weer de laatste 2 verzen van dit stuk (het eerste vers is: אּמצת
)וחזקת כֹושלי ברְך. Daarna komt de laatste strofe van deze פיוט, die apart gedrukt is. De
Gemeente zegt de eerste 2 verzen ervan (het eerste vers is: )אשּורי שמרת עקב צדקֹותיָך,
waarna de  חזןde laatste 2 verzen ervan reciteert (het eerste vers is: בעבּור אֹוהביָך שֹומרי
 )בריתָךen de  ברכהafsluit met de woorden ברוך אתה ה' מחיה המתים. De Gemeente zegt
dan de  פיוטdie begint met ּה הֹוצאת לפדיֹום-שבטי י. De  חזןlaat deze  פיוטuit vanaf קדשתָך
יעריצּו ּוברֹון ינשאּוָך.
De Gemeente staat dan op en zegt luid zowel het vers beginnend met de woorden
31
' ימלוך הals het daarop volgende vers beginnend met 32ואתה קדוש. Daarna herhaalt
de  חזןdeze verzen. Vervolgens reciteert de  חזןeen 3-regelige strofe (de eerste regel
is:  )גמּולֹות כעל ישלם כעלen sluit deze af met het woord קדוש. De Gemeente herhaalt dit
en gaat verder met de  פיוטdie begint met אמרּו לאֹלקים אדירים. Deze  פיוטwordt niet door
de  חזןuitgelaten.

30

In de Oosteuropese ritus en sommige Gemeenten van de Westeuropese ritus wordt de פיוט, die begint
met de woorden  יום ליבשה נהפכו מצוליםvan  רבי יהודה הלויop de 7e dag als  גאולהgezegd. Zoals al
opgemerkt in noot 8, is dat in Nederland niet het gebruik.
31
 תהלים146:10.
32
Ibid. 22:4 (zonder de worden ל נא-)א.
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Het stukje, dat begint met ל נא לעולם תערץ-א, wordt op de 7e en 8e dag  פסחniet
gezegd. Het wordt nl. als een lied beschouwd en vanwege het bovenvermelde33 מעשה
? ידי טובעין בים ואתם אומרים שירהwordt het de laatste twee dagen van  פסחniet gezegd34.
De  חזןbegint weer hardop met de woorden  וּיֹושע ה' בּיֹום ההּוא,ּובכן, die de volgende
 פיוטinleiden. De Gemeente zegt nu stil het eerste couplet van deze פיוט, dat begint met
אילי הצדק ידּועים. De overgang tussen de coupletten van deze  פיוטwordt gevormd door
3-regelige strofen, waarvan het laatste regeltje iedere keer de eerste woorden zijn van
een  פסוקuit de שירת הים. Deze strofen worden steeds in hun geheel door de חזן
voorgedragen. Voor 35 תבאמֹו ותּטעמֹו בהר נחלתָךbegint het reciteren al bij שדי הֹוליכם
שלמים. Het laatste couplet wordt ook afgesloten door een dergelijke 3-regelige strofe
en hier begint het reciteren al bij ( צּיֹון יקנא בקנאתֹוen eindigt met 36 ביום ההוא יהיה ה' אחד
)ושמו אחד.
Daarna zegt de  חזןluid  לך תעלה קדשה כי אתה קדוש ישראל ומושיע, ובכןen volgt de
סילוק, die begint met de woorden 'חסדי ה' אזכיר תהלות ה. Deze  סילוקwordt stil door de
Gemeente gezegd. In sommige steden begint de  חזןhardop bij כי אם שם אדיר ה' אדֹוננּו,
zoals aangegeven in de Westeuropese מחזורים. Raw Tal schrijft dat de  חזןde  סילוקniet
uitlaat, maar pas hardop gaat bij ככתוב על יד נביאך, waarna de  קדושהgezegd wordt. Het
vervolg van de dienst is als op de eerste dagen. In de plaatsen waar het gebruikelijk is
om na de  שיר של יוםeen speciale  מזמורvoor Jomtow te zeggen, wordt op de zevende
dag  פסחPsalm 114, בצאת ישראל ממצרים, toegevoegd. Als de 7e dag op  שבתvalt, wordt
na de Kaddiesh voor de rouwenden, ná de שיר של יום, het  שיר השיריםgelezen.
Het laajenen op de zevende dag פסח
Op de 7e dag  פסחwordt uit het eerste  ספרuit  ספר שמותgelaajend van 13:17 tot (en
met) 15:26. In dit stuk uit  פר' בשלחwordt beschreven hoe de בני ישראל, na de uittocht
uit Egypte, door de Egyptenaren achtervolgd, bij de  ים סוףkwamen, erdoor trokken en
vervolgens de  שירת היםzongen. De indeling van de  פרשהin 5 of, op שבת, in 7 עליות, is
zoals aangegeven in de מחזורים. Indien er op  שבתook een  אחרוןwordt opgeroepen, dan
is er een extra “stop” in  שישיna vers 21 uit hfdst. 14. Bij vers 22 wordt dan שביעי
opgeroepen en bij vers 26 אחרון. Uit het tweede  ספרwordt hetzelfde stukje uit  פינחסals
op  חוה"מgelaajend, dat het identieke Moesof-offer van alle dagen  פסחbeschrijft: במדבר
28:19-25.
Als  הפטרהwordt op de 7e dag het danklied aan Hashem dat Koning David
gezongen heeft, na zijn redding “uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van
Sho-oel”. Dit komt uit 'שמואל ב, 22:1-51 en correspondeert natuurlijk met de שירת הים,
die uit de  תורהwordt gelezen.
Het vervolg van de dienst is als de 2e dag פסח, met de eventuele toevoegingen in
 מוסףals het tevens  שבתis, zoals beschreven bij de eerste dag en שבת חוה"מ.

33

Vgl. p. 10.
Vgl. 'שולחן ערוך או"ח סי' ת"צ לבוש סע' ו.
35
En niet in de 2 andere coupletten, die bij Heidenheim ook worden aangeven voor een eerder begin
van het reciteren.
36
 זכריה14:9.
34
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De מנחה-dienst op de laatste twee dagen is zoals beschreven bij de eerste twee
dagen פסח.
De achtste en laatste dag פסח, מתנת יד
Bij de inleiding tot de laatste twee dagen  פסחhebben we al verschillende
aspecten van de dienst op de 8e dag  פסחbehandeld. We zullen ons nu bepalen tot die
onderdelen van de dienst die nog niet besproken zijn.
Het stukje, dat de 8e avond in  אשר בדברו מעריב ערביםwordt ingevoegd37, begint met
 אמּונת אמן לעם זּו רם זכרתen het in  אהבת עולםingevoegde stukje begint met דברי האמנתם
בּיבשה עברּו בני. De  פיוטdie in אמת ואמונה, na de woorden לך ענו שירה, wordt ingevoegd
begint met de woorden אשירה לה' בשירה ערבה. Elk vers van deze  פיוטeindigt met de
woorden ה' מי כמֹוָך. Het stuk dat begint met  השכיבנוwordt door de Gemeente meteen
gezegd samen met het ingelaste stukje, dat begint met ל עזר הקם טלאיָך לעילֹום-א, en de
slot-ברכה. De  חזןherhaalt dit vanaf  ושמור צאתנו ובואנוmet het ingelaste stukje en de
slot-ברכה.
Over de volgorde waarin de  קידושen het עומר-tellen deze avond gezegd worden,
hebben we al eerder gesproken.
De Shacharies- חזןbegint, als de 7e dag en de eerste dagen, luid met הגיבור לנצח.
Als de 8e dag niet op  שבתvalt, worden de “gewone”  יוצרותvan de 8e dag gezegd.
De  חזןzet de “gewone” יוצר, na luid het inleidend vers  אורות מאופל,אור עולם באוצר חיים
 אמר ויהיte hebben uitgesproken, in met de woorden אתה הארת יֹומם ולילה לפני מחני. De
Gemeente gaat daarna stil verder. De laatste strofe, die begint met תקף בית יעקב אדרת
עטים, wordt in zijn geheel door de  חזןherhaald.
Al naar gelang het die dag Choul dan wel  שבתis, wordt vervolgens המאיר לארץ
dan wel  הכל יודוךgezegd.
De 8e dag wordt, als het niet ook  שבתis, geen  אופןingevoegd.
De  זולתvan de 8e dag, die niet op  שבתvalt, is gelijk aan die van de 7e dag, die niet
op  שבתvalt: ' ראש תנין להדש וגו,אי פתרֹוס בעברָך. Deze wordt ook weer stil door de
Gemeente gezegd en door de  חזןuitgelaten vanaf שעבּוד מלכּיֹות עקר ונסים מרבים.
Als de 8e dag niet op  שבתvalt, wordt er geen  גאולהingevoegd.
Als de 8e dag niet op  שבתvalt, worden in de herhaling van de  עמידהvan  שחריתde
“gewone”  קרובותgezegd. Nadat de  חזןhet ' מסוד חכמים ונבונים וגוgereciteerd heeft, zegt
de Gemeente stil het stuk dat begint met אימת נֹוראֹותיָך בשדה צען כהשלחת. De חזן
reciteert de laatste 2 verzen van dit stuk:  רחקם מדרְך אֹותם,קלגסים מראֹות עצמֹות זבד ושּותלח
צר בשלח. Daarna komt de laatste strofe van deze פיוט, die apart gedrukt is. De
Gemeente zegt de eerste 2 verzen ervan (het eerste vers is: )עבדֹו שלח להֹוציא עּמֹו בששֹון,
waarna de  חזןluid de laatste 2 verzen ervan reciteert (het eerste vers is: תמים זכר מנסה
 )ונמצא חסֹוןen de  ברכהafsluit met de woorden ברוך אתה ה' מגן אברהם.
De  חזןzet dan de  חזרת הש"ץvoort en nadat hij de woorden ונאמן אתה להחיות מתים
gereciteerd heeft, zegt de Gemeente het stuk dat begint met  רב עצה ּוגבּורה,תחבּולֹות עש.
De  חזןreciteert weer de laatste 2 verzen van dit stuk (het eerste vers is: דרְך הסב לגאּולי
)בזרֹוע חשּוף. Daarna komt de laatste strofe van deze פיוט, die apart gedrukt is. De
37

Vgl. noot 28.

Veder-Pesach-v28-08-2020.docx

19

Gemeente zegt de eerste 2 verzen ervan (het eerste vers is:  בקהל עם תמיד ארנן,)מעלליו,
waarna de  חזןluid de laatste 2 verzen ervan reciteert (het eerste vers is: אֹורֹות טללי תחי
 )מנּו אתחֹונןen de  ברכהafsluit met de woorden ברוך אתה ה' מחיה המתים. De Gemeente
zegt dan het stuk dat begint met איֹום ונֹורא מי לא יראָך. De  חזןreciteert weer de laatste 2
verzen van dit stuk (het eerste vers is: )ישע מצּיֹון שלח וחדש נשיר. De volgende 3 strofen
van deze  פיוטzijn apart gedrukt. De Gemeente zegt hiervan telkens de eerste 2 verzen
en de  חזןde laatste 2 verzen. Het eerste vers van deze strofen is resp. חרשּו יֹושבי חרשת
לאבד יפה ּוברה,  קם על רבּו קמיו ללזֹותen מכלל יֹופי על משפטֹו יחדש.
De Gemeente staat dan op en zegt luid zowel het vers beginnend met de woorden
38
' ימלוך הals het daarop volgende vers beginnend met 39ואתה קדוש. Daarna herhaalt
de  חזןdeze verzen. De Gemeente gaat verder met de  פיוטdie begint met אדני חלד עד לא
טבּועים. Deze  פיוטwordt niet door de  חזןuitgelaten, de Gemeente zegt erna luid het
vers: בגזרת חי וקּים נֹורא ּומרֹום וקדֹוש, dat daarna door de  חזןherhaald wordt. Vervolgens
zegt de  חזןluid een 3-regelige strofe (de eerste regel is: )חכם לבב ואמיץ כח, die hij
afsluit met het woord קדוש. Dit wordt daarna door de Gemeente herhaald. Dit is een
inleiding tot de volgende פיוט, die begint met  מה ּמֹועיל רשע בעליוen stil door de
Gemeente gezegd wordt. De laatste strofe van dit stuk die begint met שעיר ּוטפּוליו אשר
לחרבה, wordt door de  חזןhardop gezegd. De  חזןsluit de  פיוטdan af met een andere 3regelige strofe (de eerste regel is: )בעטֹותֹו קנאה בלבשֹו נקם, waarna hij het woord קדוש
uitroept. Dit alles wordt dan door de Gemeente herhaald. Daarna staat in de מחזורים
het stukje dat begint met ל נא לעולם תערץ-א. Dit wordt evenwel in Nederland en de
meeste andere  קהילותniet gezegd, zoals hierboven op p. 17 besproken.
Nu volgt de פיוט, die begint met  וּיֹושע ה' בּיֹום ההּוא,ּובכן. Deze  פיוטis op dezelfde manier
opgebouwd als de overeenkomstige  פיוטvan de 7e dag met dezelfde
openingswoorden, op dezelfde plaats in de dienst. Hij wordt dan ook op dezelfde
manier voorgedragen: De coupletten van de  פיוטworden stil door de Gemeente
gezegd en de  חזןreciteert de 3-regelige overgangsstrofen, waarvan het laatste regeltje
iedere keer de eerste woorden zijn van een  פסוקuit de שירת הים. In 2 coupletten van
deze  פיוטbegint het reciteren door de  חזןal eerder: Vóór  נחית בחסדךbij שדי המשלם
לשֹונאיו להאבידם. En in het laatste couplet bij אז יהפֹוְך אל עּמים שפה ברּורה יחד.
Daarna zegt de  חזןluid  לך תעלה קדשה כי אתה קדוש ישראל ומושיע, ובכןen volgt de
סילוק, die begint met de woorden אמץ גבּורֹותיָך מי ימלל. Deze wordt stil door de
Gemeente gezegd en niet door de  חזןuitgelaten. De  חזןbegint hardop met ככתוב על יד
נביאך וקרא זה אל זה ואמר, waarna de  קדושהvan  שחריתwordt uitgesproken. Het vervolg
van de dienst is als op de 7e dag en de eerste dagen. In de plaatsen waar het
gebruikelijk is om na de  שיר של יוםeen speciale  מזמורvoor Jomtow te zeggen, wordt
op de achtste dag  פסחPsalm 66,  הריעו לאלוקים כל הארץ,למנצח שיר מזמור, toegevoegd.
Als de 8e dag op  שבתvalt, wordt na de Kaddiesh voor de rouwenden, ná de שיר של יום,
het  שיר השיריםgelezen.
Het laajenen op de laatste dag פסח
38
39

 תהלים146:10.
Ibid. 22:4 (zonder de worden ל נא-)א.
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Als de  חזןen zijn gevolg, na de הוצאה, op het Almemmor, zijn gekomen, worden
de 2 ספרי תורה, met hun sieraden er nog op, op de  שולחןgelegd. De  חזןdraagt dan luid
על הכל, zin om zin, in beurtzang met de Gemeente voor.
Op de 8e dag  פסחwordt, zoals op elke laatste dag van de 3 Opgangsfeesten, שלוש
רגלים, uit het eerste  ספרuit  ספר דבריםgelaajend van 15:19 tot (en met) 16:17. In dit
stuk uit פר' ראה, dat begint met de woorden כל הבכור, worden verschillende מצוות, die
verband houden met de שלוש רגלים, beschreven. Op het eind ervan wordt de  מצוהvan
ראיון, het verschijnen op elk van deze  שלוש רגליםin het  בית המקדשvermeld met de
volgende woorden: -- בַּ מָ קֹום אֲ ֶׁשר י ְִב ָחר,ֹלקיָך
ֶׁ ֱפְ נֵי ה' א-כּורָך ֶׁאת
ְ ְז-שָ לֹוש פְ עָ ִמים בַּ שָ נָה י ֵָר ֶׁאה ָכל
יקם
ָ  ֵר,'פְ נֵי ה- ּובְ חַּ ג ַּהסֻּ ּכֹות; וְ ל ֹא י ֵָר ֶׁאה ֶׁאת,ּובחַּ ג הַּ שָ בֻּעֹות
ְ בְ חַּ ג הַּ מַּ ּצֹות. Daarna volgt het
vers: לָ ְך- אֲ ֶׁשר נ ַָּתן,ֹלקיָך
ֶׁ ֱ ּכְ ִב ְרּכַּת ה' א, כְּ מַ ְּתנַת יָדֹו,איש,
ִ waaraan de laatste dag Jomtow zijn
naam ontleent:מתנת יד. Als de 8e dag op  שבתvalt en er tenminste 7 personen moeten
worden opgeroepen, begint het laajenen al bij 14:22, עשר תעשר. De indeling van de
 פרשהin  עליותis, zoals aangegeven in de מחזורים. Indien er op  שבתook een  אחרוןwordt
opgeroepen, dan is er een extra “stop” in de afdeling van de  לויna vers 15:1540. Bij
vers 16 wordt dan  שלישיopgeroepen, bij  שלישיuit de  מחזוריםwordt  רביעיopgeroepen,
etc. Alle  עליותschuiven één op, zodat bij wat in de  מחזוריםwordt aangegeven als שביעי
de  אחרוןwordt opgeroepen. Uit het tweede  ספרwordt hetzelfde stukje uit  פינחסals op
de 7e dag en  חוה"מgelaajend:  במדבר28:19-25.
Als  הפטרהwordt op de 8e dag de profetie van de profeet Jeshaja, die begint met de
woorden עוד היום בנב לעמוד, gelezen ( ישעיה10:32-12:6). Ter afsluiting van het Feest,
dat wij vieren ter herdenking aan onze eerste verlossing, lezen wij een הפטרה, waarin
onze uiteindelijke Verlossing beschreven wordt. In het eerste vers van de הפטרה
zinspeelt de profeet Jeshaja op de wonderbaarlijke redding van Jerushalajiem uit de
handen van Sancheiriew en diens troepen41, die volgens de overlevering ook op פסח
plaatsgevonden heeft.
Als het ook  שבתis worden nu de 2 stukken  יקום פורקןen de  מי שברךvoor de
Gemeente gezegd. Daarna volgt de ceremonie van מתנת יד. Deze begint met het הזכרת
נשמות, waarbij iedereen voor zichzelf het יזכור-gebed uitspreekt voor overleden of
omgekomen familieleden. Vervolgens zegt de  חזןeen  יזכורvoor de slachtoffers van de
Shoa en één voor allen die in Israël op het slagveld gesneuveld of bij terreur
aanslagen omgekomen zijn. De  חזןneemt dan het tweede  ספר תורהin zijn arm en
spreekt een  מי שבירךuit voor de bestuurders der Gemeente. Deze  מי שבירךluidt aldus:
 הּוא יברְך את פרנסי קהלתנּו ואת,מי שברְך אבֹותינּו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרֹון דוד ּושֹלמה
 שּיתנּו מתנת ידם לכבֹוד הּמקֹום ולכבֹוד התֹורה, הם ּונשיהם ּובניהם ּובנֹותיהם וכל אשר להם,מנהיגיה
 וישלח ברכה, בשכר זה הקדֹוש ברּוך הּוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצּוקה ּומכל נגע ּומחלה.ולכבֹוד הרגל
.והצלחה בכל מעשה ידיהם ויברכם ויזכם לעלֹות לרגל עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן
Daarna neemt de in de sjoel fungerende of aanwezige Rabbijn dit  ספרvan de חזן
en spreekt de volgende  מי שבירךvoor de Gemeente uit:

40

Aldus in Amsterdam en bij Raw Tal. Volgens Raw Maarssen הי"ד, is de extra “stop” een vers eerder,
dus bij vers 14 in datzelfde hoofdstuk.
41
Vgl. ' מלכים ב19:35.
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מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה ,הוא יברך את כל הקהל הקדֹוש
הזה עם כל קהלֹות הקדש ועם כל אלּופי לומדי התורה ,הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם,
בעבור שיתנו מתנת ידם לכבוד המקום ולכבוד התורה ולכבוד הרגל ,בשכר זה הקדוש ברוך הוא ישמרם
ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה ,וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ויברכם ויזכם לעלות
לרגל עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן.
,אשרי De Rabbijn vervolgt nu de dienst met het reciteren van het eerste vers van
 overdraagt, die dan verder gaat met de dienst.חזן  aan deספר תורה waarna hij het
, met de eventuele toevoegingen inפסח Het vervolg van de dienst is als de 7e dag
 is.שבת  als het tevensמוסף
.פסח -dienst op de laatste dag is zoals beschreven bij de eerste dagמנחה De
 hetשמונה עשרה , wordt in deפסח -dienst van de uitgaande achtste dagמעריב In de
 natuurlijk niet meer gezegd. Als het de 8e dagיעלה ויבוא  ingevoegd, maarאתה חננתנו
 volgenשמונה עשרה  gezegd: Na deמוצאי שבת  was, worden alle stukken vanשבת ook
-tellen,עומר , waarna Kaddiesh Tiskabbal. Dan komt hetואתה קדוש  enויהי נועם dan
 (Ps. 128),שיר המעלות  en een kaars,בשמים  met een beker wijn,הבדלה ,ויתן לך waarna
 en Kaddiesh voor de rouwenden. Als de 8e dag op een werkdag viel, dan wordtעלינו
 kanשבת , die niet opפסח  voortgezet als op uitgaande 2e dagשמונה עשרה de dienst na de
 enעלינו  met alleen een beker wijn,הבדלה -tellen,עומר vallen: Kaddiesh Tiskabbal, het
Kaddiesh voor de rouwenden.
Appendix
, die hierboven in de tekstמתנת יד  voorמי שבירך Behalve de formulieren van de
voorkomen en afkomstig zijn uit het handschrift van Raw Tal, heb ik nog de volgende
formulieren gevonden:
Heidenheim:
 .5מי שברְך אבֹותינּו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרֹון דוד ּושֹלמה ,הּוא יברְך את (פלוני בן פלוני)
בעבּור שּיתן מתנת ידֹו לכבֹוד הּמקֹום ולכבֹוד התֹורה ולכבֹוד הרגל ,בשכר זה הקדֹוש ברּוְך הּוא
ישמרהּו ויצילהּו מכל צרה וצּוקה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו ויברכהּו ויזכהּו לעלֹות
לרגל עם כל ישראל אמן.
 .2מי שברְך אבֹותינּו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרֹון דוד ּושֹלמה ,הּוא יברְך את כל הקהל
הקדֹוש הזה עם כל קהלֹות הקדש וישּובים ּוסביבֹות של כל עיר ועיר ,הם ּונשיהם ּובניהם
ּובנֹותיהם וכל אשר להם ,וכל מי שּיתן מנדבת לבֹו ,הן איש והן אשה ,ללֹומדי תֹורה ולענּיי
ירּושלים עיר הקֹודש ,בשכר זה הקדֹוש ברּוְך הּוא יזכהּו לראֹות בבנינּה ולשמֹוח בתקּונּה,
ו ישמרהּו ויצילהּו מכל צרה וצּוקה ּומכל נגע ּומחלה ,ויזכהּו לראֹות ביאת משיחנּו ּולהביא נדבתֹו
לבנין בית הּמקדש בעגלא ּובזמן קריב ,וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו עם כל ישראל
אמן.
ונאמר
אחיו
Proops, Polak en Van Ameringen (vrijwel zoals 1 bij Heidenheim):
מי שברְך אבֹותינּו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרֹון דוד ּושֹלמה ,הּוא יברְך את (פלוני בן פלוני)
בעבּור שּיתן מתנת ידֹו לכבֹוד הּמקֹום ולכבֹוד התֹורה ולכבֹוד הרגל ,בשכר זה הקדֹוש ברּוְך הּוא ישמרהּו
ויצילהו מכל צרה וצּוקה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו ויברכהּו ויזכהּו לעלֹות לרגל עם כל
ישראל אחיו ונאמר אמן.
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Firenze.
Ofschoon in Firenze volgens de Sefardische (min of meer Portugese) ritus wordt
 daar bekend en wordt aldaar op de laatste dag van deמתנת יד gedawwend, is het begrip
 uitgesproken42:מי שבירך  de volgendeרגלים
שלֹוש פעמים בשנה יראה כל-זכּורָך את-פני ה' אֹלקיָך ,בּמקֹום אשר יבחר--בחג הּמצֹות ּובחג
השבעֹותּ ,ובחג הסכֹות; ולא יראה את-פני ה' ריקם .איש ,כמתנת ידֹו ,כברכת ה' אֹלקיָך ,אשר נתן-לְך.
מי שברְך אבֹותינּו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרֹון דוד ּושֹלמה ,וכל הקהלֹות הקדֹושֹות והּטהֹורֹות,
הּוא יברְך את כל הקהל הקדֹוש הזה ,גדֹולים ּוקטנים ,הם ּונשיהם ּובניהם ותלמידיה ּם וכל אשר להם,
שּיתנּו מה שּמתנדב לבם לירּושלים ּובשכר זה הקדֹוש ברּוך הּוא יצילם מכל צרֹותם ויפדם ויגאלם ,וישלח
ברכה רוחה והצלחה בכל מעשי יד יהם ויזכם לעלֹות לרגל עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן.

, p. 111.סידור כמנהג ק"ק פירנצה ,שלוש רגלים (Vgl. )2002
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