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van
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der NIHS ví?ar blJ de dienst een Opperchazzan
IT d".§ynagogen
dlens-t
deed, glng de koster. net degenerdle de eeràiunctle
noeht waarnepËnr-lange de ie_chter-lrap naar boven.yíaar biJ
dlensten geen Opperchazzan tïen
deedr rÍrr&s dlt de "oppasóern
roet_ degene dÍe de rrerefunctlerr nocht waarnemen.Iegell jicerti jd

stelden zich op i
Pli de voet van de linkertrap van de H.Arhe de diengtdoende
(Opfer)ra]obiJn en bij <le recËtertrap cle clienstdoen«le Parnae
(kerkbestuurder) dan weL de dienstd oende GaiabaJ (Kerkvoogd ) .
Deze belden net hqt gezicht naar de H.Arke gekeerdo
De Koster(Sjamnas) c.q.de olpaeser (herkenbàar aan eeR
wlt-netalen kettlng waaraan een penningrdat het w{tpen der
N.f.H.S.droeg) waren de ÏDersoonrdle de erefunctle waarnam,
behulpzaara FiJ het u1t de H.Arke halen van het Seifer Touroh
(de wetsrol) doch vooraf had de koster respo de oppasser
van het in gebruik te neElen Selfer Touroh de ITJADI afgenouen
. en deze de dienstdoende Parnas resp. Gabbaj ter hand gesteiLd"
Degenerdie de eerefunctie waarnam lvlet daarcloor welk Seifer
in gebruik zou worrlen genonen. ITavraag rvelk Seifer ln aannerklng l«vam , be s t ond hi e rd o or nle t
ïÍerden neerdere Thouroh-rollen op dien clag 1n gebrulk genouen,
dan werd van leder seifer de Jad cloor icoster resÏ,.Oppaseer
ve'w*i jderd en werden !g{N!co e. zelfs drie ) aan d e parnas c o Q.
Gabbaj ter hand gesteld.'
Nu nam de Opperchazzan reerr. de lioster het Seifer in ontvangst
en wachtte rustigrtotdat zowel de deuren van de H.Arke
gesloten waren en het Porouchee ( voorhang) weer was dichtgetrokl'.en.
W3" dit geschled, dan draaide cle(Opperrabhljn) z1-clt een l«rart
naar rechts onlr tenvijl de lainas e.q.-cre Gabbaj een
lIag
kwartslag naar l1nks draaide en buitenctien enige stappen
naar voren deed rzo uer totdat hii ook de llnkertrap had loereikt.
Yenrolgene vlnB de (Opperchazzan(co qode sJanraas)tret rrGADDÏIOE.
88Íto Daarna bleef de laatste staan tot de versen rtlechooh l{asjel
tot en tret het woord TJEROUSJTT wareït gezongen respo gezegd en.óru
daarna dèa1de hij de trappen af" I{aclat her Selfei beneden vías
aangekonen, sloten ztcn daar in volgorde bij aan de (opper)rabbi;
de Parnaa c.q. cie $abcaj elr uc fr^ncr,;i-onuaniÀ eclast nei; qe
erefunctle . _De SJamnas r€spo de Oppauuenrging echter langs clc
andere trap daar
benedenrwant hij rnoest heÍ Sàifer ln ontiangst
t.
e dag in gelarulk werden genoncenr
e Seforlen vooraf aan dc (Opper)
ardlge wiJze 1n beweging er wel
yierd gelecht aan her ,,decoru,,,o iïï'Ïliirà:3íi5 rïï-l:iÏ;;+ ïffi"'
het puLl-lek n 1e n ? n d zigh van zljn plareris begeven.jjvcnm.in
werd toegestaan, dat het 'tl,Ia1bo rà;" (TI:roràhnantel)net de lippen
werd aallgeraaktoEr was dus geen spmke van, dat Eensen van Ëunne
plaatsen wegliepen om ltet Seif er te benarjeren. BuÍtendien was
het osk verhoden, dat het publiekrgeclurencle cle clienst, cle ruintc
tussen farnosien-resp. GaËbo-iembank)en de rrNgoraoedtt (Élaats wagr
de chazzan gedurende de dienet stond )werd roetiedeno
§]lrylgS5lnl1en : De Koultatrlen(Priesters )en de tevie-ieu(Leviten)
ffiasecherav6ór.hetu1tsprekenvandePrieot"r,"go,,u:
indlen ter plaatse eeïl l(oor was opgesteld o
n
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de (OpPerÏrabblf*1

SIKHIT'had betredqn.De r:§iengtdoende
aan de kant, ..waar hlj. de
?arrras resp. Galsbaj echter:i"nan van hat eerete :te gebrulken
Seifer Thsiroh de ;ÍIOr, l KgunSEJ 4 slertoreng en eehilden)
af en vervolgens de Thourohmantel-, die hlj de Sjarouras r€Bpr
de 0ppasser ter hanci steLde" i)an werd het Seiferrdat het eerst
noet worden gebruikt, ap de Bienoh gelegcl.Ingeval Yan Eeerdere
Seforleno werden «jie Ín de dlaa:rroor op de Beina voorgeschreven 31
trrlaatsen afgesteldrwaarbij degenen dle deze functles waarnamËlt
ter plaatse loleven staan reEp" zitten.
YeelàI werden die Seforlen «lart nog van een speclale ketting
voorzien orn te voorkonen, dat de Rollen van hunne plaatsen zoude
wihhe'r de dddienstdoende
de dienstd oende íGabl:a1 (it de
ke1) van het Seifer af.Itret Seife
waartiit noest rvorden gelezen
(CeIaJend)gehuld in een tt11.11rrttt( langwerplge doekedie verhindercle, clat het perkanent van het Se1Íer meí de hand zotl worden
aangeraakt rhetgeen verbeden 1s . Iedere Yrijdagrwanneer da
rrSoUIEIR SÍAt,t,'(I(erkeliJke schriJver) het te gebrulken Seifer
ingeresp. SeforieEIrttSTEf,DErt werd rlit Matla/s ook ter plaatse
rrIGSÀYn
het
last. Bultenclien werd clan door die functionnarls
( weggesProngen letters e"d.)n
ter plaatse geeontroleerd trl.lAi'POHrrwa6
ontdaan en innicldels net
Al-s nu iret Seifer van het
een clekkleed w'as bedekt, Eaf de }arnas resp. de Gablaaj ele voor
datrfseifer'r bedoe].ele rrJAntr aan de I(OURXI (degene die uit het
Seifer zou voorl-ezen) raeestal de SJAI'IIVÍÀS hij wiJze van RESJOES
(toextenmlng) aat het voorlezen kon beglflnen.
Orutrent dit trvoorlezen (fajenen) hoop lk nog nader terug te
komenrzonede op «le eerefunót:-es van Hagbo-oh (fre-U opheffen van
onwikkelen Eet het nappoh en het bekl-ec
het Seiger) Ge1lel-oh(het
raet «le íhoraraantel en I'IÍGII.TS CHÀJJIEI.Í( net plaatsen vadae
I
IGï,II IIOIJDESJ) hoop ik nog nader terug te konen.
tsij de functie van IIÀ0NQSOH (door dezelfde peraoonrdie de
fuàctie van HOUTSO-0II had verrlcltt)eine Ben al-s volgt te
met de Kelel
werkn De Jacl was dan innidde].s tegelijkertijd
geval varnfmeerdere
Ín
Koudej reede àp-irÀt Selfer terug [ehràcht"
dit Inouent
Yoor
plaatse
terugkonen"
nader
Seforieua za| ik ter
beperk lk r,riJ tot het geval van 66n SEItr'ER"
houdt
De (OÉer)Chazzan neeurt het "Seiferl in ontvanlst en h1irrJEHAllEl
beglnt
net
dit 1óo«lrecht tegen de rechterschoudero Hij
bulgt zjch ln de richting van de (Opper)rabbljn.tenelnde dezc
im àe gelegenheid te stellen set zi-jÀ Tsletsles(schouwdraden)
het Seifer aan te rakenr en wacht tet die zlnrwaarmede[Jehal1e]-r
begint zonede de volgende strofe tot en net de woorden Ngan Kerr
HalleLoeJoh'r zÍ-Jn uitgesproken en loegeeft z:.eh dan eerst,doeh d:
raaal langs de rechterzL)de van de Bierooh in de richtlng van dc
H.Arke. Ondertussen heeft d'e persoon, dle de erefunctle heeÍt t
zLch naar de linkertrap vani de ll.Arke en gaat dan,weer gevolgd
door resp. S jffinae coq.Oppasser naar de H.Arke en opent deze
o], eerl zodanig tÍjdstip, dat wanneer het Seifer boven ls aangckórnep, deze persoonrnet behulp/ van Sjanmas dan wel- Qppasser
het Seifer Ín ontvangst neent en clit weer op zijn plaatst stelt
Ondertussen heeft de- (Oppe.r)rabbi jn zich aan de voet van de
linker trap gepla:rtst g, de dienstdoende Parnas resPoGabbaj aan
ft-,,roït van ,íe-rechtertrap (Ous precies an{ersom a]s in het
begin) " Op oezeffi-1ze rvorrlt ook voorkonetl, dat degene, die de
erèfunctie verricht nimmer voor het Seif.er uitl-oopt en het daar'
door zÍjn rug zoa toekeren.Buitendendien wil ik nog verwiizet
naar JItCiIEZIGtr Hoofdstttl« 46rhet laatste deel- van vers 9o
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