בסײד

Het kaddiesj ( )קדישgebed in de  שחריתen  מעריבgebeden door de week
volgens Amsterdamse ritus, in Sjoel Amstelveen

Er zijn vier verschillende vormen van קדיש:
1. קדיש יתום:
‘wezenkaddiesj’, uit te spreken door heren die in het aweel jaar zitten,
heren die namens een aweel  קדישuitspreken en heren die voordawnen in een minjan
waar geen aweel aanwezig is – bladzijde in de sidoer: 72, zonder de 2 regels die
beginnen met תתקבל
2. קדיש תתקבל:  קדישna voltooien van een van de gebedsdiensten, uit te spreken door de
 – חזןbladzijde in de sidoer: 72 helemaal, zonder het kleingedrukte onderaan de bladzijde
3. חצי קדיש:
‘half kaddiesj’,  קדישuit te spreken voor de herhaling van de שמנה עשרי
door de heren die in het aweel jaar zitten, of door anderen; bovendien ’s morgens aan
het einde van de dienst en ’s avonds (zie hieronder) – bladzijde in de sidoer: 72 tot en
met het tweede  … ואמרו אמןHierna soms: … ברכו
4.  קדיש דרבנן: ‘rabbijnenkaddiesj’, uit te spreken na het leren in een minjan – bladzijde in
de sidoer: 72 of 344, met tussenvoegen van ( על ישראלonderaan de bladzijde)… na het
tweede ואמרו אמן
De plaats van deze vormen van  קדישin het dawnen:

Ochtendgebed - Sjachariet/שחרית
Moment in het dawnen (bladzijden in de vertaalde Dasberg siddoer)
Na het aandoen van talliet/tefillien, na psalm 30 (blz. 15 of 17… )מזמור שיר,
door alle heren die  קדישzeggen
Vóór de herhaling van de  שמונה עשרהdoor de ( חזןde  חזןzegt deze קדיש
dus zelf níet), door één awel (aan te wijzen door de gabbe), daarna: ברכו
Na de herhaling van de ( שמונה עשרהalleen door de )חזן, na  תחנון/vóór het
lajenen (blz 63)
Na (…ובא לציוןblz 71) (alleen door de )חזן
Na ( עלינוbladzijde 73), door alle heren die  קדישzeggen
Na 1 of 2 psalmen na עלינו, door alle heren die  קדישzeggen
Na psalm 23 (blz 80), door één awel (aan te wijzen door de gabbe),
daarna: ברכו
Na יזכר,door alle heren die  קדישzeggen
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Avondgebed – Maariew/מעריב
Na twee inleidende psalmen (bladzijden 217/218), alleen door de חזן
Vóór de stille ( שמונה עשרהbladzijde 224) alleen door de חזן
Na voltooiing van de שמונה עשרה, alleen door de חזן
Na ( עלינוbladzijde 73),door alle heren die  קדישzeggen
Als maariew niet aansluitend aan mincha wordt gedawend, behalve
uitgaande shabbat, dan na de extra psalm 121 (blz 186), door één awel
(aan te wijzen door de gabbe), daarna: ברכו
Na יזכר,door alle heren die  קדישzeggen
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