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Voorwoord
De negende dag van de maand Av is de dag waarop het Joodse volk de verwoesting herdenkt van de tempel in
Jeroesjalajim; van de daarop volgende verbanningen; en van de vervolgingen sindsdien.
De inhoud van de dag, de sfeer en de gebeden; ze staan vast. De bezoekers zitten op de vloer in de schaars verlichte
sjoel waaruit het parochet en de kleden zijn verwijderd. Zij uiten hun gebeden op jammerende toon. Deze en alle
andere elementen van rouw op Tisja Beav, zijn uitingen van ononderbroken nationaal bewustzijn en van ongebroken
religieuze toewijding. ‘Zo wordt de vastendag van Av, de meest rampzalige dag die wij kennen, over de hele wereld
beleefd en herdacht’, aldus G.I. Polak en M.L. van Ameringen. Zij waren de vertalers van Megilat Echa en de Kinot, de
Klaagliederen en de treurgedichten die op Tisja Beav worden gelezen.
“Wanneer er een ladder van rampen bestaat, dan mag men zonder overdrijving zeggen dat Israel de hoogste sport
bereikt heeft”. Een citaat afkomstig van dezelfde beide auteurs. Handelend over het initiële leed van de verwoesting
van de Tempel, dat de Jood heeft begeleid op zijn weg door de geschiedenis. Een pad langs markeringsmomenten
van de meest vreselijke gebeurtenissen. Waarna Israel zich opnieuw en elders wist op te richten. Maar ook steeds
weer op deze rouwdag nieuwe herinneringen aan verschrikkelijke gebeurtenissen toe moest voegen.
Tisja Beav is daarmee een dag die de dieptepunten in de tijdlijn van de Joodse geschiedenis met elkaar verbindt en
tegelijkertijd bij ons het besef kweekt in welke geschiedenis wij staan. In welke voetsporen wij treden. Op Tisja Beav
gaan wij het pad terug dat door die aanwijsbare voetsporen is gevormd. Een langeafstandspad zoals geen enkel
ander volk aan kan wijzen. Ieder land en ieder volk heeft zijn nationale dag van rouw. Maar voor welk van hen geldt
een vaste datum die al tweeduizend jaar wordt aangehouden?
Het werk van de hebraïst Polak en NIK-secretaris Van Ameringen dateert van 1868 en werd in 2001 – voor het eerst –
opnieuw uitgegeven door Samech boeken in Amsterdam. Maar die editie is uitverkocht. Wij hebben, op verzoek van
verschillende Joodse Gemeenten en sjoels, besloten een nieuwe uitgave het licht te doen zien. De Hebreeuwse
teksten en hun vertaling uit 1868 zijn aangehouden. De vertaling is naar moderner Nederlands omgezet, en op een
enkele plaats - gebaseerd op andere vertalingen - gewijzigd en het geheel is volledig nieuw opgemaakt.
Sjoels die niet alleen een avonddienst houden maar ook een ochtenddienst, maken dan ieder een eigen selectie van
de vele Kinot. Daarom is alleen een editie voor de avonddienst gemaakt. Daarin wordt Echa (Klaagliederen) gelezen,
gevolgd door enkele Kinot (treurgedichten); en met als laatste een Kina vanwege de Sjoa.
Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat dit jaar 200 jaar. Onze jubileumactiviteiten zijn vooral
vernieuwend en op de toekomst gericht. Daar lijkt een heruitgave van een boek uit 1868 dat handelt over
gebeurtenissen van tot meer dan tweeduizend jaar geleden niet aan te voldoen. Toch past deze publicatie in het
‘jubileum-beleid’. Het NIK is sinds de Sjoa uitgever van Joodse boeken geweest; met meer dan 50 verschillende titels
in totaal. Nu, in ons ‘bicentenniaal’ jaar, is het NIK de eerste die voor het Nederlands taalgebied een Joods boek op
digitale wijze publiceert. De vastendag van Tisja Beav kan nooit op sjabbat vallen. Is het 9 Av op sjabbat dan begint de
vastendag na sjabbat, dus op zaterdagavond. De sjoeldienst is ruim na nacht.
Het gebruik wordt beschreven dat men het Kinot-boek na Tisja Beav in sjoel laat liggen. Dit als uiting van hoop het
boek volgend jaar niet meer nodig te hebben. Een dergelijk gebruik is niet te verenigen met deze digitale editie. Wel
staat hier tegenover dat digitaal de tekst te vergroten is en – ondanks de hoop op beëindiging van het gebruik – slijt
deze editie niet zoals bij een boek. Daarnaast, mocht de lezer onvolkomenheden in deze digitale editie aantreffen,
laat het weten via info@nik.nl. Ze zijn vrij gemakkelijk te corrigeren.
Moge de trouwe liefde van de Eeuwige oneindig zijn, Zijn barmhartigheid nooit ophouden (naar Echa 3:22).

Tammoez 5774 - juni 2014
De Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
J.M. Hartog, voorzitter
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R.E. Vis, secretaris

Inleiding door de bewerkers van de Kinot-uitgave, 1868

DE VASTENDAG VAN AV
Wanneer deze dag ieder jaar weer naderbij komt, voelt iedere Jood zich in zijn hart zeer bedroefd. Thuis is er
geen blijdschap, geen glimlach komt op het gezicht. Het is alsof iedereen de nadering voelt van een bange,
angstige en smartelijke tijd. Aan de 9e Av kleeft bloed in de hele geschiedenis van het Jodendom en de droevige
stemming is daarom zeker terecht. Allereerst een korte schets van de historische gebeurtenissen die met deze
dag zijn verbonden.
Toen Israël, onder leiding van Mosjé Rabbenoe (Mozes), ongeveer twee jaar na de uittocht uit Egypte (A.M.
2448), zich in de woestijn bevond, probeerde het door het sturen van enkele vertrouwelingen naar het
beloofde land informatie over het land te verzamelen. Nadat de afgevaardigden, na een afwezigheid van veertig
dagen weer terug waren en verslag hadden uitgebracht, sloeg de angst de Israëlieten om het hart. Zij hoorden
vooral de moeilijkheden die met het veroveren van het land gepaard gingen. Ondanks het feit dat zij hadden
ervaren dat de Almachtige hen in de voorgaande jaren had geholpen en beschermd, bleven zij doof voor de
stem van twee van de verspieders, die wel positief waren over de kansen het land te veroveren, in het
vertrouwen op de bijstand van de Allerhoogste.
Toen er zelfs stemmen opgingen om maar terug te gaan naar het land van de slavernij, toen was het klaar: het
volk moest veertig jaar in de woestijn zwerven en dolen, totdat de volwassenen die uit Egypte waren
vertrokken, zouden zijn gestorven. De twee mannen die wel standvastig in het vertrouwen op de Allerhoogste
waren geweest, werden van de straf uitgezonderd.
Dit was de eerste keer dat de negende Av, de datum van de terugkomst van de verspieders, zich onderscheidde,
een begin van een lange reeks van gebeurtenissen die in de loop van vele eeuwen op die zelfde dag
plaatsvonden.
Ongeveer tien eeuwen later (A.M. 3338), was het opnieuw op de negende Av dat de eerste Tempel die door
Salomo was gebouwd, na een bestaan van ruim 400 jaar in vlammen opging. Onze voorouders, van alles
beroofd en ten prooi aan diepe ellende, gemarteld, mishandeld, verminkt en gekrenkt, werden in ballingschap
naar Babylonië gedreven. Na een beproeving en loutering van zeventig jaar verleende Cyrus, door de Genadige
hiertoe bewogen, toestemming aan het Joodse volk – dat wat er nog van over was – om terug te keren naar het
land van de voorvaderen. Gedurende al deze tijd was het land woest en verlaten geweest, nu mocht men de
grond weer bebouwen, de steden weer opbouwen. En zo verrees opnieuw ook de Tempel, nadat tal van
moeilijkheden en tegenspoed waren overwonnen.
Omstreeks vijf eeuwen later (A.M. 3828), viel op de treurdag van Av voor de tweede keer de prachtige Tempel.
Hij was 80 jaar daarvoor door koning Herodes met veel kosten hersteld en uitgebreid, nu viel deze ten prooi aan
de vlammen, na een langdurige en bloedige oorlog met het Romeinse Rijk. Meer dan een miljoen Joden lieten in
deze oorlog het leven. De overlevenden werden voor een deel als slaven verkocht, een ander deel werd over de
aarde verspreid. De stad Tsion werd met de grond gelijk gemaakt.
Ruim 50 jaar later vond op de negende Av de verovering van de bergvesting Betar plaats, waarbij opnieuw
ongeveer een half miljoen Joden het leven verloren.
Veertien eeuwen later (5252 = 1492), eindigde op die dag de termijn waarop de joodse burgers zich, op last van
de katholieke koning Ferdinand zich tot het christendom dienden te bekeren of anders met achterlating van
huis en haard uit Spanje te vertrekken. Duizenden vertrokken in diepe armoede, onder de meest ongunstige
omstandigheden, met slechts een treurige herinnering aan het land, waar zij meer dan duizend jaar zich op de
meest verdienstelijke manier hadden onderscheiden.
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Wij hebben met bovenstaande de belangrijkste rampspoeden die verbonden zijn aan deze treur-, rouw-, en
vastendag aangestipt, maar er is meer. Denk aan de treurzangen (Kinot) die zijn geschreven naar aanleiding van
de bloedbaden in Mainz, Frankfurt, Keulen, Worms en andere gemeenten. Denk aan de tien martelaren,
rabbijnen die door de Romeinen op vreselijke wijze ter dood zijn gebracht, waarover de kina beginnend met de
woorden Arzée halevanon handelt.
Het vele lijden, de verdrukking, de marteling en verguizing zoals die in de volgende treurzangen worden
geschetst, doet ons, ook al is het misschien lang geleden, wenen en treuren. Zo wordt de vastendag van Av, de
meest rampzalige dag die wij kennen, over de hele wereld beleefd en herdacht.
De liturgie van de treurdag van Av bevat zestig treurzangen*. Wij wensen dat de tijd komt dat de treurzangen
door lof- en dankliederen worden vervangen; dat de treurdag van Av in een feestdag verandert, zo luidt de
wens van de bewerkers,

G.I. Polak en M.L. van Ameringen
Amsterdam, Tammoez 5628 / juli 1868

* Na de Sjoa zijn er opnieuw Kinot vervaardigd. Twee daarvan zijn onderdeel geworden van Tisja Beav in
Nederland; één in de avonddienst, en één ’s ochtends.
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Orde voor de vastendag van Av
De datum van 9 Av kan niet anders vallen dan op zondag, dinsdag, donderdag of zaterdag.
• Valt 9 Av op zaterdag dan wordt de vastendag verschoven naar de volgende dag (zondag) en begint het
houden van Tisja Beav dus uitgaande sjabbat.
• Bij het mincha-gebed (middaggebed) voor de dag dat Tisja Beav wordt gehouden, wordt geen Tachanoen
gezegd; op sjabbat geen Tsidkatecha en geen Pirké Avot.
• Op de dag dat het vasten begint, erev Tisja Beav, is het gebruikelijk ’s middags voor het mincha-gebed, de
gewone maaltijd te nuttigen en daarbij wat meer voedsel te eten. De laatste maaltijd, se’oedat mafseket,
waarbij men zich voorneemt om daarna niets meer te nuttigen, houdt men vlak voor de avond begint en
eindigt voor het begin van het vasten (het eet- en drinkverbod).
• Het vasten begint een half uur voor nacht.
• Deze maaltijd wordt als een rouwbedrijvende (aveel) op de grond geconsumeerd. De leren schoenen worden
gedurende de schemering verruild voor niet-leren schoenen. Na de maaltijd mag weer op een gewone stoel
of bank worden gezeten, zolang de schemering nog niet is ingevallen.
• Bij de se’oedat mafseket zitten er geen drie bij elkaar, zodat niet de verplichting ontstaat om de inleidende
zimoen van het bensjen uit te spreken. Ieder neemt afzonderlijk plaats, dit mag wel in de zelfde kamer zijn, en
zegt het dankgebed na de maaltijd dus voor zich.
• Wordt Tisja Beav gehouden op zondag dan mag men bij de se’oedat mafseket, die dus nog op sjabbat
plaatsvindt, vlees en wijn gebruiken en zo veel en zulke kostbare gerechten serveren als men wenst. Maar
men zit niet op de grond en er wordt ook zimoen gezegd, wanneer drie mannen aanwezig zijn. Uitingen van
vreugde worden achterwege gelaten. De maaltijd eindigt op een zodanig moment dat het nog dag is.
• Heeft men de se’oedat mafseket gegeten, dan mag ook daarna nog worden gegeten, mits het nog volkomen
dag is, tot dat de schemering (been hasjemasjot) invalt. Heeft men echter verklaard na de se’oedat mafseket
niets meer te eten dan valt daar niet op terug te komen en kan niet meer worden gegeten na de se’oedat
mafseket.
• Op doordeweekse dagen verruilen we de leren schoenen wanneer het donker begint te worden. Op
uitgaande sjabbat pas na nacht.

De avonddienst
• Begint Tisja Beav op uitgaande sjabbat dan wordt Arviet (avondgebed) in sjoel in de regel niet direct
begonnen op het moment van nacht.
• Direct na het moment van nacht zeggen wij ‘baroech hamavdiel been kodesj lechol’. Vanaf nu mag gebruik
worden gemaakt van elektriciteit, vervoer per auto, dragen en het doen van andere dingen die op sjabbat niet
maar op Tisja Beav wel zijn toegestaan. De leren schoenen worden verruild voor niet-leren schoenen, waarna
men zich naar sjoel begeeft.
• De sjoel is op de avond en de ochtend van Tisja Beav spaarzaam verlicht. In ieder geval brandt er een kaars
vooraan in sjoel, en verder is het licht zodanig dat in ieder geval de gebeden gelezen kunnen worden. Het
parochet wordt voor de avonddienst weggenomen, evenals de dekkleden. De siertorens, zijn vanaf het begin
van de week waarin Tisja Beav valt van de sifré Tora verwijderd.
• Valt 8 of 9 Av op sjabbat dan blijven ze op de Tora-rol waaruit die sjabbat wordt gelezen.
• Bij de avonddienst draagt de chazzan geen taliet. De dienst begint met Wehoe rachoem. Op uitgaande
sjabbat worden Ledawied baroech en Lamenatseach niet gezegd.
• De sjoelbezoekers zitten op de grond of lage krukjes, zoals de aveliem. De gebeden van Tisja Beav worden op
klagende en jammerende toon uitgesproken, zoals een aveel.
• De chazzan zegt na het avondgebed heel Kaddiesj met weglating van de zin Titkabal.
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• Uitgaande sjabbat worden Vihie noam en Vejiten lecha niet gelezen. Op die avond spreidt de voorzanger zijn
handen bij de brandende kaars en zegt de beracha ‘boree meoree haeesj’. Ook de aanwezigen zeggen deze
beracha. De beracha over besamiem (specerijen) wordt niet uitgesproken.
• Wie het gebruik heeft de kinderen te bensjen op uitgaande sjabbat, laat dit deze uitgaande sjabbat
achterwege.
• De laatste woorden van ieder hoofdstuk van Megilat Echa worden eerst door de aanwezigen, daarna door de
voorlezer gezegd. Ieder hoofdstuk leest de voorlezer met een in volume toenemend stemgeluid op de
klagende tonen van de zangtekens.
• Zodra de Kinot zijn geëindigd, staat de voorzanger op, neemt plaats voor het Amoed (lessenaar) en vervolgt
met Ve’atta kadosj, met aansluitend heel Kaddiesj zonder de zin Titkabal.

De ochtend- en middagdienst
• Bij de ochtenddienst wordt geen taliet gedragen, en worden geen tefilien gelegd (in Amsterdam wordt
Mizmor sjier chanoekat habit ledavid overgeslagen); dit gebeurt pas bij aanvang van de middagdienst.
• Buiten Amsterdam laat men in Sjachariet de beracha Oteer Jisrael weg en zegt die ‘s middags.
• In sommige gemeenten wordt in de herhaling van de Amida van het ochtendgebed de birkat Kohanim over
geslagen. Er wordt geen tachanoen gezegd, maar in Amsterdan en veel andere gemeenten wel Kel Erech
Apajim voor het lajenen.
• Bij de ochtenddienst wordt uit de Tora gelezen, maar zonder de lajentekens te gebruiken; dit geldt ook voor
de aansluitende haftara. De opgeroepenen krijgen bij de ochtenddienst geen Miesjeberach, maar worden zo
mogelijk ’s middags weer opgeroepen om dan wel een Miesjeberach te krijgen.
• Aan het eind van de dienst wordt geen Mizmor sjel jom gezegd en geen Sjier mizmor le’asaf.
• Voor de middagdienst is de sjoel weer normaal verlicht, zijn de kleden weer teruggelegd of gehangen en
Toraschilden, -kronen en jad weer op hun plaats.
• ‘s Middags doet men taliet en tefilien aan, buiten Amsterdam zegt men de ‘s ochtends overgeslagen beracha
Oteer Jiasrael betifara; vervolgens zegt men de Mizmor sjel jom en (afhankelijk van het lokale gebruik of het
überhaupt op Tisja Beav gezegd wordt) Sjier mizmor leasaf, waarna de middagdienst begint.
• Na Asjré en half kaddiesj wordt het gebruikelijke stuk (Vajechal) voor de middagdienst van vastendagen
gelajend en de bijbehorende haftara gezegd.
• De tefilot en het lajenen worden op de gebruikelijke wijze als op andere dagen voorgedragen. In de Amida
zegt de gemeente Anenoe in de beracha Sjema Kolenoe. De chazzan zegt Anenoe voor de beracha Refa’enoe.
De sjoelbezoekers en de chazzan zeggen Nacheem in de beracha Veliroesjalajim.
• Na de Amida in de middagdienst wordt de zin Titkabal in heel Kaddiesj weer wel gezegd.
• Voor de aansluitende Ma’ariv worden talliet en tefilien afgelegd.

Na Tisja Beav
• Wanneer Tisja Beav op zondag wordt gehouden, maken we na nacht, dus zondagavond, Havdala, met
weglating van Hinee en de berachot over specerijen en vuur.
• Scheren, knippen, vlees eten en wijn drinken nemen pas weer een aanvang op 10 Av na chatsot (het
halachisch midden van de dag), dit is in deze tijd van het jaar in ieder geval na kwart voor 2 ‘s middags.
• Wordt Tisja Beav op zondag 10 Av gehouden dan geldt de termijn voor vlees en wijn slechts tot
maandagochtend. Scheren en knippen zijn dan direct na nacht weer toegestaan.
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A VONDGEBED

,zi¦gW
§ ©i `Ÿlèe oFr̈ x¥Rk© èi mEgx© `Edèe
:Fzn̈£g l’M xi¦rï `Ÿlèe ,FR©` ai¦Wd̈èl dÄx¦
§deè

Barmhartig, vergevensgezind als Hij is, gaat Hij niet tot
vernietiging over, maar brengt vaak Zijn woede tot bedaren
en laat Zijn verbolgenheid niet tot het uiterste komen.

:Ep«¥̀ x’
§w mFièa Ep«¥p£r©i K¤lO
«¤ d© ,dr̈i«W
¦ Fd dedi

Eeuwige, help toch, Koning, antwoord ons als wij roepen.

chazzan

:KẍŸanè d© dediÎz ¤̀ EkxÄ
£

Prijst de Eeuwige die te prijzen is!

Gemeente en daarna de chazzan

:c¤rë ml̈Frèl KẍŸanè d© dedi KExÄ

‘Geprezen de Eeuwige die te prijzen is voortdurend en altijd!’

xW
¤ £̀ ,ml̈Frd̈ K¤ln
«¤ Epi«d¥Ÿl¡` ,dedi dŸ©` KExÄ
,mixr̈
¦ W
è g© z
«¥ FR dn̈§kg’ Aè ,mi¦aẍ£r aix£
¦rn© Fxäc¦
§A
,mi¦Pn© èGd© z¤̀ si¦lg£ n© E ,miY¦ ¦r d¤PW
© nè dp̈Eaz§ a¦ E
©ri«w¦ xÄ
¨ m¤di¥zŸxnè W
§ n¦ Aè mi¦ak̈FM©d z¤̀ xC©
¥qn§ E
KW
¤ Ÿ«g i¥pRè n¦ xF` l¥lFB ,dl̈§i«l̈ë mFi `xFA
¥ .FpFvx¦
§M

Geprezen, U, Eeuwige, onze God, Koning van de wereld
die door Zijn woord het avond laat worden, met wijsheid
de poorten — van de hemel — opent en met begrip de
tijdsindeling — van de dag — wijzigt en met afwisseling
de tijdsduur — van de jaargetijden — bepaalt. Die in
regelmaat volgens Zijn wil de sterren hun baan laat
beschrijven langs het firmament. Schepper van dag en
nacht, die het licht laat wegvallen voor de duisternis en
de duisternis voor het licht.
(Ch.) Hij laat de dag
voorbijgaan en de nacht komen en maakt onderscheid
tussen dag en nacht, Eeuwige-Tsewaot is Zijn Naam,
levende, bestendige God die steeds Koning over ons zal
zijn, voortdurend en altijd.
Geprezen, U, Eeuwige die het avond laat worden.

`i¦an«¥ E mFi xi¦a£rn© E (Ch.) .xF` i¥pRè n¦ KW
¤ Ÿ«gèe
zF`äèv dedi ,dl̈§i«l̈ oi¥aE mFi oi¥A liC§
¦an© E ,dl̈§i«l̈
ml̈Frèl Epi«¥lr̈ KFl§n¦i ci¦nŸ ,mÏ©weè i©g l¥̀ .FnW
è
:mi¦aẍ£r aix£
¦rO© d© ,dedi dŸ©` KExÄ .c¤rë

dxFY
¨ ,Ÿ§ad«© `¨ LèO©r l¥̀ x¨U
§ ¦i zi¥A ml̈Fr z©ad£ `©
o¥M l©r .Ÿc«§O© ¦l Ep«z̈F` mi¦hR̈W
§ n¦ E mi¦Tgª ,zF§vn¦ E
,Li«T¤gè
ªA g© i«U
¦ p̈ Ep«n¥ Ew§aE Ep«a¥ k§ W
’ Aè ,Epi«d¥Ÿl¡` dedi
ml̈Frèl Li«z¤ F§vn¦ a§ E L«z¤ xFz
¨ ix§
¥acè
¦A g©nU
§ ¦peè ( Ch.)
d¤Bd§ ¤p m¤däE ,Epi«n¥ ï Kx¤Ÿ`« eè Epi«¥Ig© m¥d i¦M .c¤rë
EP«O¤ n¦ xi¦qŸ l©` Lzè ä£d`© eè ,dl̈§i«l̈ë mn̈Fi
:l¥̀ x¨U
§ ¦i FO©r a¥dF` ,dedi dŸ©` KExÄ .mi¦nl̈Frèl

Met een voortdurende liefde houdt U van Uw volk, het
Huis Jisrael. U hebt ons de Tora, geboden, wetten en
rechtsvoorschriften geleerd. Daarom, Eeuwige, onze
God, willen wij als we gaan slapen en als we opstaan Uw
wetten bespreken.
(Ch.) Wij willen blij zijn met de woorden van Uw tora en
met Uw geboden, voortdurend en altijd. Want zij zijn ons
leven en ze verlengen onze levensduur en wij willen daar
dag en nacht over nadenken. Onttrek ons nooit Uw
liefde.
Geprezen, U, Eeuwige die van Zijn volk Jisrael houdt.
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wie zonder minjan bidt, zegt

on̈¡`¤p K¤ln
«¤ l¥̀

God, betrouwbare Koning.

:cg̈
« ¤̀ d¬edi Epi¥dŸl¡
` d¬edi l®¥̀ ẍU¦
§ i rn© Wè

Hoor, Jisrael, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is EEN.

zacht

:c¤rë ml̈Frèl FzEk§ln© cFaèM mW
¥ KExÄ

Geprezen de Naam van Zijn koninklijke Majesteit, voor alle eeuwigheid.

L¬ aè «älè Îl’kAè Li®¤dŸl¡` dédi z¥̀ Ÿ§
½ ad© `
´¨ eè
mixä
´¦ C©
è d Eºid̈èe :LcŸ«¤`nè Îl’ka§ E LW
è t§ ©pÎl’ka§ E
:L«a¤ äèlÎl©r mFI©d Lè
² Ev© nè i¯k¦ Ÿp«`¨ xW£̀
¤̧ d¤N ¥̀À d̈
ÆLzi¥
¤̧ aAè L³ Yè a§ W
¦ Aè m®Ä Ÿx©
§Acè
¦e Li½¤päèl m´Ÿ§p©PW
¦ eè
m¬Ÿx©
§Wwè E :L«n¤ EwèaE LèAk§ W
’ aè E« Kx¤C©
½¤a ĹYè k§ ¤laè E
:Li«¤pi¥r oi¬¥A zŸtḧŸ«hèl E¬id̈èe L®¤
cïÎl©r zF`èl
:Lixr̈
«¤ W
§ a¦ E Lz¤ i¥A zF¬fªfnè Îl©r m²Ÿ§az© kè E

Je moet van de Eeuwige, je God, houden met heel je hart,
heel je ziel en met alles waartoe je bij machte bent. Neem
deze woorden die Ik je heden als gebod voorschrijf ter
harte. Je moet ze voor je kinderen telkens weer herhalen
en er over spreken als je thuis zit en als je onderweg bent,
als je gaat slapen en als je opstaat. Je moet ze als een
teken op je hand binden en als een herinneringsband
tussen je ogen en ze schrijven op de deurposten van je
huis en aan je poorten.

i²k¦ Ÿp«`¨ x¯¤W £̀ iz©½ F§vn¦ Îl¤̀ ÆErènW
§ Y¦ ©rŸ³nẄÎm¦` dÀ̈id̈èe
Æmk¤ i¥dŸl¡
« ` de³diÎz¤̀ da£
º̈ d«`© lè mF®Id© m¤kz§ ¤̀ d¬¤Ev© nè
i¯Y¦ z© «p̈eè :m«k¤ W
è t§ ©pÎl’ka§ E m¤ka§ a© lè Îl’kAè Fc§
½ a’rl§ E
´Ÿt§ q© «`¨ eè WFw§
® ln© E dxFi
´¤ FY¦rAè m²¤kvè x©
§`Îx«h© nè
Lc«èÜAè aU
¤¬¥r i²Y¦ z© «p̈eè :Lxd̈§
«¤ v¦ieè LW
è Ÿx« iz«¦ eè L¤p½ b̈c§
:Ÿ§r«äÜèe Ÿ§lk© «`¨ eè L®¤Y§nd¤ a§ ¦l

Wanneer jullie inderdaad gehoor wilt geven aan Mijn
geboden die Ik jullie vandaag geef, door te houden van de
Eeuwige, jullie God, door Hem te dienen met heel jullie
hart en heel jullie ziel, dan zal Ik op tijd regen voor jullie
land geven, vroege regen en late regen en dan zul je je
graan, je most en je olie kunnen binnenhalen. Ook voor
jullie vee zal Ik gras op je velden geven zodat je kunt eten
en je kunt verzadigen.

mY¤À x©
§qeè m®¤ka§ a© lè dY¤ t§ ¦i o¤R mk¤½ l̈ Ex́ènẌ
« d¦
:m«d¤ l̈ mz¤ i¦eg£ Y
«© W
§ d¦ eè mix¥
½¦g £̀ mi´d¦ Ÿl¡` ÆmY¤ c©
§a£r«©e
Æm¦in©¸ Ẍ©dÎz¤̀ x³©vr̈èe mk¤À Ä dediÎs©
Œ
` dxg̈è
¸¨ e
D®l̈EaèiÎz¤̀ oY¥ z¦ `¬Ÿl dn̈½ c̈£̀´d̈eè xḧn̈
½ d´¤id§ ¦iÎ`Ÿlèe
x¬¤W £̀ däŸ½ Hd© ux´¤`¨ d̈ Æl©rn¥ dx¥
À¨dnè m´¤Yc©
§a £̀«©e
d¤N ¥̀½ ixä
´© CÎz¤̀
è
ÆmY¤ n§ U
© eè :m«k¤ l̈ o¬¥zŸp dedi
ÆzF`èl m³z̈Ÿ` mY¤̧ x©
§Ww§ E m®¤kW
è t§ ©pÎl«©reè m¤ka§ a© lè Îl©r
m¬¤Yc©
§O¦leè :m«k¤ i¥pi«¥r oi¬¥A zŸtḧFhè
« l E¬id̈èe mk¤½ c¤
§iÎl©r
ÆLzi¥
¤̧ aAè L³ Yè a§ W
¦ Aè m®Ä x´A¥ cè
©l m¤ki¥pAè Îz¤̀ m²z̈Ÿ`
:L«n¤ EwèaE LèAk§ W
’ aè E« Kx¤C©
½¤a ĹYè k§ ¤laè E

Pas op, dat jullie hart zich niet voor het verkeerde
openstelt, zodat jullie afdwalen, andere goden dienen en
je daarvoor neerwerpen. Dan zou de woede van de
Eeuwige tegen jullie oplaaien. Hij zou de hemel afsluiten
zodat er geen regen zou zijn en de aarde z’n opbrengst
niet zou geven; jullie zoudt spoedig verdwijnen, weg van
het goede land dat de Eeuwige jullie geeft. Nemen jullie
Mijn woorden op in jullie hart en in jullie ziel, bindt ze als
een teken op jullie hand en laat ze als herinneringsband
tussen jullie ogen zijn. Leer ze je kinderen door er over te
spreken als je thuis zit en als je onderweg bent, als je gaat
slapen en als je opstaat.

o©rn©¸ lè :Lixr̈
«¤ W
§ a¦ E Lz¤ i¥A zF¬fEfènÎl©r m²Ÿ§az© kè E
xW£̀
¤̧ dn̈½ c̈£̀ d̈
« l©µ
r mk¤½ i¥paè i´n¥ i¦e Æmk¤ i¥nèi EA³ x¦
§i
i¬¥ni¦M m®¤dl̈ z´z¥ l̈ m¤kiz¥ Ÿ«a£̀«©l d²edi r¯A© W
§ ¦p
:ux«¤`¨ d̈Îl©r m¦in© Ẍ©d

En schrijf ze op de deurposten van je huis en aan je
poorten, opdat jullie en jullie kinderen op de grond,
waarvan de Eeuwige onder ede aan jullie voorouders
heeft beloofd die aan hen te geven, zo lang zullen leven
als de hemel boven de aarde staat.
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i³¥pAè Îl¤̀ xA¥º C© :xŸn`¥
« N d¬¤WŸnÎl¤̀ dedi x¤n`ŸI¬ ©e
z²v¦ i¦v m¬¤dl̈ EU̧r̈èe md¤½ ¥l£̀ ´Ÿx©
§n«`¨ eè Æl¥̀ x¨U
§ ¦i
z¬v¦ i¦vÎl©r E²pzè «p̈eè m®z̈ŸxŸcè« l m¤dic§
¥ba¦ i¬¥t§pM© Îl©r
m´¤zi¦`xE§ z¦
¼ vi¦vlè m¤
» kl̈ d´ïd̈èe :z¤l«k¥ Yè li¬z¦ Rè s¨pM̈©d
mz¤ i¦U£r«©e d½edi zF́§vn¦ Îl’MÎz¤̀ ÆmY¤ x©
§k§fE FzŸÀ `
mk¤½ i¥pi«¥r ix£
´¥g«`© eè Æmk¤ a§ a© lè ix£
³¥g«`© ExEzz̈Î`
¹
Ÿlè
¸ e m®z̈Ÿ`
Exè
½ M§fY¦ o©r´n© lè :m«d¤ ix£
¥g«`© mi¦pŸf m¬¤Y`© ÎxW
¤ £̀
mi¦WŸcwè m¬¤zi¦id§ «¦e i®z̈F§vn¦ Îl’MÎz¤̀ mz¤ i¦U£r«©e
iz¦ `³¥vFd xW£̀
¤̧ mk¤À i¥dŸl¡
« ` dédi iº¦p£̀ :m«k¤ i¥dŸl`¥
« l
i¦p£̀ mi®d¦Ÿl`«¥l m¤kl̈ zF¬id§ «¦l m¦ix§
½©vn¦ ux´¤̀
¤ n¥ Æmk¤ z§ ¤̀
De chazzan herhaalt de laatste 3 woorden. z¤
n`
¡ :m«k¤ i¥dŸl¡
« ` d¬edi

De Eeuwige zei tegen Mosjé: ‘Spreek tot de kinderen van
Jisrael en zeg hun, dat zij — tsietsiet — franjeachtige
draden maken aan de hoeken van hun kleren hetgeen ook
voor hun verdere geslachten geldt en bij die franjeachtige
draden aan de hoek moeten ze één draad van
hemelsblauwe wol aanbrengen. Dit zal voor jullie het
voorschrift van de tsietsiet zijn en wanneer jullie die zien,
zullen jullie denken aan alle geboden van de Eeuwige en
ze ook volbrengen, waardoor jullie niet naar andere
wegen omkijken geleid door jullie hart en jullie ogen, die,
door hen te volgen, jullie afvallig zouden maken, zodat
jullie je al Mijn geboden weer zullen herinneren en die
zullen volbrengen en jullie gewijd zullen blijven aan jullie
God. Ik, de Eeuwige, ben jullie God, die jullie uit het land
Egypte heeft gevoerd om God voor jullie te zijn; Ik, de
Eeuwige, jullie God!’

dedi `Ed i¦M ,Epi«¥lr̈ mÏ©weè ,z`Ÿf l’M dp̈En¡`¤e
EpcFR©
«¥ d .FO©r l¥̀ x¨U
§ ¦i Ep§g«©p£̀©e ,Fzl̈Ef oi¥̀ eè Epi«d¥Ÿl¡`
l’M s©Mn¦ Ep«¥l£̀ FB©d Ep«M¥ l§ n© ,mi¦kl̈èn c©In¦
m¥NW
© nè d© eè ,EpixS̈¦
«¥ n Ep«l̈ rx§
¨t¦Pd© l¥̀ d̈ .mi¦vixr̈¤
¦ d
oi¥̀ c©r zFlŸcèb d¤UŸrd̈ .Ep«W
¥ t§ ©p i¥aèiF` l’klè lEnèB
Ep«W
¥ t§ ©p mV̈©d :xR̈§qn¦ oi¥̀ c©r zF`l̈§t¦peè ,x¤wg«¥
l©r Ep«k¥ ix¦c©
§Od© .Ep«¥l§bx© hFO©l o©zp̈ `Ÿlèe ,mi¦Ig© A©
:Epi«¥̀ èpU l’M l©r Ep«¥px©
§w mx¤«Ï©e ,Epi«a¥èiF` zFnÄ
zFzF` ,dŸrx©
§tAè dn̈ẅ§pE mi¦Q¦p Ep«N̈ d¤UŸr« d̈
l’M Fzx§
¨a¤raè d¤MO© d© :mg̈ i¥pAè z©nc©
§`Aè mi¦ztè FnE
mk̈FY¦n l¥̀ x¨U
§ ¦i FO©r z¤̀ `¥vFI©e ,m¦ix§
«¨vn¦ ixFkè
¥ A
:ml̈Fr zEx¥glè

Waar en betrouwbaar is dit alles en vast staat het voor
ons dat Hij de Eeuwige, onze God is en niemand behalve
Hij. En dat wij Jisrael Zijn volk zijn, dat Hij ons bevrijdt uit
de macht van koningen, dat Hij onze Koning is die ons
verlost uit de greep van tirannen, de God die voor ons
voldoening eist van onze verdrukkers en al onze
doodsvijanden hun verdiende loon geeft. Die grote
onbegrijpelijke dingen doet en ontelbare wonderen, die
ons in een bezield leven heeft gezet en niet toeliet dat
onze voet zou wankelen. Die ons liet vertreden de
hoogten van onze vijanden en die onze kracht ver verhief
boven allen die ons haat toedroegen, voor ons wonderen
verricht heeft en vergelding voltrok tegen Fara’o, tekens
en wonderdaden in het land van Chams nakomelingen.
Die in Zijn woede alle eerstgeborenen van Egypte dodelijk
trof en die Zijn volk Jisrael uit hun midden naar een
altijddurende vrijheid voerde.

z¤̀ ,sEq m©i ix§¥f¦B oi¥A eip̈Ä xi¦a£rO© d© (Ch.)
E`xè
¨e :r©Ah¦ zFnFdz§ A¦ m¤di¥̀èpFU z¤̀èe m¤di¥tcFx
è
FzEk§ln© E ,FnW
§ ¦l EcFdèe EgèAW
¦ ,FzxEaè
¨ B eip̈ä
Epr̈ Lèl l¥̀ x¨U
§ ¦i i¥pa§ E d¤WŸn ,m¤di¥l£r ElèAw¦ oFvxè
¨A
:mN̈kª Exèn`¨ eè ,dÄx© dg̈§nU
¦ Aè dxi¦
¨W

(Ch.) Die Zijn kinderen tussen de gescheiden delen van de
Rietzee naar de overkant liet gaan en hun achtervolgers
die hen haatten in diepe watermassa’s liet verdrinken.
Toen zagen Zijn kinderen Zijn kracht, huldigden en
dankten Hem en aanvaardden gaarne Zijn koningschap.
Het waren Mosjé en de Kinderen van Jisrael die met grote
vreugde in beurtzang voor U een lied aanhieven; zo
zeiden ze allen:

,Wc¤ŸT« A© xC̈`¤
§ p dk̈Ÿn« M̈ i¦n ,dedi m¦l ¥̀ Ä dk̈Ÿn« k̈ i¦n
:`¤l«t¤ dU¥ Ÿr« ,zŸN¦dzè `ẍFp

‘Wie is U gelijk onder de machtigen, Eeuwige! Wie is U
gelijk verheerlijkt in heiligheid, ontzaglijk in roem,
Wonderdoener!’.

d¤f ,d¤WŸn i¥pt§ ¦l mï ©rwFA
«¥ ,Li«¤pä E`x¨ Lzè Ek§ln©
:Exèn`¨ eè Epr̈ i¦l ¥̀

G. en Ch.: Uw koningschap zagen Uw kinderen toen U de
zee voor Mosjé kliefde. ‘Dit is mijn God’ hieven ze in
beurtzang aan en ze zeiden:
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:c¤rë ml̈Frèl KŸln§ ¦i dedi
c©In¦ Fl¨`§bE ,aŸw£r©i z¤̀ dedi dc̈ẗ i¦M .x©n`
¡ ¤peè
:l¥̀ x¨U
§ ¦i l©`B̈ ,dedi dŸ©` KExÄ :EP«O¤ n¦ wf̈g̈

‘De Eeuwige regeert, eeuwig en altijd!’
G. en Ch.: Ook is er gezegd: ‘Want bevrijd heeft de
Eeuwige Ja’akov en hem verlost uit handen van een die
sterker was dan hij. Geprezen, U, Eeuwige die Jisrael
verlost.

Epci¦
«¥ n£rd© eè ,mFlẄèl Epi«d¥Ÿl¡` dedi Ep«a¥ i¦MW©
§d
,L«n¤ FlW
è z©Mqª Epi«¥lr̈ UŸxt§ E ,mi¦Ig© lè Ep«M¥ l§ n©
o©rn«© lè Ep«¥ri¦WFdèe ,Li«¤pẗèNn¦ däFh dv̈¥rAè Ep«¥pTè z© eè
,x¤aC«¤ ,a¥iF` Epi«¥lr̈¥n x¥qd̈èe ,Epc£
«¥rA© o¥bd̈èe .L«n¤ W
è
Epi«¥pẗèNn¦ oḧÜ x¥qd̈èe ,oFbïèe ,ar̈xè
¨e ,ax«¤g¤ eè
,Epxi¦
«¥ Yq§ Y© Li«t¤ p̈èM l¥va§ E ,Epix£
«¥g`© n¥ E
l¥̀ i¦M ,dŸ«`¨ Ep«¥li¦Sn© E Epxè
«¥nFW l¥̀ i¦M (Ch.)
,Ep«¥̀ FaE Ep«z¥ `¥v xŸnW
§ E .dŸ«`¨ mEgxè
©e oEP©g K¤ln
«¤
dŸ©` KExÄ .ml̈Fr c©reè dŸ©rn¥ ,mFlẄ§lE mi¦Ig© lè
:c©rl̈ l¥̀ x¨U
§ ¦i FO©r x¥nFW ,dedi

Laat ons, Eeuwige, onze God, in vrede slapen gaan en laat
ons, o Koning, weer opstaan, om te leven. Spreid de
bescherming van Uw vrede over ons uit, verzorg ons met
goede raad die van U uitgaat en help ons terwille van Uw
Naam. Bescherm ons en laat vijand, besmettelijke ziekte,
oorlog, hongersnood en zorg verre van ons blijven. Houd
de Satan — die ons hindert — van ons weg, of hij ons
tegemoet of achterop komt en beschut ons in de schaduw
van Uw vleugels.
(Ch.) Want U bent een God die ons bewaakt en ons redt,
ja, een vergevensgezinde en barmhartige God en Koning
bent U. Wil over ons waken bij ons weggaan en
thuiskomen, dat het steeds voor leven en vrede zal zijn
van nu tot in de verste tijden. Geprezen, U, Eeuwige die
voor eeuwig over Zijn volk Jisrael waakt.

dedi KExÄ :o¥n`¨ eè o¥n`¨ ,ml̈Frèl dedi KExÄ
dedi KExÄ :DïEl£ld© m¦i«l̈ẄExèi o¥kŸW oFI¦Sn¦
:FC©alè zF`l̈§t¦p d¥UŸr ,l¥̀ x¨U
§ ¦i i¥dŸl¡` ,mi¦dŸl¡`
l’M z¤̀ FcFaèk `¥lÖ¦ieè ,ml̈Frèl FcFaèM mW
¥ KExäE
,ml̈Frèl dedi cFaèk i¦dèi :o¥n`¨ eè o¥n`¨ ,ux«¤`¨ d̈
,KxŸ¨anè dedi mW
¥ i¦dèi :eiÜ£rn© Aè dedi g©nU
§ ¦i
FO©r z¤̀ dedi WŸH¦i `Ÿl i¦M :ml̈Fr c©reè dŸ©rn¥
zFU£r©l dedi li¦`Fd i¦M ,lFcB̈©d FnW
è xEa£rA©
l©r ElèR¦I©e mr̈d̈ l’M `x©
§I©e :mr̈èl Fl m¤kz§ ¤̀
`Ed dedi ,mi¦dŸl¡`d̈ `Ed dedi ,Exèn`ŸI©e ,m¤di¥pRè
,ux«¤`¨ d̈ l’M l©r K¤ln
«¤ lè dedi dïd̈èe :mi¦dŸl¡`d̈
:cg̈¤̀ FnW
§ E ,cg̈¤̀ dedi d¤id§ ¦i `Ed©d mFI©A

Geprezen de Eeuwige voor eeuwig, Amen, Amen!
Geprezen vanuit Tsion de Eeuwige die in Jeroesjalajim
zetelt, Halleloeja. Geprezen, Eeuwige, God, God van
Jisrael, die wonderen verricht, Hij alleen. Geprezen Zijn
majestueuze Naam, voor altijd; moge heel de aarde
vervuld worden van Zijn Majesteit, Amen, Amen!
Moge de Majesteit van de Eeuwige er altijd zijn, moge de
Eeuwige vreugde hebben in Zijn werken. Laat de Naam
van de Eeuwige geprezen zijn van nu tot in eeuwigheid.
Want de Eeuwige zal Zijn volk niet opgeven terwille van
Zijn grote Naam, want de Eeuwige heeft jullie toch willen
maken tot Zijn volk. Heel het volk zag het en zij vielen met
gebogen hoofd neer terwijl ze zeiden: ‘De Eeuwige, Hij is
God, de Eeuwige, Hij is God!’ De Eeuwige zal Koning zijn
over heel de wereld, op die dag zal de Eeuwige EEN zijn en
Zijn Naam EEN.
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:Kl̈ Ep§lg«© ¦i x¤W£̀ M© ,Epi«¥lr̈ dedi LC§
èqg© i¦dèi
,m¦iFB©d o¦n Ep«v¥ Aè w© eè ,Epi«d¥Ÿl¡` dedi Ep«¥ri¦WFd
l’M :L«z¤ N̈¦dz§ A¦ g© «A¥ Y© W
§ d¦ lè ,L«W
¤ c’
§ w mW
¥ lè zFcFdèl
,ip̈Ÿc£̀ Li«¤pẗèl Ee£gY© W
§ ¦ieè E`Ÿa« ï ,z̈i«U
¦ r̈ x¤W£̀ m¦iFB
,zF`l̈§t¦p d¥UŸreè dŸ©` lFcb̈ i¦M :L«n¤ W
§ ¦l EcèAk© i¦e
o`Ÿveè LèO©r Ep§g«©p£̀©e :LC©
«¤alè mi¦dŸl¡` dŸ©`
x¥Rq© èp xFcë xFcèl ,ml̈Frèl LèN dcFp
¤ ,L«z¤ i¦rx©
§n
:L«z¤ N̈¦dYè

Moge Uw liefde, Eeuwige, zich over ons uitspreiden, zoals
wij op U hopen. Help ons, Oud, bij wie onze hulp is, breng
ons bijeen en red ons uit de volken, om Uw heilige Naam
dank te brengen en ons erop te beroemen Uw lof te
verkondigen. Alle volken die U gemaakt hebt zullen zich
voor U komen neerbuigen, Heer, en Uw Naam eer
bewijzen, want groot bent U en wonderen doet U, U, God,
U alleen. Eeuwige, wij, Uw volk, de kudde van Uw weide,
wij danken U altijd, van geslacht op geslacht blijven wij
Uw lof verkondigen.

KExÄ ,dl̈§i«N̈A© dedi KExÄ ,mFI©A dedi KExÄ
Lcïè
è a i¦M :Ep«n¥ EwèA dedi KExÄ ,Ep«a¥ k§ W
’ Aè dedi
,ig̈ l’M W¤t«¤p FcïèA x¤W£̀ ,mi¦zO¥ d© eè mi¦Ig© d© zFW§t©p
dz̈icR̈
«¦ ,i¦gEx ci¦wt§ `© Lcïè
è A :Wi¦` x©UAè l’M g© Exè«e
c¥g©i ,m¦in«© Ẍ©AW
¤ Epi«d¥Ÿl¡` :z¤n¡` l¥̀ ,dedi ,i¦zF`
Epi«¥lr̈ KFl§nE ,ci¦nŸ Lzè Ek§ln© m¥Iw© eè ,L§nW
¦
:c¤rë ml̈Frèl

Geprezen, Eeuwige, bij dag. Geprezen, Eeuwige bij nacht.
Geprezen, Eeuwige als wij gaan slapen en geprezen
Eeuwige als wij opstaan. Want in Uw hand zijn de zielen
van de levenden zowel als van de doden. (Zoals gezegd is)
‘In wiens hand de ziel is van al wat leeft en de geest van
ieder levend wezen’. Aan Uw hand vertrouw ik mijn ziel
toe, Eeuwige, U hebt mij gered, Eeuwige, waarachtige
God. God in de hemel, laat Uw Naam EEN zijn, houd Uw
koningschap steeds in stand, wees Koning over ons
eeuwig en altijd.

Ep«W
¥ t§ ©p l¥bz̈èe ,Ep«A¥ ¦l g©nU
§ ¦ieè Epi«¥pi¥r E`x¦
§i (Ch.)
:K¦id̈
« Ÿl¡` K©ln̈ ,oFI¦vlè xŸn¡`A¤ ,z¤n¡`A¤ Lzè r̈EWi¦A
:c¤rë ml̈Frèl KŸl§n¦i dedi ,Kl̈n̈ dedi ,K¤ln
«¤ dedi
KFl§nY¦ c©r i¥nlè Fr« l§ E ,`i¦d LèNW
¤ zEk§lO© d© i¦M
:dŸ«`¨ `N̈¤̀ K¤ln
«¤ Ep«l̈ oi¥̀ i¦M ,cFak̈èA
KFl§n¦i ci¦nŸ ,FcFa§kA¦ K¤lO
«¤ d© ,dedi dŸ©` KExÄ
:eiÜ£rn© l’M l©reè c¤rë ml̈Frèl Epi«¥lr̈

Ch.: Mogen onze ogen het zien, mogen wij van harte blij
zijn en mogen wij zielsverheugd zijn met Uw waarachtige
hulp als men tot Tsion zegt: ‘Uw God regeert’. De Eeuwige
is Koning, de Eeuwige was Koning, de Eeuwige zal voor
altijd Koning zijn. Want het koningschap is van U en in alle
eeuwigheid zult U in majesteit regeren, want behalve U
hebben wij geen koning.
Geprezen, U, Eeuwige, de Koning die in Zijn Majesteit
steeds, eeuwig en altijd zal regeren over ons en over al
Zijn schepselen.

De chazzan zegt half kaddiesj.

`n̈èlr̈èA ,(o¥n`¨ ) `Äx© D¥nW
è WC©
©wz§ ¦ieè lC©
©Bz§ ¦i
oFki¥Ig© Aè ,D¥zEk§ln© Ki¦ln§ ©ieè ,D¥zErx¦
§k `xè
¨aÎiC¦
`l̈b̈£rA© ,l¥̀ x¨U
§ ¦i zi¥A l’kc§ i¥Ig© a§ E oFki¥nFi§aE
.o¥n`¨ Ex§n`¦ eè ,aixẅ
¦ o©n§fa¦ E

Laat de grootheid en heiligheid van Zijn grote Naam vermeld
worden in de wereld die Hij geschapen heeft, volgens Zijn wil
en moge Hij Zijn koningschap vestigen tijdens uw leven en
tijdens het leven van heel het Huis Jisrael, spoedig en
binnenkort. Zegt nu: Amen.

.`Ï©nèlr̈ i¥nèlr̈§lE m©lr̈èl ,Kxäè
© n `Äx© D¥nWè `¥dèi

Moge Zijn grote Naam geprezen zijn in alle eeuwigheid.

`V
¥ ©pz§ ¦ieè m©nŸxz§ ¦ieè x©`R̈z§ ¦ieè g©AY© W
§ ¦ieè KxÄ
© z§ ¦i
Kixè
¦A ,`Ẅcª
§wCè D¥nW
è l©Nd© z§ ¦ieè d¤N©rz§ ¦ieè xC©
©dz§ ¦ieè
`z̈g̈èAW
§ Yª ,`z̈xi¨ W
¦ eè `z̈k̈x¦
§A l’M o¦n `N̈«¥rlè .`Ed
:o¥n`¨ Ex§n`¦ eè ,`n̈èlr̈èA oxi¦
¨ n£̀ C© ,`z̈n̈¡g¤peè

Moge geprezen, met hulde, roem en hoogachting vermeld,
verheven, verheerlijkt en met extatische lof bezongen worden,
de Naam van de Heilige die geprezen is boven alle uitingen van
prijzen, gezang, hulde en troost, die er in de wereld geuit
worden. Zegt nu: Amen
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dcinr

AMIDA

:L«z¤ N̈¦dYè ci¦B©i i¦tE ,gŸ§tY¦ iz© ẗU
è ,ip̈Ÿc £̀

Heer, open mijn lippen en mijn mond zal de lof over U verkondigen.

,Epi«z¥ Fa£̀ i¥dŸl`¥e Epi«d¥Ÿl¡` ,dedi dŸ`
© KExÄ
l¥̀ d̈ ,aŸw£r©i i¥dŸl`¥e ,wg̈§v¦i i¥dŸl¡` ,md̈x§
¨a`© i¥dŸl¡`
micq̈£
¦ g l¥nFB ,oFi§l¤r l¥̀ ,`xFP©
¨ deè xFA¦Bd© lFcB̈©d
`i¦an¥ E ,zFa¨` iC§
¥qg© x¥kFfèe ,lŸMd© d¥pFwèe ,mi¦aFh
K¤ln
«¤ :dä£d`© Aè FnW
è o©rn«© lè ,m¤di¥paè i¥pa§ ¦l l¥̀ Fb
o¥bn̈ ,dedi dŸ©` KExÄ .o¥bn̈E ©riW
«¦ FnE x¥fFr
:md̈x§
¨a`©

Geprezen, U, Eeuwige, onze God en God van onze
voorouders, God van Avraham, God van Jitschak, God van
Ja’akov, de grote, machtige, ontzaglijke God, hoogste
God, die echte weldaden bewijst, bezitter van het heelal,
die de deugden van de voorouders in herinnering houdt
en hun kleinkinderen terwille van Zijn Naam met liefde
een verlosser brengt. Koning, helper, redder en
beschermer. Geprezen U, Eeuwige, beschermer van
Avraham.

,dŸ©` miz¦ n¥ d¥Ig© nè ,ip̈Ÿc £̀ ml̈Frèl xFA¦B dŸ`©
miz¦ n¥ d¥Ig© nè ,c¤q«g¤ Aè mi¦Ig© l¥Ml§ k© nè :©riW
«¦ Fdèl ax©
,mi¦lFg `¥tFxèe ,mi¦ltè Fp K¥nFq ,mi¦Ax© mi¦ng£ xè
©A
i¦n .xẗr̈ i¥pW
¥ i¦l Fzp̈En¡` m¥Iw© n§ E ,mixEq£̀
¦
xiY¦ n© E
zi¦nn¥ K¤ln
«¤ ,KN̈ d¤nFC« i¦nE zFxEaèB l©r«A© LFnk̈
«
zFi£gd© lè dŸ©` on̈¡`¤peè :dr̈EWèi g© i«n¦ v§ n© E d¤Ig© n§ E
:miz¦ O¥ d© d¥Ig© nè ,dedi dŸ©` KExÄ .miz¦ n¥

U bent te allen tijde machtig, Heer, U brengt doden weer
tot leven, geweldig om te helpen. U zorgt met liefde voor
de levenden, brengt met grote barmhartigheid doden
weer tot leven, steunt die vallen, geneest zieken, bevrijdt
gevangenen en houdt de belofte van trouw aan hen die in
het stof slapen. Wie is als U, Heer over de krachten, wie is
U gelijk, Koning, die laat sterven en weer tot leven brengt
en die hulp als een bloem laat opkomen. U bent trouw aan Uw belofte - doden weer tot leven te brengen.
Geprezen, U, Eeuwige die de doden weer tot leven
brengt.

mFi l’kAè miW
¦ Fc§wE ,WFcẅ Ln§ W
¦ eè WFcẅ dŸ`©
:WFcT̈©d l¥̀ d̈ ,dedi dŸ©` KExÄ .dl̈«Q¤ LElè
« ld© èi

U bent heilig en Uw Naam is heilig en heilige wezens
zingen elke dag lofliederen voor U.
Geprezen, U, Eeuwige, heilige God.

Ga bij het einde van sjabbat verder met het gearceerde gedeelte.

.dp̈i¦A WFp¡`¤l c¥O©ln§ E ,z©rC«© mc̈¨`lè o¥pFg dŸ`©
dŸ©` KExÄ .l¥MU
§ d© eè dp̈i¦A dr̈C¥ LYè `¦ n¥ Ep«¥Pg’
:z©rC̈« d© o¥pFg ,dedi

U begunstigt de mens met verstand en brengt de
sterveling begrip bij; begunstig ons Uwerzijds met
verstand, begrip en inzicht. Geprezen, U, Eeuwige die
verstand als een gunst verleent.

Bij het einde van sjabbat

.dp̈i¦A WFp¡`¤l c¥O©ln§ E ,z©rC«© mc̈¨`lè o¥pFg dŸ©`
zFU£r©l Epcè
«¥O©lYè ©e ,L«z¤ xFY
¨ rC©
©nlè Ep«Ÿ§p©pFg dŸ©`
WcŸ«
¤w oi¥A Epi«d¥Ÿl¡` dedi lC§
¥aY© ©e .L«p¤Fvxè i¥Tgª m¤dÄ
,mi¦O©rl̈ l¥̀ x¨U
§ ¦i oi¥A ,KW
¤ Ÿ«gèl xF` oi¥A ,lFgèl

U begunstigt de mens met verstand en brengt de
sterveling begrip bij; U hebt ons begunstigd met de kennis
van Uw Tora en ons geleerd (daardoor) de wetten uit te
voeren, zoals U het wilt. U hebt een onderscheid
gemaakt, Eeuwige, onze God, tussen gewijd en ongewijd,
tussen licht en donker, tussen Jisrael en de volken,
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Epi«a¦ `¨ .dU
¤ £rO© d© i¥nèi zW
¤W
«¥ lè i¦ri¦aX
è d© mFi oi¥A
Ep«z¥ `x§
¨w¦l mi¦`Ä©d mi¦nÏ©d Epi«¥lr̈ l¥gd̈ ,Ep«M¥ l§ n©
,oFr̈ l’Mn¦ mi¦Tpªn§ E ,`§hg¥ l’Mn¦ mi¦kEU£g ,mFlẄèl
dp̈i¦A dr̈C¥ LYè `¦ n¥ Ep«¥Pg’ eè .L«z¤ `¨ x¦
§iAè mi¦wÄc§
ªnE
:z©rC̈« d© o¥pFg ,dedi dŸ©` KExÄ .l¥MU
§ d© eè

tussen de zevende dag en de zes werkdagen. Onze Vader,
onze Koning, laat voor ons de komende dagen die wij
tegemoet gaan, in vrede beginnen, onttrokken aan alle
zonden, gezuiverd van al het verkeerde en vasthoudend in
ontzag voor U, en begunstig ons Uwerzijds met verstand,
begrip en inzicht. Geprezen, U, Eeuwige die verstand als
een gunst verleent.

Ep«M¥ l§ n© Ep«a¥ xẅè
è e ,L«z¤ xFzè
¨ l Epi«a¦ `¨ Ep«a¥ iW£
¦d
.Li«¤pẗèl dn̈¥lW
è däEWz§ A¦ Epxi¦
«¥ fg£ d© eè ,L«z¤ c̈Fa£r©l
:däEWz§ A¦ d¤vFxd̈ ,dedi dŸ©` KExÄ

Laat ons, Vader, weer naar Uw Tora terugkeren en breng
ons, Koning, dichter bij Uw dienst. Stel ons in staat om in
volledige inkeer weer bij U terug te komen.

i¦M Ep«M¥ l§ n© Ep«l̈ l©gnè ,Ep`«ḧg̈ i¦M ,Epi«a¦ `¨ Ep«l̈ g©lqè
.dŸ«`¨ g© «¥lFqèe l¥gFn i¦M ,Ep§rẄ
« ẗ
:©gFl§
« q¦l d¤Ax©
§Od© oEP©g ,dedi dŸ©` KExÄ

Vergeef het ons, Vader, want we hebben gezondigd,
schenk ons vergiffenis, Koning, want we hebben
overtredingen begaan, want U schenkt vergiffenis en bent
vergevensgezind. Geprezen, U, Eeuwige die genadig is en
heel veel wil vergeven.

dx¥
¨dnè Ep«¥l`¨ §bE ,Ep«a¥ ix¦ däixè
«¦e ,Ep«¥i§pr’ aè d ¥̀ xè
.dŸ«`¨ wf̈g̈ l¥̀ FB i¦M ,L«n¤ W
è
o©rn«© lè
:l¥̀ x¨U
§ ¦i l¥̀ FB ,dedi dŸ©` KExÄ

Kijk (toch) naar onze ellende, voer voor ons de strijd en
verlos ons spoedig terwille van Uw Naam, want een
machtige verlosser bent U.
Geprezen, U, Eeuwige, verlosser van Jisrael.

i¦M ,dr̈«W
¥ Ë¦peè Ep«¥riW
¦ Fd ,`¥tẍ¥peè dedi Ep«¥̀ ẗxè
l’klè dn̈¥lW
è d¨`Etxè d¥l£rd© eè .dŸ«`¨ Ep«z¥ N̈¦dzè
.dŸ«`¨ on̈£gxè
©e on̈¡`¤p `¥tFx K¤ln
«¤ l¥̀ i¦M ,Epi«z¥ FM©n
:l¥̀ x¨U
§ ¦i FO©r i¥lFg `¥tFx ,dedi dŸ©` KExÄ

Genees ons, Eeuwige, dan zullen we genezen zijn; help
ons dan zullen we geholpen zijn, want U komt onze lof toe
en verschaf volledige genezing voor al onze kwalen, daar
U God en Koning, een betrouwbaar arts bent, vol
ontferming. Geprezen, U, Eeuwige die de zieken van Zijn
volk Jisrael geneest.

,z`ŸGd© dp̈Ẍ©d z¤̀ ,Epi«d¥Ÿl¡` dedi ,Epi«¥lr̈ KxÄ
¥
l©r dk̈xè
¨A oz¥ eè ,däFhèl Dz̈¨`Eazè i¥pi¦n l’M z¤̀èe
Ep«z¥ p̈W
è KxäE
¥ ,L«a¤ EH¦n Ep«¥rAè U
© eè ,dn̈c̈£̀ d̈ i¥pRè
Kxäè
¥ n ,dedi dŸ©` KExÄ .zFaFH©d mi¦pẌ©M
:mi¦pẌ©d

Zegen voor ons, Eeuwige, onze God, dit jaar en alle
soorten opbrengst daarvan ten goede en schenk zegen
over de aardbodem. Geef ons in ruime mate van Uw
goede gaven en zegen dit jaar voor ons zoals de goede
jaren. Geprezen, U, Eeuwige die de jaren zegent.

u¥Aw© lè q¥p `Üèe ,Ep«z¥ Ex¥glè lFcB̈ xẗFWèA r©wYè
.ux«¤`¨ d̈ zFt§pM© r©Ax©
§`n¥ c©g«©i Ep«v¥ Aè w© eè ,Epi«z¥ FIªlB̈
:l¥̀ x¨U
§ ¦i FO©r i¥gc¦
§p u¥Aw© nè ,dedi dŸ©` KExÄ

Blaas op een grote bazuin - Sjofar - voor onze bevrijding
en hef hoog een vaandel om hen van ons die in galoet - de
verstrooiing - leven bijeen te brengen en breng ons allen
tezamen van de vier windstreken der aarde. Geprezen, U,
Eeuwige, die degenen van Zijn volk Jisrael die verdreven
zijn, verzamelt.

Geprezen, U, Eeuwige die inkeer op prijs stelt.
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Epi«v¥ £rFièe dp̈FW`xäè
¦ M Epi«h¥ tè FW däiWd̈
¦«
,Epi«¥lr̈ KŸln§ E ,dg̈p̈£̀ ©e oFbï EP«O¤ n¦ x¥qd̈èe ,dN̈¦gYè a© Mè
Epw«¥C©
è veè ,mi¦ng£ x§
©aE c¤q«g¤ Aè ,LC©
è alè ,dedi dŸ©`
dẅc̈èv a¥dF` K¤ln
«¤ ,dedi dŸ©` KExÄ .hR̈W
§ O¦ A©
:hR̈W
§ n¦ E

Herstel onze rechters zoals in het begin, onze raadsheren
zoals het aanvankelijk was en wend zorgen en zuchten
van ons af, regeer over ons U alleen, Eeuwige, met liefde
en diep medegevoel en laat ons recht wedervaren in het
geding. Geprezen, U, Eeuwige, Koning die van
rechtvaardigheid en recht houdt.

dr̈W
§ x¦ iU
¥ Fr l’keè ,dë§wz¦ i¦dYè l©` mi¦piW§
¦ lO© ©leè
mic¥
¦Gd© eè ,EzxM̈¦
«¥ i dx¥
¨dnè mN̈kªeè ,Ec«a¥ `Ÿi r©bxè
«¤M
dx¥
¨dn§ A¦ ©ri«¦pk§ z© eè x¥Bn© z§ E x¥AW
© z§ E x¥T©rzè dx¥
¨dnè
©ri«¦pk§ n© E mi¦aèiŸ` x¥aŸW ,dedi dŸ©` KExÄ .Epi«n¥ ïèa
:mic¥
¦f

Voor de lasteraars moge er geen hoop zijn, laat alle
onheilstichters direkt verdwijnen en laat hen allen
spoedig vernietigd worden; wil toch de kwaadwilligen met
wortel en al uitroeien, breken, tegronderichten en
vernederen, spoedig in onze dagen. Geprezen, U, Eeuwige
die vijanden breekt en kwaadwilligen vernedert.

LOè ©r i¥pw§ ¦f l©reè mici¦
¦ qg£ d© l©reè mi¦wiC©
¦Sd© l©r
ix¥
¥B l©reè ,m¤dixè
¥tFq z©hi¥lRè l©reè ,l¥̀ x¨U
§ ¦i zi¥A
,Epi«d¥Ÿl¡` dedi ,Li«n¤ g£ x© (`p̈) En¡d¤i ,Epi«¥lr̈èe wc«¤S¤ d©
z¤n¡`A¤ Ln§ W
¦ Aè mi¦ghè FA©d lŸklè aFh xk̈Ü oz¥ eè
Lèa i¦M WFa¥p `Ÿlèe ,ml̈Frèl m¤dÖ¦r Epw§
«¥lg¤ miU
¦ eè
.Ep§g«ḧÄ
:mi¦wiC©
¦S©l gḧ§an¦ E or̈W
§ n¦ ,dedi dŸ©` KExÄ

Laat (toch) Uw diep medegevoel opgewekt worden voor
hen die rechtschapen en vroom zijn, voor de leiders van
Uw volk, het Huis-Jisrael, voor de geleerden die er nog
over zijn, voor de oprechte proselieten, alsmede voor ons,
Eeuwige, onze God. Schenk een waardige beloning aan
allen die in oprechtheid op Uw Naam vertrouwen en laat
ons met hen hetzelfde ten deel vallen. Laat ons nooit
teleurgesteld zijn want op U vertrouwen wij. Geprezen, U,
Eeuwige, steun en bron van vertrouwen voor die
rechtschapen zijn.

oFMW
§ z¦ eè ,aEWŸ mi¦ng£ xè
©A Lxi¦
è r m¦i«©lẄExi¦leè
aFxẅèA Dz̈F` d¥pa§ E ,Ÿx«§A© C¦ xW
¤ £̀ M© Dk̈FzèA
Dk̈Fzèl dx¥
¨dnè c¦ec̈ `¥Qk¦ eè ,ml̈Fr o©i§pA¦ Epi«n¥ ïèA
:m¦i«l̈ẄExèi d¥pFA ,dedi dŸ©` KExÄ .oi¦kŸ

Keer in ontferming naar Uw stad, Jeroesjalajim, terug en
wil daarbinnen weer steeds aanwezig zijn, zoals U het
beloofd hebt; bouw haar binnenkort weer op als een
bouwwerk dat eeuwig stand houdt en wil daar dan de
troon van David weer spoedig vestigen. Geprezen, U,
Eeuwige, herbouwer van Jeroesjalajim.

Fpx©
§weè ,©gi«n¦ v§ z© dx¥
¨dnè LC§
è a©r c¦eC̈ g©n«v¤ z ¤̀
.mFI©d l’M Epi«¦Ew¦ Lzè r̈EWi¦l i¦M .L«z¤ r̈EWi¦A mExŸ
:dr̈EWèi ox¤w«¤ g© i«n¦ v§ n© ,dedi dŸ©` KExÄ

Laat hem die uit Uw dienaar David voortkomt spoedig
verschijnen. Moge zijn stralende kracht door Uw hulp
weer opkomen, want op Uw hulp hopen wij, iedere dag.
Geprezen, U, Eeuwige die de stralende helpende kracht
laat ontluiken.

,Epi«¥lr̈ m¥gxè
©e qEg ,Epi«d¥Ÿl¡` dedi ,Ep«¥lFw r©nWè
l¥̀ i¦M ,Ep«z¥ N̈¦tYè z¤̀ oFvx§
¨aE mi¦ng£ xè
©A l¥Aw© eè
,Li«¤pẗèNn¦ E ,dŸ«`¨ mi¦pEp£gz© eè zFN¦tYè ©rn«¥ FW
©rn«¥ FW dŸ©` i¦M ,Ep«a¥ iW
¦ Yè l©` mẅix¥ ,Ep«M¥ l§ n©
dŸ©` KExÄ .mi¦ng£ xè
©A l¥̀ x¨U
§ ¦i LOè ©r z©Nt¦ Yè
:dN̈¦tYè ©rn«¥ FW ,dedi

Hoor onze stem, Eeuwige, onze God. Spaar ons en
ontferm U over ons, aanvaard in ontferming en
welwillendheid ons gebed, want U bent een God die
luistert naar gebeden en smeken; laat ons dan niet
tevergeefs weer van U weg gaan, U bent het immers die
het gebed van Uw volk Jisrael in ontferming verhoort.
Geprezen, U, Eeuwige die een gebed verhoort.
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,mz̈N̈¦tz§ a¦ E l¥̀ x¨U
§ ¦i LOè ©rAè ,Epi«d¥Ÿl¡` dedi ,d¥vxè
iX
¥ `¦ eè ,L«z¤ i¥A xi¦ac¦
§l dc̈Fa£rd̈ z¤̀ aW
¥ d̈èe
i¦dz§ E ,oFvxè
¨A l¥Aw© zè dä£d`© Aè mz̈N̈¦tz§ E l¥̀ x¨U
§ ¦i
:L«O¤ ©r l¥̀ x¨U
§ ¦i zcFa£
© r ci¦nŸ oFvxè
¨l

Aanvaard welwillend, Eeuwige, onze God, Uw volk Jisrael
en hun gebed; herstel de dienst weer binnen Uw tempel
met de in vuur opgaande offers van Jisrael; wil hun gebed
met liefde aanvaarden en moge steeds de dienst van Uw
volk Jisrael een genoegdoening voor U zijn.

KExÄ .mi¦ng£ xè
©A oFI¦vlè LèaEWèA Epi«¥pi¥r dp̈i«¤fg
¡ z¤ eè
:oFI¦vlè Fzp̈i¦kW
è xi¦fg£ O© d© ,dedi dŸ©`

En mogen onze ogen het aanschouwen dat U in
ontferming naar Tsion terugkeert. Geprezen, U, Eeuwige
die Zijn goddelijke aanwezigheid weer naar Tsion
terugbrengt.

Epi«d¥Ÿl¡` dedi `Ed dŸ©`Ẅ ,Kl̈ Ep§g«©p £̀ micFn
¦
o¥bn̈ ,Epi«¥Ig© xEv .c¤rë ml̈Frèl Epi«z¥ Fa£̀ i¥dŸl`¥e
x¥Rq© §pE LèN dcFp
¤ .xFcë xFcèl `Ed dŸ©` Ep«¥rW
§ ¦i
l©reè ,Lcïè
«¤ A mixEqè
¦ Od© Epi«¥Ig© l©r ,L«z¤ N̈¦dYè
mFi l’kAè W
¤ Li«Q¤¦p l©reè ,Kl̈ zFcEwèRd© Epi«z¥ FnW
§ ¦p
,z¥r l’kAè W
¤ Li«z¤ FaFhèe Li«z¤ F`èlt§ ¦p l©reè ,Ep«Ö¦r
,Li«n¤ g£ x© Elk̈ `Ÿl i¦M aFH©d .m¦ix‘
«¨dv̈èe x¤wŸa« ë ax«¤¤r
:Kl̈ Epi«¦Ew¦ ml̈Fr¥n ,Licq̈£
«¤ g EO«z© `Ÿl i¦M m¥gxè
©nd© eè

Wij danken U, dat U, Eeuwige, onze God en God van onze
voorouders het bent die voor eeuwig en altijd de
rotsvaste steun voor ons leven, onze beschermende hulp
bent; U bent dat van geslacht op geslacht. U danken wij
en we verkondigen Uw lof voor ons leven, aan Uw hand
overgeleverd en voor onze zielen, aan U toevertrouwd,
voor Uw wonderen die dagelijks bij ons gebeuren en voor
Uw wonderbaarlijke weldaden die er elk ogenblik zijn, ‘s
avonds, ‘s morgens en ‘s middags. Oneindig-goede, wiens
ontferming onbeperkt is, ontfermer, wiens liefde niet
ophoudt, op U is onze hoop van oudsher gevestigd.

ci¦nŸ Ep«M¥ l§ n© Ln§ W
¦ m©nFxz§ ¦ieè KxÄ
© z§ ¦i mN̈Mª l©reè
:c¤rë ml̈Frèl

Voor dit alles zal Uw Naam, Koning, geprezen en
hoogverheven worden, voortdurend, eeuwig en altijd.

Ln§ W
¦ z¤̀ Elèld© i¦e ,dl̈«Q¤ LEcFi
« mi¦Ig© d© lŸkeè
.dl̈«q¤ Ep«z¥ x§¨f¤reè Ep«z¥ r̈EWèi l¥̀ d̈ ,z¤n¡`A¤
d¤̀p̈ L§lE ,Ln§ W
¦ aFH©d ,dedi dŸ©` KExÄ
:zFcFdèl
i¦M ,ml̈Frèl miU
¦ Ÿ LOè ©r l¥̀ x¨U
§ ¦i l©r aẍ mFlẄ
aFhèe .mFlẌ©d l’klè oFc¨` K¤ln
«¤ `Ed dŸ©`
l’ka§ E z¥r l’kAè ,l¥̀ x¨U
§ ¦i LOè ©r z¤̀ Kxäè
¥ l Li«¤pi¥rAè
z¤̀ Kxä
¥ nè d© ,dedi dŸ©` KExÄ .L«n¤ FlW
§ A¦ dr̈Ẅ
:mFlẌ©A l¥̀ x¨U
§ ¦i FO©r

En allen die leven zullen U altijd danken en in oprechtheid
met lof Uw Naam vermelden, God, onze hulp en bijstand
voor altijd. Geprezen, U, Eeuwige, Uw Naam is ‘de
Oneindiggoede’ en het komt U toe te danken.
Veel vrede moge U Uw volk Jisrael voor eeuwig schenken,
want U, Koning, bent Heer over alle vrede. Moge het goed
zijn in Uw ogen Uw volk Jisrael in elke tijd en op welk uur
ook te zegenen met Uw vrede. Geprezen, U, Eeuwige die
Zijn volk Jisrael met vrede zegent.
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,dn̈x¦
§n x¥AC¦
©n i©zẗU
§ E rx¥
¨n i¦pFWèl xFvèp ,id̈Ÿl¡
`
lŸM©l xẗr̈¤M iW
¦ t§ ©peè ,mFCz¦ iW
¦ t§ ©p i©llè w© n§ ¦leè
sŸCx§Y¦ Li«z¤ F§vn¦ a§ E L«z¤ xFzè
¨ A i¦A¦l gz© Rè :d¤id§ Y¦
x¥td̈ dx¥
¨dnè ,dr̈x¨ i©lr̈ mi¦aW
è Fg©d lŸkeè .iW
¦ t§ ©p
,L«n¤ W
è o©rn«© lè dU
¥ £r :mŸ§aW
© g£ n© l¥wl§ w© eè mz̈v̈£r
dU
¥ £r ,L«z¤ Ẍcè
ªw o©rn«© lè dU
¥ £r ,L«¤pi¦nèi o©rn«© lè dU
¥ £r
dr̈iW
«¦ Fd ,Lici
«¤ cè
¦i oEvèlg̈¥i o©rn«© lè .L«z¤ xFY
¨ o©rn«© lè
i¦A¦l oFi§bd¤ eè i¦t ix§
¥n`¦ oFvxè
¨l Ei§d¦i :i¦p«¥p£r©e Lèpi¦nèi
:i¦l £̀Ÿbeè ixEv
¦ dedi ,Li«¤pẗèl
mFlẄ dU
¤ £r©i `Ed ,ein̈Fxn§ A¦ mFlẄ dU
¤ Fr
:o¥n`¨ Ex§n`¦ eè ,l¥̀ x¨U
§ ¦i l’M l©reè ,Epi«¥lr̈

God, behoed mijn tong voor kwaadspreken, mijn lippen
voor het spreken van bedrog. Laat mij stil zijn tegenover
allen die mij vloeken, laat mij als stof zijn voor wat van
dien aard ook. Stel mijn hart open voor Uw Tora en laat
mij ernaar streven Uw geboden op te volgen. Verijdel snel
het plan van allen die iets kwaads tegen mij in de zin
hebben en vernietig wat ze in gedachten hadden. Doe het
om Uw Naam, doe het om Uw sterke macht, doe het om
Uw heiligheid, doe het om UwTora, opdat Uw lievelingen
bevrijd worden, help met Uw rechterhand en verhoor mij.
Mogen de woorden van mijn mond en de stille
overpeinzing van mijn hart aangenaam voor U zijn,
Eeuwige, mijn rotsvaste steun en mijn verlosser.
Die vrede sticht in Zijn hoge sferen moge ook vrede
brengen voor ons en voor heel Jisrael, zegt hierop Amen.

i¥dŸl`¥e Epi«d¥Ÿl¡` dedi ,Li«¤pẗèNn¦ oFvẍ i¦dèi
,Epi«n¥ ïèa dx¥
¨dn§ A¦ WC̈§wO¦ d© zi¥A d¤pÄ¦IW
¤ ,Epi«z¥ Fa£̀
i¥ni¦M d¨`x¦
§iAè Lc’
èa£r©p mẄèe .L«z¤ xFzè
¨ A Ep«w§
¥lg¤ o¥zeè
z©g§pn¦ dedi©l däxr̈è
è e .zŸI¦pFnc©
§w mi¦pẄ§kE ml̈Fr
:zŸI¦pFnc©
§w mi¦pẄ§kE ml̈Fr i¥ni¦M ,m¦i«l̈ẄExi¦e dc̈Edèi

Moge het Uw wil zijn Eeuwige, onze God en God van onze
voorouders dat de heilige tempel spoedig in onze dagen
herbouwd zal worden en geef ons deel aan Uw tora. Daar
willen wij U met ontzag dienen zoals in langvervlogen
dagen en in vroegere jaren. Laat dan het offer van
Jehoeda en Jeroesjalajim U aangenaam zijn zoals in
langvervlogen dagen en in vroegere jaren.

De chazzan zegt heel Kaddiesj zonder de zin Titkabal.

Op uitgaande sjabbat - zaterdagavond

Breng je tot een niet geheel gesloten vuist gebalde hand
bij het licht van de vlam van de kaars, zodat je het verschil
ziet tussen de weerspiegeling van het licht op je nagels en
de schaduw in de palm van je hand.

,dedi dŸ©` KExÄ
,ml̈Frd̈ K¤ln
«¤ Epi«d¥Ÿl¡`
:W¥̀ d̈ ixF`è
¥ n `xFA
¥

Geprezen bent U,
onze God, Koning van de wereld,
Schepper van de lichtbronnen.

Na het avondgebed worden op de grond of laag bij de grond zittend Echa - Klaagliederen en Kinot gelezen.
Een [woord tussen haken] geeft aan hoe het voorafgaande woord wordt gelezen.

19

dki` zlbn

KLAAGLIEDEREN

` wxt

Hoofdstuk 1

dz̈§id̈
« mr̈½ iz¦ ´Äx© Æxi¦rd̈ cc̈À ä d´äW
§ «ï | d´k̈i ¥̀ `
zFp½ ic¦O§ A© Æiz¦ x¸¨Ü mÀ¦iFB©a iz¦ ´Äx© d®p̈n̈§l`© M§
:q«n© l̈ dz̈§id̈
«

1 Ach! hoe eenzaam zit zij daar, de stad, die zo volkrijk
was, zij is als een weduwe geworden; de heerseres
over de volkeren, de vorstin over gewesten, is
schatplichtig geworden.

D½ï¡g«¤l l´©r ÆDz̈r̈n§ c§
¦e dl̈§i©NÀ A© dM¤¹ a§ z¦ FķÄ a
Æd̈i¤̧rxÎlM̈
¥
d̈i®¤ad£ Ÿ`« ÎlM̈¦n m¥g©pn§ D¬l̈Îoi«¥̀
:mi«a¦ §iŸ`« l§ Dl̈ Ei¬d̈ Dä½ Ec§b´Ä

2 Zij weent bitter in de nacht, haar wangen vol van
tranen, niemand van al haar vrienden troost haar, al
haar vertrouwelingen zijn haar trouweloos geworden,
zij werden haar tot vijanden.

`i¦µ
d dc̈½ Ÿa£r aŸx́¥nE Æi¦pŸŗ¥n d³c̈Ed§i dz̈§
¸ l«B̈ b
d̈i¬¤tc§Ÿx« ÎlM̈ g© F®pn̈ d¨`v§ n̈
« `¬Ÿl m½¦iFB©a d´äW
§ «ï
:mixv̈
«¦ O§ d© oi¬¥A d̈EbiV
¦ d¦

3 Juda is in ballingschap gegaan vanwege last en zware
arbeid, gevestigd onder de volken, doch vindt daar
geen rust; al zijn vervolgers achterhalen hem, te
midden van rampen.

c¥r½ Fn i´¥̀ Ä Æi¦lA§ n¦ zFl¥
À a £̀ oF¹Iv¦ ik¥̧ x§C© c
mi®g¦ p̈¡`«¤p d̈i¤pd£ ŸM« oin¦½ n¥ FW« Æd̈ixr̈
¸¤ W
§ ÎlM̈
:D«l̈Îx©n `i¬d¦ e§ zFbEP d̈i¬¤zŸlEz§
«A

4 De wegen naar Tsion treuren, want niemand komt om
er feest te vieren, al haar poorten zijn verwoest, haar
priesters zuchten, haar jonge vrouwen jammeren verbitterd is zij!

d¬ëŸd§iÎi«M¦ El½ Ẅ d̈i´¤a§iŸ`« ÆW`Ÿxl§ d̈ixv̈
³¤ Ei̧d̈ d
i¦aW
§ Ek¬ l§ d̈
« d̈i²¤ll̈Fr« d̈i®¤rẄ§R aŸxÎl´©r Db̈Fd
:x«v̈Îi¥pt§ ¦l

5 Haar belagers worden verheven, met haar vijanden
gaat het goed, want de Eeuwige laat haar treuren
vanwege haar talrijke zonden, haar kinderen gaan
gevangen weg voor de vijand.

Eíd̈ D®¨
xc̈£dÎl’M oFI¦vÎ[z©An¦ ] zAÎon `¬¥v¥I©e e
Ek¬ l§ «¥I©e d¤r½ x¦
§n E`§
´ vn̈
« Î`Ÿl Æmi¦lÏ©`M§ d̈ixÀ¤Ü
:scFx
«¥ i¬¥pt§ ¦l g© ŸkÎ`Ÿl§a

6 Alle glans verdwijnt voor Tsions dochter, haar vorsten
lijken wel reeën die geen wei vinden, zij vluchten
machteloos voor de vervolger.

lŸMµ d̈icEx
½¤ n§ E ÆDï§p’r i³¥n§i m©lÀ ẄEx§« i dx§
´¨k«f̈ f
D´Ö©r lŸt̄§pA¦ mc¤w®¤ i¥ni´n¦ Eid̈ x¬¤W £̀ d̈ic½¤n£
ªgn«©
Ew£gÜ
« mixv̈
½¦ d̈E`´ x¨ Dl̈½ Æx¥fFr oi³¥̀ e§ xv̈Îc©
À iA§
:d̈«Y¤ A© W
§ n¦ l¬©r

7 Jeroesjalajim denkt in de dagen van haar ellende en
haar jammerklachten aan al haar bekoorlijkheden, die
zij in vroegere tijden bezat, nu haar volk in de macht
van de vijand is gevallen en niemand haar te hulp
schiet; de vijanden zien haar en zij lachen om haar
ondergang.

dz̈®ïd̈ d´c̈i¦pl§ o¥MÎl©r m©l½ ẄEx́§i Æd`¨ h§ «g̈ `§h³¥g g
Dz̈ë
½ x¤
§r E`´ xÎi«
¨ M¦ Æd̈Eļi¦Gd¦ d̈i³¤
c§Ak© n§ Îl’M
:xFg¨
« ` aẄ¬Ÿ©e dg̈§p ¤̀«¤p `i¬d¦ Îm©B

8 Jeroesjalajim heeft zich zwaar bezondigd, daarom
werd zij als een verstoten vrouw; al haar vereerders
beschimpen haar, nu zij haar naaktheid hebben
gezien; ook zij zucht en trekt zich terug.

Dz̈i
½ x£
¦g«`© Ædx§
¨k«f̈ `Ÿl³ d̈i¤lÀ EW§A D´z̈`¨ n§ hª h
ÆdëŸd§i d³¥̀ x§ D®l̈ m¥g©pn§ oi¬¥̀ mi`¦½ l̈§R cx´¤Y¥ ©e
:a«¥iF` liC§
¦bd¦ i¬M¦ i½¦i§p’rÎz¤̀

9 Met vuiligheid aan de zomen van haar gewaad dacht
zij niet meer aan haar toekomst; zij zonk
verschrikkelijk diep, niemand troost haar. Zie Eeuwige,
mijn ellende, want de vijand triomfeert.

Een [woord tussen haken] geeft aan hoe het voorafgaande woord wordt gelezen.
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d³z̈£̀ xÎi«
«¨ M¦ d̈i®¤
C©ng£ n«© Îl’M l©r xv̈½ Ux´© R̈ ÆFcï i
E`Ÿ¬aïÎ`Ÿl« dz̈i½¦Ev¦ x´¤W £̀ DẄ½ C̈§wn¦ E`´Ä Æm¦iFb
:K«l̈ ld̈T̈©a

10 De vijand strekte zijn hand uit naar al haar
kostbaarheden; zij zag volkeren haar heiligdom
binnendringen, volkeren waarvan U geboden hebt, dat
zij in Uw bijeenkomst niet mochten komen.

Ep̄z§ p̈ m¤g¤l½ mi´W
¦ T§ a© n§ Æmi¦gp̈¡`¤p D³Ö©rÎlM̈ `i
ai´W
¦ d̈§l l¤kŸ`§A [m²¤diC©
¥ng£ n«© ] mdicengn
:d«l̈¥lFf iz¦ i¦id̈ i¬M¦ dḧiA¦½ d© «e§ ÆdëŸd§i d³¥̀ x§ W¤t®p̈

11 Haar gehele volk zucht, verlangt naar brood, geeft zijn
kostbaarheden in ruil voor eten, om de ziel te
verkwikken. Zie Eeuwige, en aanschouw, hoe
versmaad ik ben!

E À̀ xE
§ Ehi´A¦ d© K¼ x¤c¤ ix§
¥aŸŕÎl’M m¤
» ki¥l £̀ `Fĺ ai
i®¦l l©lFr x¬¤W £̀ ia¦½ Ÿ`k§ n© M§ ÆaF`§kn© W³¥iÎm¦`
:FR©
« ` oFx£
¬ g mFi§A d½ëŸd§i d´b̈Fd ÆxW
¤ £̀

12 Moge u dit niet overkomen, u allemaal, die uw eigen
weg gaat! Kijk en zie of er wel één smart is als mijn
smart, die mij overkomen is, waarmee de Eeuwige mij
bedroefd heeft in de dagen van Zijn brandende toorn.

UxR̈
¸© dP̈®¤
Cx¦
§I©e iz© Ÿnv§ ©rA§ W¬¥̀ Îg©lẄ
« mFxÖ¦
² n bi
dn̈¥
½ nŸW« Æi¦p©p¸ z̈§p xFg¨
½ ` i¦p´a© iW
¦ d¡ Æi©l§bx§
©l zW
¤ x³¤
:d«ëC̈ mFI©dÎlM̈

13 Van uit de hoogte zond Hij het vuur in mijn botten, dat
ze verteert, spreidde een net om mijn voeten, wierp
mij terug, stelde mij aan de verwoesting ten prooi, de
hele dag slechts verzuchting!

E¬lr̈ E²bx¬Ÿ
§ U
§ ¦i Fcï§
À A i©r¸ Ẅ§R lŸŗ Ác©wU
§ ¦p ci
ici¦
¥ A ip̈Ÿ½ c £̀ i¦p´©pz̈§p i®g¦ ŸM li´W
¦ k§ d¦ ix`Ë©
¦ vÎl©r
:mEw« l¬©kE`Î`Ÿl

14 Vastgeknoopt is het juk van mijn misdaden in Zijn
hand, alsof zij samengevlochten zijn, stijgen zij bij mijn
hals naar boven; mijn kracht is verlamd. De Eeuwige
leverde mij zodanig uit, dat ik mij niet kan oprichten.

i²©lr̈ `xẅ
¬¨ iA¦½ x¦
§wA§ Æip̈Ÿc £̀ | ixi¦
³© A`© Îl’k dN̈¦
¸ q eh
ip̈Ÿ½ c £̀ Kx´©C̈ z©µB i®¨
xEg«A© xŸÁW
§ ¦l c¥rFn
:dc̈« Ed§iÎz©A z©lEz§a¦l

15 De Heer heeft al mijn innerlijke kracht neergedrukt. Hij
heeft een feest tegen mij uitgeroepen, om mijn jonge
mannen te verbrijzelen. Een druivenpers heeft de Heer
in beweging gebracht tegen de jonge dochter van Jehoeda.

dc̈xŸ§í Æi¦pi¥r | i³¦pi¥r dÀ̈I¦kFa« i´¦p £̀ | d¤N´¥̀ Îl©r fh
E³id̈ i®W
¦ t§ ©p ai´W
¦ n¥ m¥g©pn§ i¦P²¤On¦ w¬©gxÎi«
¨ M¦ m¦iO©½
:a«¥iF` x©ab̈ i¬M¦ min¦½ n¥ FW« Æi©pä

16 Daarover ween ik; mijn oog, ach mijn oog stroomt van
water, want de trooster is van mij verwijderd, die mijn
ziel verkwikt; mijn zonen zijn verwilderd, want de
vijand heeft de zege behaald.

d¯Ëv¦ Dl̈½ Æmg¥ ©pn§ oi³¥̀ d̈icï§
À¤ A oF¹Iv¦ dÜ¸ x«§R¥ fi
m¦²©lẄEx§« i d¯z̈§id̈
« ei®¨
xv̈ ei´äi¦aq§ aŸw£r«©il§ d²ëŸd§i
:m«d¤ i¥pi«A¥ dC̈¦pl§

17 Zion strekt haar handen uit, niemand troost haar; de
Eeuwige heeft de vijanden rondom Ja’acov
uitgenodigd, onder hen is Jeroesjalajim een
vereenzaamde vrouw geworden.

`´p̈ÎErn§ W
¦ iz¦ ixn̈
®¦ Edi´t¦ i´M¦ dëŸd§i `Ed² wiC©
¬¦v gi
i¬©zŸlEz§
« A ia¦½ Ÿ`k§ n© ÆE`xE
§ [miO¦À ©rd̈
« ] minrÎl’M
:i¦aX
«¤ a© Ek¬ l§ d̈
« ixEg«
© a© E

18 De Eeuwige handelt met recht, want tegen Zijn
woorden heb ik me verzet. Hoor toch, volkeren, zie
mijn smart, mijn jonge vrouwen en mannen zijn in
gevangenschap gegaan.

i©pw¥§fE i¬©pd£ ŸM« i¦pEO½ x¦ dÖ´d¥ Æia© d£ «`© n§ «©l iz¦ `xẅ
³¨ hi
EaiW
¦ ï§e Fnl̈½ Æl¤kŸ`¸ EW§
¬ wa¦ Îi«M¦ Er®ëB̈ xi´¦rÄ
:m«Ẅt§ ©pÎz¤̀

19 Ik roep mijn vleiers, maar zij hebben mij bedrogen;
mijn priesters en oudsten vergaan in de stad, zij
bedelen om eten, om hun ziel te laven.

K³©Rd§ ¤p Exn̈½ x©
§n’§g i´©rn¥ Æi¦lÎx©vÎi«M¦ d³ëŸd§i d`¥̧ x§ k
uEg¬ n¦ iz¦ ixn̈
®¦ Fxn̈ i¬M¦ iA¦½ x¦
§wA§ ÆiA¦ ¦l
:z¤eÖ
« M© z¦i¬©AA© ax¤
¤gÎdl̈§MW
¦

20 Zie Eeuwige, hoe erg het met mij gesteld is, mijn
ingewanden gloeien, mijn hart keert zich in mij om,
omdat ik me tegen Hem heb verzet. Buiten woedt het
zwaard, in huis de dood.
21

i¦l½ Æmg¥ ©pn§ oi³¥̀ i¦p`À̈ d´g̈p̈¡`«¤p i¯M¦ Erº n§ Ẅ
« `k
dŸ©` i¬M¦ EUÜ½ Æiz¦ r̈x«¨ Er³ n§ Ẅ
« ia©¹ §iŸ`ÎlM̈
¸
:i¦pFnk̈
« E¬id§ «¦ie§ z̈`xẅÎmF«
¨
i z̈`¬¥ad¥ z̈i®U
¦ r̈

21 Zij hoorden hoe ik zucht, niemand is bereid mij te
troosten. Al mijn vijanden hoorden van mijn ongeluk,
zij verheugen zich over wat U hebt gedaan. Wanneer u
de dag laat komen, door u aangekondigd, dan zullen
zij net als mij worden.

x¬¤W £̀ «M© Fnl̈½ l´¥lFr§e ÆLi¤̧pẗ§l m³z̈r̈xÎl’
«¨ k `Ÿa̧Ÿ ak
iz© Ÿg§p`© zFA¬ xÎi«
© M¦ i®r̈Ẅ§RÎl’M l´©r i¦l Ÿ§l²©lFr
:i«Ëc© i¬A¦ ¦le§

22 Moge al hun snoodheid voor u komen: behandel hen,
zoals U mij hebt behandeld om al mijn misdaden,
want mijn verzuchting is groot, mijn hart kwijnt weg.
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oF½Iv¦ Îz©AÎz¤̀ Æip̈Ÿc £̀ | FR©
³ `A§ ai¦r¸ ï Ádk̈i¥̀ `
l®¥̀ x¨U
§ ¦i zx¤̀
¤ t§ Y¦ ux¤¤̀½ Æm¦in©¸ Ẍ¦n Ki³¦lW
§ d¦
:FR©
« ` mF¬iA§ eil̈§bxÎm
© Ÿc« d£ x¬©kf̈Î`Ÿl§
«e

1 Hoe hult God Tsions dochter in Zijn toorn, Israels
sieraad vanuit de hemel ter aarde geworpen; Hij dacht
tijdens Zijn dag van woede niet aan Zijn voetenbank.

zF`§
´ pÎl’M z¥µ
` ln©À g̈ [`´Ÿl§e] `l i¹̈pŸc £̀ r©N¸ A¦ a
dc̈Ed§iÎz©a ix§
¬¥va§ n¦ Fz² x§
¨a¤rA§ qxd̈
¯© aŸ½w£r«©i
:d̈ix«¤Ü§e dk̈l̈n§ n© l¬¥Ng¦ ux¤®¨`l̈ ©ri´¦Bd¦

2 Zonder clementie heeft God Ja’akovs woningen
verzwolgen, in Zijn verbolgenheid heeft hij de
vestingen van Jehoeda’s dochter teneer geworpen,
met de grond gelijk gemaakt, het koningschap en zijn
vorsten ontwijd.

ai¬W
¦ d¥ l ¥̀½ x¨U
§ ¦i ox¤w´¤ lŸMµ s`©À Îix’§
¦g«A’ r´cB̈
© b
ÆaŸw£r«©iA§ x³©ra§ ¦I©e a®¥iF` i´¥pR§ n¦ Fpi¦n§i xFg¨
²`
:ai«a¦ q̈ dl̈§k«`¨ däd̈«
½ ¤l W´¥̀ M§

3 In zijn gloeiende toorn heeft hij iedere hoorn van
Jisrael afgehakt. Hij heeft Zijn rechterhand voor de
vijand ingetrokken; in Ja’akov brandt een vlammend
vuur, dat rondom verteert.

bŸ½x£d«©I«©e xv̈§
½ M ÆFpi¦n§i a³S̈¦p aÀ¥iF`§M FY¹ W
§ w© Kx¸©C̈ c
K¬©tẄ oF½Iv¦ Îz©A Æl¤dŸ`§
¸ A o¦i®r̈ÎiC©
¥ng£ n«© lŸM
:Fzn̈£
« g W¥̀ M̈

4 Hij spant Zijn boog als een vijand, Zijn rechterhand staat
vast als een tiran, Hij vermoordt iedere wellust voor de
ogen, in de tent van Tsions dochter stort Hij Zijn
gramschap als een vernietigend vuur uit.

Ær©NA¦ l ¥̀½ x¨U
§ ¦i r´©NA¦ Æa¥iF`§M | i³p̈Ÿc £̀ d¸ïd̈ d
Æax¤̧
¤I©e ei®¨
xv̈§an¦ z¥gW
¦ d̈iz¤½ Fpn§ x©
§`Îl’M
:d«Ï¦p £̀«©e dÏ¦p £̀ Y
«© dc̈½ Ed§iÎz©aA§

5 God is als een vijand geworden, Hij heeft Israel
verzwolgen, verzwolgen al zijn paleizen, verdelgd zijn
vestingen en op Jehoeda’s dochter jammer en klacht
gestapeld.

| d³ëŸd§i gM©¸ W
¦ Fc£
® rFn« z¥gW
¦ FM½ Uª Æo©BM© qŸ³n§g©I©e e
K¤l¬¤n FR©`Îm©r«©fA§ u¬©`§p¦i©e zÄ½ W
© e§ c´¥rFn ÆoFI¦vA§
:o«d¥ Ÿke§

6 Hij roeide Zijn omgeving als een hof uit, verdierf Zijn
verzamelplaats. De Eeuwige heeft in Zion feest en Sjabbat
aan de vergetelheid prijs gegeven en Hij versmaadde in Zijn
gloeiende toorn koning en priester.

Æxi¦Bq§ d¦ FW½ C̈§wn¦ x´¥̀ ¦p ÆFg§A§fn¦ | i³p̈Ÿc £̀ g¸©pf̈ f
E¬pz§ «p̈ lFw² d̈i®¤zFpn§ x©
§` zŸnFg a½¥iF`Îc©iA§
:c«¥rFn mF¬iM§ dëŸd§iÎzi«a¥ A§

7 God heeft Zijn altaar verlaten, Zijn heiligdom
verworpen, de muren van de paleizen overgeleverd in
de handen van de vijand; hun stem galmt in het huis
van de Eeuwige als op feestdagen.

22

oF½Iv¦ Îz©A z´n© Fg Æzi¦gW
§ d© l§ | d³ëŸd§i aW
©¸ g̈ g
l¬¥gÎl¤a £̀«©I©e ©r®¥NA© n¦ Fcï ai¬W
¦ d¥ Î`Ÿl eẅ½ dḧ´p̈
:El«l̈n§ ª̀ e¬C̈§g©i dn̈Fg§e

8 De Eeuwige heeft besloten de muren van Tsions
dochter te vernielen, Hij heeft het snoer gespannen,
Hij trekt Zijn hand niet terug van het vernielen, laat
wal en muur treuren, gezamenlijk versmachten zij.

d̈i®¤gix§
¦A x©AW
¦ e§ c¬©A`¦ d̈ixr̈
½¤ W
§ Æux¤`¨¸ ä Er³ a§ «ḧ h
dxFY
½¨
oi´¥̀ Æm¦iFB©a d̈ix³¤Ü§e DM̈§
¸ ln©
:d«ëŸd§in¥ oFfg̈ E`¬ v§ n̈
« Î`Ÿl d̈i ¤̀¾ i¦a§pÎm©B

9 Verzonken in de grond Zijn haar poorten, te gronde
gericht en verbroken heeft Hij haar grendels; haar
koning en vorsten zijn onder de volken, zonder Leer,
ook haar profeten ontvangen geen openbaring van de
Eeuwige
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10 Zij zitten verstomd ter aarde, de grijzen onder Tsions
dochter, zij nemen as op hun hoofd, omgorden zich
met zakken, laten het hoofd ter aarde hangen,
Jeroesjalajims jonge vrouwen.
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11 Mijn ogen vergaan van tranen, mijn ingewanden
gloeien, mijn lever wordt op de grond uitgestort, over
de val van de dochter van mijn volk, daar kind en
zuigeling onmachtig van honger en dorst omkomen in
de straten van de stad.
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12 Hun moeders vragen zij: waar is koren en wijn? als zij
machteloos van honger en dorst omkomen als
verslagenen, in de straten van de stad, als zij hun
levensadem uitblazen in de schoot van hun moeder.
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13 Welk beeld zal ik u schetsen, waarmee u verbeelden,
dochter van Jeruzalem, wat met u vergelijken, opdat ik
u troost, jonge vrouw, dochter van Tsion; want groot
als de zee is uw wond, wie zal u genezen?
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14 Uw profeten voorspelden u vals en leugenachtig, zij
legden uw misdaden niet bloot, om uw afvalligen
terug te brengen; zij voorspelden u valse en
leugenachtige profetieën.
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15 Over u slaat iedereen, die langs de weg gaat, de
handen samen, zij sissen en schudden het hoofd over
Jeroesjalajims dochter. Is dit de stad, waarvan men
zei: ,,de volmaakt schone, de lust van de hele wereld!”
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16 Al uw vijanden sperren de mond tegen u op, sissen en
knarsen de tanden en zeggen: wij hebben haar
verwoest! Ha, dit is de dag, waarop wij gehoopt
hebben; wij hebben die bereikt, beleefd!
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17 De Eeuwige heeft zijn voornemen volbracht, Zijn
belofte uitgevoerd die Hij had gedaan, sinds de
vroegere dagen. Hij heeft zonder clementie teneer
geworpen, de vijand over u doen juichen, de hoorn
van zijn tegenstanders verhoogd.
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18 Hun hart schreeuwt uit tot God; de muur van Zions
dochter laat als een beek dag en nacht tranen
stromen; gun u geen verademing, laat uw
oogappel niet rusten.
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19 Sta op, jammer in de nacht; aan het begin van de
nachtwake, schud uw hart als water voor het
aangezicht van God uit. Hef uw handen tot Hem op,
voor het leven van uw kinderen, die omkomen van de
honger op de hoeken van de straten.
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20 Zie, Eeuwige, en kijk om, wie hebt U zo streng
behandeld? Moeten vrouwen de vrucht van hun
schoot verteren, kinderen zo teer verpleegd? Zullen in
het heiligdom van God priester en profeet gedood
worden?
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LR¤½ `© mFí§A ÆŸ§bxd̈
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21 Ter aarde in de straten liggen knapen en grijsaards,
mijn jonge meisjes en jongens zijn gevallen door het
zwaard. U hebt op de dag van Uw toorn omgebracht,
zonder genade afgeslacht.
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22 U nodigt mijn buren als op een feestdag bijeen, in de
tijd van de toorn van de Eeuwige bestond er geen
vluchteling, niemand die ontkwam; al die ik verpleegd
en groot gebracht heb… mijn vijand heeft ze
vernietigd!
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Hoofdstuk 3
1 Ik ben de man, die de ellende heeft aanschouwd,
onder de gesel van Zijn toorn.
2 Hij dreef mij en voerde mij door lichtloze duisternis.
3 Slechts tegen mij wendt Hij Zijn hand weer de hele dag;
4 verscheurt mijn vlees en mijn huid, verbrijzelt mijn
beenderen.
5 Hij bouwt om mij een muur en sluit mij nauw in met
bitterheid en leed.
6 In duisternis laat hij mij wonen zoals de dode
aardbewoners.
7 Hij heeft een omheining rondom mij opgetrokken, ik
kan er niet uit; Hij heeft mijn ketenen verzwaard.
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8 Zelfs als ik weeklaag en luid schreeuw blijft mijn gebed
vruchteloos
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9 Hij ommuurt mijn wegen met gehouwen steen, maakt
mijn paden krom.
24
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10 Hij is als een beer op de loer, een leeuw in zijn
schuilplaats.
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11 Hij omwoelt mijn wegen en verscheurt mij, maakt mij
geheel van streek.
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12 Hij spant zijn boog en zet mij neer als het doel voor de pijl.
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13 De pijlen van Zijn koker dringen mijn nieren binnen.
14 Ik ben mikpunt van spot geworden voor heel mijn
volk, hun spotlied de hele dag.
15 Hij heeft mij verzadigd met bittere kruiden, mij
vervuld met alsem.
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16 Vermorzelt mijn tanden met kiezelstenen, overdekt
mij met as.
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17 Mijn ziel ontzegt zich alle heil, ik vergeet het geluk.
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18 En zeg: verdwenen is mijn zege en mijn vooruitzicht
op de Eeuwige!
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:d«ëŸd§i z©rEWz§ ¦l mn̈Ec§
½ e Æli¦gï§e aFh³ ek
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19 De herinnering aan mijn ellende en mijn rampen is als
alsem en bitterheid.
20 Daar denkt mijn ziel voortdurend aan en zij kromt zich
in mij.
21 Met dit idee troost ik mijn hart, daarop hoop ik:
22 dat de genade van de Eeuwige oneindig is, dat Zijn
barmhartigheid nooit ophoudt.
23 Nieuw elke morgen, groot is Uw trouw.
24 Mijn aandeel is de Eeuwige, zegt mijn ziel, daarom stel
ik mijn hoop op Hem.
25 Goed is de Eeuwige voor hen, die Hem vertrouwen,
voor de ziel, die Hem zoekt.
26 Het is goed, wanneer men in stilte op de hulp van de
Eeuwige wacht.
27 Goed is het voor de man, wanneer hij het juk draagt in
zijn jeugd.
28 Laat hem eenzaam zitten en zwijgen, terwijl Hij het
hem oplegt.
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29 Zijn mond in het stof buigt, wellicht bestaat er
uitkomst.
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30 Die zijn kwelgeest de wang aanbiedt, zich verzadigt
met smaad.
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31 Want niet eeuwig laat de Heer hem aan zijn lot over.
32 Want zoals Hij iemand heeft bedroefd, zo erbarmt Hij
zich met Zijn oneindige genade.
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33 Hij kwelt niemand onwillekeurig noch bedroeft de
mensenkinderen.
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34 Om onder Zijn voeten al wie geketend is op de aarde
te vermorzelen;
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35 Om het recht van de man te buigen tegenover de
Allerhoogste.
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36 Om een mens in zijn strijd te krenken kan God niet
behagen.
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37 Wie was het die zei en het gebeurde, als het God niet
was die het heeft geboden?
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38 Dat uit de mond van de Allerhoogste niet zowel het
kwade als het goede zou komen?
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39 Waarom beklaagt de mens zich dan in zijn leven, de
man over het resultaat van zijn zonden?
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40 Laat ons onze wegen onderzoeken en doorgronden en
tot de Eeuwige terugkeren.
41 Laat ons onze harten met onze handen tot God in de
hemel heffen.
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42 Wij waren afvallig en weerspannig, daarom hebt U
niet vergeven.
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43 U hebt U in toorn omhuld en ons vervolgd, zonder
mededogen gemoord.
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44 U hebt U met een wolk omhuld, zodat geen gebed kan
doordringen.
45 Tot verschoppeling en afschuw maakt U ons te
midden van de volken.
46 Al onze vijanden sperren hun mond wijd open tegen
ons op.
47 Angst en valstrik is ons ten deel gevallen, verwoesting
en ondergang.
48 Waterbeken stromen uit mijn oog vanwege de
ondergang van de dochter van mijn volk.
49 Mijn oog laat onophoudelijk tranen, zonder
verademing.
50 Totdat de Eeuwige van de hemel neerkijkt en ziet.
51 Mijn oog doet mijn ziel pijn, om alle dochters van mijn
stad.
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52 Zij jagen op mij als was ik een vogel, mijn vijanden,
zonder motief.
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53 Zij plaatsten mijn leven gevangen in een kuil en
wierpen stenen naar mij.
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54 Water stroomde over mijn hoofd, ik zei: ik ben vernietigd.
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55 Uw naam, Eeuwige, riep ik aan, uit de diepte van de kuil.
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56 Mijn stem hebt U gehoord, wend Uw oor niet af van
mijn smeken om verademing.
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57 Nabij bent U wanneer ik U roep, U zegt: vrees niet!
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:i«¦l mz̈ŸaW
§ g§ n© Îl’M mz̈n̈§
½ w¦pÎl’M Ædz̈i`¦¸ x¨ q
:i«l̈r̈ mz̈ŸaW
§ g§ n© Îl’M d½ëŸd§i Æmz̈R̈x¤
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58 U Heer voert het geding van mijn ziel, U redt mijn leven.
59 U, Eeuwige, ziet mijn verdrukking, o doe mij recht.
60 U ziet al hun wraakzucht, hun plannen tegen mij.
61 U, Eeuwige, hoort hun laster, hun plannen tegen mij!
62 De motieven van mijn tegenstanders en hun pogingen
tegen mij, de hele dag.
63 Zie, of zij nu zitten of staan, ik ben hun spotlied;
64 Geef hun, Eeuwige, hun loon, naar het werk van hun
handen.
65 Geef hun hart ten prooi aan krenking, leg Uw vloek op
hen.
66 Vervolg hen in toorn en verdelg hen onder de hemel
van de Eeuwige vandaan.
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1 Hoe is het goud dof gemaakt, het edele metaal
vervalst, hoe zijn de heilige stenen verstrooid over de
hoeken van alle straten!

d³k̈i¥̀ f®R̈©A mi¦`N̈qªn§ d© mixẅ§
½¦ id© ÆoFI¦v i³¥pA§ a
:x«v¥ Fi i¬¥
c§i dU
¥ £rn«© Ux¤g¤½ Îi¥la§ ¦pl§ ÆEaW
§ g§ ¤p

2 De kinderen van Tsion, zo kostbaar, gewaardeerd net
als het fijnste goud, hoe werden zij nu gelijkwaardig
beschouwd aan aarden kruiken, het handwerk van de
pottenbakkers.

o®¤dixE
¥ B« Ewi¦pi¥d cW
©½ Ev§l´g̈ [Æmi¦PY© ] oipzÎm©B b
[mi¦p¥r§iM© ] mipr ik x½f̈§k`© l§ i´O¦ ©rÎz©A
:x«Äc¦
§ OA©

3 Zelfs draken geven de borst, zogen hun jongen, de
dochter van mijn volk is het afschuwelijke ten deel
gevallen zoals struisvogels in de woestijn.

Æmi¦ll̈Fr« `®n̈S̈©A FM¦gÎl¤̀ w²¥pFi oFW§
¬ l wa©¸ C̈ c
:m«d¤ l̈ oi¬¥̀ UxŸ¥R m¤g¤l½ El£̀ ´Ẅ«

4 De tong van de zuigeling kleeft aan zijn gehemelte van
dorst, kleine kinderen vragen brood, niemand reikt
het hun toe.

zFv® Eg©A EOW
© p̈ mi¦P½ c£
©r´n© l§ Æmi¦lk§ Ÿ`d̈
« d
:zFY©
« RW
§ `© Ew§Ag¦ rl̈Fz
½ i´¥l£r Æmi¦pn¡
ª`d̈
«

5 Zij, die geurige spijzen genoten, vergaan op de straten,
zij die op purper opgroeiden, leven nu op
vuilnisbelten.
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d´k̈Et£dd«© mŸc§
® q z`©Hg© n«¥ iO¦½ ©rÎz©A oŸé£r ÆlC§
©b¦I©e e
:m¦ic̈« ï Dä El¬g̈Î`Ÿl§e r©bxÎFn§
½¨ k
Æmv¤ ¤̧r Enc³¨
§ ` a®l̈g̈«n¥ Eg©v b¤lX
¤½ n¦ Æd̈ixi¦
¸¤ f§p EM©
³f f
:m«z̈x§¨f¦B xi¦Rq© mi¦p½ i¦pR§ n¦
zFv® Eg©A Ex§M¦p `¬Ÿl mẍ½ ’§`Ÿ
« ÆxFgX
§ n¦ K³©Wg̈ g
:u«¥rk̈ d¬ïd̈ W¥aï mn̈§
½ v©rÎl©r ÆmxFr
¨ c³©tv̈
m³¥d´¤W a®r̈x¨ i¥ll§ g© n«¥ ax¤g¤½ Îi¥ll§ g© ÆEid̈ mi³a¦ Fh h
:ic̈« Ü zŸaEpY§ n¦ mixT̈
½¦ cªn§ ÆEaª̧fï

6 Groter is de schuld van de dochter van mijn volk, dan
de zonde van Sedom, dat in een ogenblik verging,
waarnaar niemand een hand uitstak.
7 Witter dan sneeuw waren haar vorsten, blanker dan
melk, hun gelaatskleur roder dan koralen, hun
voorkomen mooier dan saffier.
8 Donkerder dan zwart is nu hun voorkomen, zij zijn op
de straten onzichtbaar. Gerimpeld is de huid op hun
gebeente, droog als hout.
9 Gelukkiger zijn zij, die door het zwaard zijn gevallen,
dan zij die door de honger zijn geveld, zij die
doorboord in hun bloed zwommen, dan die als
veldvruchten verteerd werden.

E³id̈ o®¤dic§
¥l©i ElX
§ A¦ zF½I¦p´n̈g£ x«© ÆmiW
¦ p̈ ic§
À¥i i
:i«O¦ ©rÎz©A x¤aW
¤ A§ Fnl̈½ ÆzFxä§l

10 De handen van liefdevolle vrouwen kookten haar
kinderen, ze dienden als voedsel bij de ondergang van
de dochter van mijn volk.

FR©
® ` oFx́£g K©tẄ Fzn̈£
½ gÎz¤̀ ÆdëŸd§i d³N̈¦M `i
:d̈i«z¤ ŸcFq§i l©k`ŸY©e oF½Iv¦ A§ W´¥̀ Îz¤S©I©e

11 De Eeuwige heeft Zijn toorn de vrije teugel gegeven,
Zijn toorngloed uitgestort. Hij ontstak een vuur in
Tsion, dat het tot op de grondvesten verteerde.

i´a¥ W
§ Ÿi« [lŸM] lke ux¤¤̀Îi¥
½ kl§ n© ÆEpin¦¸ ¡`d¤ `Ÿl³ ai
:¦m«l̈ẄEx§« i ix£
¥rW
«© A§ a½¥iF`§e x´v© Æ`Ÿaï i³M¦ l®¥az¥
mi¬k¦ t§ ŸX« d© d̈i®¤pd£ ŸM« zŸpŸe£r d̈i ¤̀i¦
½ a§p z`ŸH́©gn«¥ bi
:miw«¦ iC©
¦v m¬©C DÄx¦
§wA§
`´Ÿl§A m®C̈©A El£̀Ÿ«b§p zFvEg«
½ A© Æmix§
¦e¦r Er³ p̈ ci
:m«d¤ iW
¥ a«ªl§ A¦ Er§B¦i El§
½ kE«i

12 De koningen van de aarde geloofden het niet, noch
alle bewoners van de aarde, dat de verdrukker en
vijand komen zou in de poorten van Jeroesjalajim.
13 Vanwege de zonden van haar profeten, de misdaden
van haar priesters, die het bloed der rechtvaardigen in
haar vergoten.
14 Zij dwalen als blinden in de straten rond, met bloed
bezoedeld, zodat niemand hun kleren durft aan te
raken.

ErB̈½ Y¦ Îl©` ÆExEq̧ ExEq³ Fnl̈À E`x§w´¨ `n¥º ḧ ExEq́ eh
Eti¦qFi `¬Ÿl m½¦iFB©A ÆExn§ «`¨ Er®p̈Îm©B Evp̈ i¬M¦
:xEb« l̈

15 Terug! Onreine! roept men hun toe, terug! terug! raak
niets aan! want zij vluchten en dwalen rond; onder de
volkeren zeggen zij: deze zullen nooit
een woning vinden!

i³¥pR§ m®ḧi¦Ad© l§ si¦qFi `¬Ÿl mẅ§
½ Ng¦ ÆdëŸd§i i³¥pR§ fh
:Ep«p̈g̈ `¬Ÿl [mi¦pw¥§fE] mipwf E`Üp̈
½ `´Ÿl Æmi¦pd£ Ÿk«

16 De toorn van de Eeuwige heeft hen gescheiden, Hij zal
niet meer op hen neerzien. Het aanzien van de
priesters hebben zij niet geacht, ouderen niet ontzien.

Epi¥p½ i¥r dp̈i´¤lk§ Y¦ [ÆEpicFr]
¸¥ dpicer fi
iFBÎl¤̀ EpiR¦½ v¦ Ep´z¥ Ï¦Rv¦ A§ l¤a®d̈ Epz¥ x§¨f¤rÎl¤̀
:©rW
«¦ Fi `¬Ÿl

17 Nog altijd echter smachten onze ogen naar hulp voor
ons. Met al ons wachten, zien wij wachtend uit naar
een volk dat toch niet helpen kan.

Epi²¥Sw¦ axẅ
¬© Epi®¥zŸaŸgx¦
§A z¤k¤Nn¦ Epicr̈§
½¥ v Ećv̈ gi
:Epi«S¥ w¦ `¬äÎi¦M Epi¥nï E`¬ l§ n̈
m¦i®n̈Ẅ ix¥W
§ ¦Pn¦ Epit¥½ cŸ§ x ÆEid̈ mi³¦Nw© hi
:Ep«l̈ Eax¬¨
§ ` xÄc¦
§ OA© Epwª½ l̈C§ mixd̈¤
´¦ dÎl©r

18 Zij legden hinderlagen voor ons, zodat wij niet over
straat konden; dichtbij is ons einde, vol zijn onze
dagen; want ons einde is aangebroken.
19 Vlugger waren onze vervolgers dan de adelaars van de
hemel, in de bergen jaagden zij op ons, in de
woestijnen loerden zij op ons.
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m®z̈Fzi«g¦ W
§ A¦ c©Ml§ ¦p d½ëŸd§i g© i´W
¦ n§ ÆEpiR©
¥̧ ` g© Ex³ k
:m«¦iFB©a d¬¤ig§ «¦p FN¦vA§ Epx§n©½ `¨ x´¤W £̀

20 De adem van ons bestaan, de gezalfde van de
Eeuwige, is gevangen in hun strikken, van wie wij
zeiden: in zijn schaduw zullen wij leven onder de
volkeren.

[z¤aW
¤ Fi] izayei mFc¡
½ `Îz©A Æig¦ n§ U
¦ e§ iU
¦ i³U
¦ `k
ix§
¦MW
§ Y¦ qFMÎx’
½ a£rY
«© ÆK¦i©l¸ r̈Îm©B uE®r ux´¤̀
¤ A§
:ixr̈
«¦ z§ z¦ e§

21 Jubel en juich, dochter van Edom, bewoners van het
land Oets, ook u zult de beker ontvangen, u zult
dronken worden en naakt zijn.

K®¥zFl§bd© l§ si¦qFi `¬Ÿl oF½Iv¦ Îz©A ÆK¥pŸe£rÎmY© ak
:K¦iz̈
« `ŸHg© Îl©r dN̈¦B mFc¡
½ `Îz©A ÆK¥pŸe£r cwR̈
³©

22 Gedelgd is uw schuld, dochter van Zion; Hij zal u
verder niet in ballingschap laten; Hij denkt aan uw
schuld, zal uw zonden ontbloten!
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Hoofdstuk 5

[dḧi¦Ad© ] ḧi¦Ad© Epl̈½ dï´d̈Îd«n¤ ÆdëŸd§i xŸ³k§f `
:Ep«z¥ R̈x¤
§gÎz¤̀ d¬¥̀ xE
§

1 Gedenk, o Eeuwige, wat ons gebeurd is, zie en
aanschouw onze schande.

:mix§
«¦k’pl§ EpiY¥ Ä mixf̈§
½¦ l d´k̈t§ d¤«¤p ÆEpzl̈£
¥̧ g«©p a

2 Ons erfdeel is aan vreemdelingen toegevallen, onze
huizen aan buitenlanders.

Epiz¥ ŸO`¦ a`¨½ [oi´¥̀ e§] oi` ÆEpi¸¦id̈ mi³n¦ Fz§i b
:zF«pn̈§l`© M§

3 Vaderloze wezen zijn wij geworden, onze moeders zijn
net weduwen.

:E`Ÿ«aï xi¬g¦ n§ A¦ Epi¥v¥r Epiz¦½ Ẅ s¤q´¤kA§ ÆEpini¥
¥̧ n c

4 Ons water drinken wij in ruil voor geld, ons hout wordt
ons tegen betaling geleverd.

[`¬Ÿl§e] `l Ep§r©bï Ep§tC̈½ x¦
§p ÆEpx`Ë©
¸¥ v l³©r d
:Ep«l̈Îg«©pEd«

5 Wij worden op de nek gezeten, wij zijn uitgeput en
rusten nooit.

:m¤g«l̈ «©rŸ¬AU
§ ¦l xEX©` c½ï EP´z© p̈ Æm¦ix§
¸©vn¦ e

6 Aan Egypte doen wij een handreiking, aan Asshoer om
brood om ons te voeden.

epgp` [mp̈i¥̀
½ e§] mpi` ÆE`§h«g̈ Epi³¥zŸa £̀ f
:Ep§l«äq̈ m¬¤diz¥ Ÿp« Ÿe£r [Ep§g©p £̀«©e]
:mc̈« Ï¦n oi¬¥̀ wxŸ¥R Epä½ ElW
§ ´n̈ Æmicä£
¦ r g
:x«Äc¦
§ Od© ax¬¤
¤g i¥pR§ n¦ Epn¥½ g§ ©l `i´a¦ p̈ ÆEpW§
¥̧ t©pA§ h
:a«r̈x¨ zF¬t£r«l§ ©f i¥pR§ n¦ Exn̈§
½ k¦p xEṔz© M§ ÆEpxFr
¸¥ i
:dc̈« Ed§i ixr̈§
¬¥ A zŸlz§
ªA EP½ ¦r oFÍ¦vA§ ÆmiW
¦ p̈ `i

7 Onze voorouders hebben gezondigd, zij zijn er niet
meer; wij echter boeten voor hun misdaden.
8 Slaven heersen over ons, niemand bevrijdt ons uit hun
macht.
9 Met levensgevaar ontvangen wij ons brood, vanwege
het zwaard in de woestijn.
10 Onze huid brandt als een oven, door de verterende
gloed van de honger.
11 Vrouwen onteren zij in Tsion, meisjes in Jehoeda’s
steden.

:ExC̈« d§ ¤p `¬Ÿl mi¦pw¥§f i¬¥pR§ El½ z§ ¦p m´c̈ï§A Æmix¦Ü ai

12 Zij hangen eigenhandig vorsten op, hebben geen
genade voor grijzen.

:El«ẄM̈ u¬¥rÄ mixr̈§
¦ pE E`Üp̈
½ oFǵ§h ÆmixEg©
¦ A bi

13 Jonge mannen dragen molenstenen, knapen
struikelen onder de last van het hout.
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:m«z̈p̈i«¦b§Pn¦ mixEg©
¦ A Ezä½ Ẅ x©r´X
© n¦ Æmi¦pw¥§f ci
:Ep«¥lFgn§ l¤a ¥̀ l§ K¬©Rd§ ¤p EpA¥½ ¦l UFÚn§ Æza© Ẅ eh
i¬M¦ Epl̈ `¬p̈ÎiF`« EpW
¥½ `Ÿx zx´¤
¤h£r Ædl̈§t«p̈ fh
:Ep`«ḧg̈

14 Ouderen zijn uit de poort verdwenen, jongelui zingen
niet meer.
15 Verdwenen is de blijdschap van onze harten, onze
vreugdedans in rouw veranderd.
16 De kroon is ons van het hoofd gevallen, heb
medelijden met ons, wij hebben gezondigd!

Ek¬ W
§ «g̈ d¤N ¥̀ Îl©r EpA¥½ ¦l Æd¤ec̈ d³ïd̈ dÀ¤fÎl©r fi
:Epi«¥pi¥r

17 Daarom lijdt ons hart, om deze reden zijn onze ogen
donker geworden.

:FaÎEk§
« Nd¦ mi¦lr̈EW« mn¥½ ẌW
¤ ÆoFI¦vÎx©d l³©r gi

18 Omdat Tsions berg verwoest is en vossen er op rond
zwerven.

:xFcë« xŸc§
¬ l L£̀ q«§ M¦ aW
¥½ Y¥ m´l̈Fr§l ÆdëŸd§i d³Ÿ©` hi

19 U, Eeuwige, zit eeuwig op uw troon, Uw troon bestaat
door alle eeuwen heen.

:mi«n¦ ï KxŸ¬
¤`l§ Ep¥a§f©rY
«© Epg¥½ M̈W
§ Y¦ Ægv© ¤̧pl̈ dÖ³l̈ k

20 Waarom zult U ons voor altijd vergeten, ons verlaten
tot in lengte van dagen!

ÆLi¤̧l¥̀ | d³ëŸd§i Epai
¥̧ W
¦ d£ ofg jk xg`e ldw `k
:mc¤w§
«¤M Epi¥nï W¬¥
C©g [däEWp̈«
½ e§] äEWp̈«
½ e§
Epi¥lr̈ Ÿ§t¬©vẅ EpŸ§
½ q`© n§ qŸ´`n̈Îm¦` i¦µ
M ofg ak
:cŸ`« n§ Îc©r

21 Eerst de gemeente, daarna door de voorzanger
herhaald: Voer ons, Eeuwige, tot U terug, wij willen
terugkeren, vernieuw onze dagen zoals voorheen.
22 De voorzanger: Wilt U ons opnieuw verwerpen,
oneindig de hele tijd op ons vertoornd zijn?

äEWp̈«
½ e§ ÆLi¤̧l¥̀ | d³ëŸd§i Epai
¥̧ W
¦ d£ ofge ldw
:mc¤w§
«¤M Epi¥nï W¬¥
C©g [däEWp̈«
½ e§]

De gemeente en daarna de voorzanger herhalen
opnieuw: Voer ons, Eeuwige, tot U terug, wij willen
terugkeren, vernieuw onze dagen zoals voorheen.

Onderstaande herhaalt het laatste Echa-hoofdstuk, met na iedere zin afwisselend de uitroep ‘Ach!’en ‘Ach wat is ons overkomen.’

:Epl̈ dïd̈
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:Epl̈ dïd̈
:Epl̈ dïd̈
:Epl̈ dïd̈
:Epl̈ dïd̈

.iF`
d¤n iF`
.iF`
d¤n iF`
.iF`
d¤n iF`
.iF`
d¤n iF`
.iF`
d¤n iF`
.iF`
d¤n iF`
.iF`
d¤n iF`

Epl̈ dï«d̈ d¤n ï§i xFk§f
.Epz¥ R̈x¤
§g z¤̀ d¥̀ xE§ dḧi«A¦ d©
mixf̈§
¦ l dk̈§td¤ ¤p Epz¥ l̈£g©p
.mix§
¦k’pl§ Epiz¥ Ä
a¨` oi¥̀ e§ Epi¦id̈ mi¦nFz§i
.zFpn̈§l`© M§ Epiz¥ FO¦`
Epiz¦ Ẅ s¤qk¤ A§ Epi¥ni¥n
.E`Ÿaï xi¦gn§ A¦ Epi¥v¥r
Ep§tC̈x¦
§p Epx`Ë©
¥ v l©r
.Epl̈ g©PEd `Ÿl§e Ep§r©bï
cï EP«z© p̈ m¦ix§
©vn¦
.m¤gl̈ ©rŸAU
§ ¦l xEX©`
mp̈i¥̀ e§ E`§hg̈ Epiz¥ Ÿa £̀
.Ep§läq̈ m¤dz¥ ŸpŸe£r Ep§g©p £̀ ©e
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:Epl̈ dïd̈
:Epl̈ dïd̈
:Epl̈ dïd̈
:Epl̈ dïd̈
:Epl̈ dïd̈
:Epl̈ dïd̈
:Epl̈ dïd̈
:Epl̈ dïd̈
:Epl̈ dïd̈
:Epl̈ dïd̈
:Epl̈ dïd̈

.iF`
d¤n iF`
.iF`
d¤n iF`
.iF`
d¤n iF`
.iF`
d¤n iF`
.iF`
d¤n iF`
.iF`
d¤n iF`
.iF`
d¤n iF`
.iF`
d¤n iF`
.iF`
d¤n iF`
.iF`
d¤n iF`
.iF`
d¤n iF`

Epä ElW
§ n̈
« micä£
¦ r
.mc̈Ï¦n oi¥̀ wxŸ¥R
Ep¥ng§ ©l `i¦ap̈ EpW
¥ t§ ©pA§
.xÄc¦
§Od© ax¤
¤g i¥pR§ n¦
Ex«n̈k§ ¦p xEP©zM§ EpxFr
¥
.ar̈x¨ zFt£rl§ ©f i¥pR§ n¦
EP¦r oFI¦vA§ miW
¦ p̈
.dc̈Ed§i ixr̈§
¥ A zŸlz§
ªA
Elz§ ¦p mc̈ï§A mixÜ
¦
.ExC̈§d¤p `Ÿl mi¦pw¥§f i¥pR§
E`Üp̈ oFg§h mixEg©
¦ A
.ElẄM̈ u¥rÄ mxr̈§
¦ pE
EzäẄ x©rX
© n¦ mi¦pw¥§f
.mz̈p̈i¦b§Pn¦ mixEg©
¦ A
Ep¥A¦l UFU§n z©aẄ
.Ep¥lFgn§ l¤a ¥̀ l§ K©Rd§ ¤p
EpW
¥ `Ÿx zx¤
¤h£r dl̈§tp̈
.Ep`ḧg̈ i¦M Epl̈ `p̈ iF`
Ep¥A¦l d¤ec̈ dïd̈ d¤f l©r
.Epi¥pi¥r EkW
§ g̈ d¤N ¥̀ l©r
m¥nẌW
¤ oFI¦vÎx©d l©r
.FaÎEk§Nd¦ mi¦lr̈EW
:xFcë xFc§l L£̀ q§ M¦ aW
¥ Y¥ ml̈Fr§l ï§i dŸ©`
:mi¦nï KxŸ¤`l§ Ep¥a§f©rY© Ep¥gM̈W
§ Y¦ g©v¤pl̈ dÖl̈
:mc¤
¤wM§ Epi¥nï Wc©
¥g däEWp̈§e Li¤l ¥̀ ï§i Ep¥aiW
¦ d£ ofg jk xg`e ldw
:cŸ`n§ c©r Epi¥lr̈ z̈§tv© ẅ EpŸ§q`© n§ qŸ`n̈ m¦` i¦M ofg
:mc¤
¤wM§ Epi¥nï Wc©
¥g däEWp̈§e Li¤l ¥̀ ï§i Ep¥aiW
¦ d£ ofge ldw

i¦pi¥r i¦pi¥r .dÏ¦kFa i¦p £̀ d¤N ¥̀ l©re§ d¤N ¥̀ l©r
qxFd
© i¦M .Wc̈§wn¦ d© zi¥A o©AxFg
§ l©r .m¦iÖ dc̈xFi
§
c¥Rq§ n¦ dp̈Ẅ§e dp̈Ẅ lŸkA§ cFR§q ¤̀ .WcEd
© i¦ke§
.WC̈§wO¦ d© l©re§ WcFT©
¤ d l©r .Wc̈g̈
Ÿ§r©f£r¦fM§ .oŸxn¥ miWi
¦ W¦ x©
§Y m¥N`© §l xz¥ Q̈Y¦
.oFx¨` iC©
¥a oi¥A W¥̀ dḧ£d¦lM§ .oFxg̈ i¥pR§ n¦ ml̈Fr

Over dit alles ween ik, mijn oog, ach, mijn oog versmelt
van tranen; over de verwoesting van het heiligdom dat
vernield en vertrapt is, houd ik ieder jaar opnieuw
weeklachten, over het heilige en het heiligdom.

Diep omhult U Zich, o Eeuwige, en verstomd is het gezang
van de engelen; de aardbol beefde voor Uw toorn toen
het vuur tussen de beide draagbomen van de ark
flakkerde.
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l©r d¤f .dḦn̈§aE dl̈§rn© A§ xW
¤ £̀ miW
¦ C̈§wn¦ i¥pW§
Wix£
¦g`© Ÿn§ ©pe§ .dḧl̈£rA© El§t¢̀d̈ d¤f i¥A©B
.dḧi¦A`© e§ w©R`© z§ ¤̀

Beide heiligdommen, het hemelse en het aardse, zijn op
dit moment helaas in de diepste duisternis gehuld, en U,
Almachtige, hebt gezegd: “lk wil zwijgen, Mij
terughoudend opstellen en toezien!”

r©Ax©
§`e§ .zFkŸx«R̈d© zi¥An¦ Ef§p§b¦pM§ miC©
¦Ad© iW
¥ `ẍ
c©r cFq§i mi¦rÄx©
§`e§ .zFk§Nd© n§ xi¦ac¦
§ A mi¦lg̈¤B
.zFk£g©ln§ mFdY§

Daar verdwenen de vier uiteinden van de draagbomen
van binnen het voorhangsel, vier vuurfakkels waarden in
het allerheiligste rond, en verteerden de veertig
grondzuilen tot op een onafzienbare diepte.

Ÿ§gq© .cC§
©a¦pM§ WcŸ¤w iY¥ M¦ n¦ miW
¦ c̈‘
Td© Wc¤Ÿw
s©M l¤̀ s©M d¤M`© Ÿn§ ©pe§ .cC©Wª i¦ld‘`¨ Ÿ§l©lid¥ e§
.cc̈id¥ Ÿ§b`© Ẅ§e

Toen de heilige scharen het allerheiligste moesten
verlaten, ach, toen riep U jubelend uit: “verdwenen is
Mijn woning!” en overluid barstte U een vreugdekreet uit.

i¦lM§ lk̈§e .xv̈ c©iA§ dp̈Y§ ¦pM§ LY§ x©
§`t§ Y¦ zxi¦
© tv§
dxEa§
¨ Bd© e§ g© ŸMd© L§lE .xv̈F`d̈ zi¥A iEE¦` dC©n§ g¤
.xv̈r̈ `Ÿl Enp̈§e

Zo was Uw prachtvolle diadeem in de hand van de
tegenstanders overgeleverd; zo werden de lieflijke
kostbaarheden met de schatten samen weggedragen; U is
de kracht, U de almacht; maar zij zeiden: Hij schiet tekort!

zExc©
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Toen verduisterde de glans van de troon, aan het hemelse
uitspansel doofde het licht, toen Jachin en Boaz (namen
van de twee zuilen van het heiligdom: I Koningen 7:21)
verbrijzeld ter aarde stortten.
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Geroofd werden alle tien tafels, de opzichters werd
toegeroepen ,,waar troont de Heer van al deze dingen?’
En Sjinars schatten, de huizen van ontucht werden
hiermee begiftigd.
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De staande Seraphim wankelden op hun plaats, omdat in
de kostbare tempel de stellingen werden verbrijzeld, en
barbaren algehele vernietiging verkondigden.
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Sinds de koperen zee en de tien wasvaten verbrijzeld en aan
Bel [god van Babel: Jes. 46:1, Jer. 50:2; 51:44] overgeleverd
werden, zijn de twee lichten van de hemel uitgeblust.
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¨ x©dŸf ux¨
¤`l̈
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Toen het raderwerk voor de Merkava (hemelse
strijdwagen) ter aarde stortte, werd de glans aan de
hemel verdonkerd, omdat de veroveraar van de volken
(Nebuchadnezar) tot aan de Cheroevim naar voren trad.
Toen de kunstig vervaardigde raderen voor het wasvat ter
aarde stortten, bevochtigde de gezegende dauw niet
meer de dorstige aarde, omdat de boze honden
(goddeloze vijanden) zich tot de wolken verhieven.
Al het zilveren en gouden vaatwerk werd verminkt en uit
het in brand staande huis weggeroofd, alle heerlijkheid
verdween, toen werden de trotse hoofden gebogen.
O, ongelukkige dag, die angst en lijden verkondigde,
waarop de schare van de engelen jammerde als een
barende, Hij, de Eeuwige hief het klaaglied aan, en
jammerend stemde het onsterfelijke leger daarmee in.
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De Ammonieten en Moabieten haastten zich en haalden de
Cheroevim te voorschijn, droegen ze op een platform ter
bezichtiging rond. “Kijk!”, riepen zij zegevierend uit,
“Jehoeda’s huis is niet achtenswaardiger dan andere
volkeren!”
Verduisterd werd de heerlijkheid van de verheven
Seraphim, de Almachtige versmaadde de lofzang van de
onsterfelijken, omdat Zijn heerlijke tempel in een
puinhoop veranderd werd.
Ontstemd was het liefelijke getokkel, want de Eeuwige
zei: “wat wilt u hier, op deze ongelukkige dag! Wat baten
de koning hymnen wanneer zijn stemming door verdriet
bedrukt wordt?”
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Priesters en Levieten werden bij het uitoefenen van hun
ambt afgeslacht, de menigte booswichten betrad de
heilige plaats en riep honend: “Waar is de koning? Waar is
de eigenaar van de tempel?”
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En als buit verdween het vaatwerk van het heiligdom;
dienaren, vorst en adel werden in boeien geslagen; de
engelen omhingen zich met zakken in plaats van met
lichtend gewaad.
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In woeste vreugde sloeg de leeuw zijn ogen op, en zie,
daar toog de engel Michael voor hem uit, en de
losgelaten krijgslieden zagen onsterfelijken op de aarde
ronddolen.
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Trots schreed de vijand vooruit, doofde het heilige licht
uit, strekte zijne hand tegen de Eeuwige uit, tegen Hem,
die zich met licht als een kleed omhult.
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En toen Bels dienaren [Bel, god van Babel] als leeuwen in
het allerheiligste brulden, verwijderde zich Israëls God als
om een dode in rouw gehuld, en in die nacht had Hij geen
aandacht voor de geestelijke verdiensten.
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In deze nacht, weent, o weent jammerlijk, u zonen van
Israel, allen, in deze nacht werd het heiligdom verwoest,
de heerlijke paleizen in de as gelegd. Jisraels huis moet
treurend zuchten en de brand bewenen, door de Eeuwige
ontstoken.

De wraakengel riep Hij toe: “Mijn toorn is uitgegoten, zie,
hen die Ik zo teer beminde, heb Ik thans aan de vijanden
prijs gegeven, Ik heb Mijn huis verlaten, en Mijn erfdeel te
gronde gericht!”
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¦ A© dk̈§ld̈§e .z¤lC©
¤d
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In deze nacht jammert het arme, eenzame [Jisrael], dat, o
noodlot! — ver van het huis van zijn Vader leven moet.
Ach, het werd buitengesloten, de deur werd erachter op
slot gedaan en, nu in gevangenschap ronddolend,
verslindt elke vijandige kaak het. O, die jammervolle dag,
toen de vuurvlam van de Eeuwige uitvoer, toen ‘t
vernielend element rondom werd weggeslingerd.
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In deze nacht deden zware misdaden ons voorspoedig lot
keren, de tempel werd verwoest, zowel de eerste als de
tweede, ach, nog is geen erbarmen aan de dolende
dochter te beurt gevallen; met drakengif gedrenkt, de
ingewanden opgezwollen, dwaalt zij op vreemde bodem
rond, terwijl zij wanhoopt dat het niet meer beter wordt.
Ja, de haat overtreft verre de eerdere liefde. In een
ellendig weduwe-bestaan, als een verstoten echtgenote,
jammert Tsion: ,,de Eeuwige heeft mij verlaten.”
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In deze nacht werd ik bedroefd en doofde de glans van de
hemellichten, omdat het heiligdom verwoest, de heilige
ambtsverrichtingen opgeheven werden, en veelvuldig
leed, opeenstapelingen van rampspoed omringden ons.
Ja, vanaf het begin waren die vijf ongelukkige
gebeurtenissen voorbestemd; een keer weenden onze
voorouders zonder aanleiding, het leidde tot een besluit
om de nakomelingen langdurige reden te geven om te
wenen. Zo wilde het raadsbesluit van de Eeuwige!
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¦de§ a¥iF`d̈ ci¦n¡rd¤ e§
:df lila .ï§i x©n`¨ xW
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Deze nacht, ach, bracht vijf ongevallen, vernietiging was
besloten, om de zonden van de vaderen, en vreselijk
lijden stapelde zich bergen hoog op. Schrikbarende,
zwanger van ongeluk voorbestemde dag! Hierop verhief
de vijand diens donderende stem: “Sta op, de dag is
gekomen, door de Eeuwige voorbestemd”.
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Hoelang nog, Eeuwige, zullen in Tsion tranen vloeien,
klaagliederen in Jeroesjalajim worden gehoord? O,
erbarm U over Tsion, laat Jeroesjalajims muren weer
gebouwd worden!
Ach vanwege onze zonden, werd het heiligdom te gronde
gericht, om onze ongerechtigheden werd de tempel aan
de vlammen prijs gegeven;
De aardse woning van de Eeuwige hulde zich in rouw,
klaagliederen deed het hemelse leger galmen.
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Luid weenden in hogere sferen Jacobs stammen, zelfs de
dierenriem vergoot tranen,
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ingehaald werden Jesjoeroens vlaggen, het
Zevengesternte en Orion verloren hun glans.
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De vaderen smeekten, de Eeuwige wilde niet horen;
kinderen jammerden, de Vader in de hemel verhoorde
niet.
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In hogere gewesten drong het klagend geschreeuw van
de duif (Jisrael) door, en de trouwe herder wilde er geen
gehoor aan geven.
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Met zakken omhulden zich de heilige nakomelingen, zelfs
het hemelse leger omhulde zich in een rouwkleed.
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De zon was verduisterd, het licht van de maan
verdonkerd; zonder stralen flikkerden de sterren aan het
uitspansel.
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Jammerend blaatte de overoude ram, omdat de arme
schapen naar de slachtbank werden gevoerd.
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Huilend brulde de stier, omdat zware last onze nek deed
krommen.
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Gedeeld scheen het tweelingenpaar, toen het bloed van
de broers als water stroomde;
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de kreeft dreigde ter aarde te storten, omdat wij door
dorst omkwamen.
Werelden beefden voor het gebrul van de leeuwen, toen
ons klagend geschreeuw naar de hemel opsteeg.
Bloeiende jonge mannen, jonge meisjes, werden
weggemaaid, daarom hulde de maagd haar gelaat in
duisternis.

s©M Epl̈ rx§
©k¦p i¦M .dp̈¦gY§ W¥Ta¦ E m¦i©p§f`Ÿn a¥Aq¦
.mi¦ig© n¥ z¤en̈

Gebogen kromde de Evenaar zich, omdat in plaats van
leven ons de dood werd toegemeten.
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Angstig beefde de schorpioen, omdat onze Beschermer
ons met zwaard en hongersnood bezocht.
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Laat tranen vloeien als waterstromen, want het teken van
de boogschutter … ach, het betrof ons niet.
Stromen barstten boven onze hoofden los, en de
waterman liet ons gehemelte verdrogen.
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Wij brachten offers, maar deze werden niet in genade
aangenomen. De geur van bokken werd als zoenoffer
gebracht, maar het bereikt de steenbok niet.
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Teerhartige moeders kookten het vlees van haar
kinderen, en de vis sloot het oog.
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Hysterisch vergaten wij de heilige Sjabbat, en U,
Almachtige, vergat al onze deugden.
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O, span u toch weer machtig in voor Tsion, bestraal de
volkenrijke stad met glans.

Klaaglied over de Sjoa
In 1984 vervaardigd door de Chassidische Rebbe, Rav Shlomo Halberstam (Bobov, Galicië, 1907 - New York, VS, 2000).
Een globale vertaling luidt:
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¦ ẅ mi¦iEP¦rA§ mEci¦a¡rd¤
dn̈c̈£̀ d̈ o¦n Li¤l ¥̀ mi¦w£rFv mi¦Mx© micl̈§
¦ i i¥nC§
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Herinnert toch en klaagt heel Israel;
laat jullie stem klinken in de hoogte
hoe Duitsland ons volk vernietigde toen de oorlog
woedde.

De wreedheid, honger en dorst zullen in generaties niet
vergeten worden, totdat je bevoorrecht zult zijn de
ultieme troost te genieten.
Herinner hun geschreeuw en hun gehuil toen zij in
treinwagonnen werden gepakt en opgesloten.
Als vee werden zij naar de slacht gebracht
Onder het uitroepen van Sjema Jisraeel gaven zij hun ziel
over aan hun Schepper.

Leiders van leerscholen en hun leerlingen, velen van Uw
volk werden blootgesteld aan zware kwellingen, brutaal
gedood.
Het bloed van kleine kinderen roept vanuit de aarde tot
U.
Wreek U wegens de kinderen en de vrouwen.

36

zFi¦q¥pM§ iY¥ äE zFWx¨c¦
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Wij jammeren vanwege het verbranden van talloze
leerhuizen en synagogen, een veelheid aan Tora-rollen en
zij die de Tora bestudeerden.
Gods heiligdommen vielen aan het vuur ten prooi
Hij zal vonnis vellen onder de volkeren, schrikbarend zal
het zijn.
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Schreeuwt het uit, o hemel en aarde, vanwege de vele
steden en burchten van Tora,
de landen van Europa en hun Joodse gemeenschappen, zij
die de traditie in stand hielden
Godsvruchtige mensen, ouderen en gelovigen vol
overgave en pure overtuiging,
ja sinds wij uit ons land zijn verbannen is er niet zo een
afschuwelijke vernietiging geweest.
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Ontferm U over hen die overbleven.
Kijk vanuit uw Hemel naar de vernietigingskampen van de
heiligen, gedood vanwege hun geloof; tien keer zoveel als
zij die uittrokken uit Egypte.
Herbouw onze Tempel, schenk verdubbelde troost
Verhoog ons en breng ons terug naar Tsion en
Jeroesjalajim.
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O, erbarm U over Tsion, op grond van Uw toezegging,
grondvest haar weer zo als U beloofd hebt. Laat weldra
de hulp met spoed komen, zend snel de verlossing, vestig
Uw verblijf weer in Jeroesjalajim, zoals U, Eeuwige, via
Uw profeten, beloofd hebt.
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“Voorwaar”, zo spreekt de Eeuwige! Vol erbarmen keer Ik
naar Jeruzalem terug, in haar wordt Mijn tempel weer
gesticht - spreekt de Eeuwige Tsevaot - het meetlint (om
het groter te maken) wordt over Jeroesjalajim
uitgespannen” [Zech. 1:16]. En verder heet het: “roep het
volgende nog uit: ,,Opnieuw zullen Mijn steden van
goederen overstromen, de Eeuwige troost Tsion, kiest zich
Jeroesjalajim weer” [Zech. 1:17]. Voorts: ,,Zo troost de
Eeuwige weer Tsion, schenkt troost aan haar puinhopen,
Hij maakt haar woestijnen tot een Eden, haar woestenijen
als een Godshof, vreugde en blijdschap zullen dan daar
gevonden worden, dank- en lofliederen” [Jes. 51:3].

Het zeggen van de Kinot is hiermee geëindigd.
De chazzan gaat voor het Amoed staan en vervolgt met Ve’atta kadosj.
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¨ e .l¥̀ x¨U
§ ¦i zFN¦dYè aW
¥ Fi ,WFcẅ dŸ`
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l’M xi¦rï `Ÿlèe ,FR©` aiW
¦ d̈èl dÄx¦
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mFi ,ip̈Ÿc £̀ KExÄ .mc¤w«¤ i¥ni«n¦ Ep«z¥ Fa£̀ ©l Ÿ§r«A© W
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dedi .KÄ g© h«¥ ŸA mc̈¨` ix¥W
§ `© ,zF`äèv dedi
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En U, Heilige, zetelt te midden van de lofliederen van
Jisrael [Ps. 22:4]: ‘en de een roept het de ander toe en
zegt: Heilig, heilig, heilig is de Eeuwige-Tsevaot, vol van
Zijn glorie is heel de aarde!’ [Jes. 6:3]. parafrase in het
Aramees: De een neemt het van de ander over en zegt:
Heilig in de hoogste hemelsferen, de plaats van Zijn
goddelijke tegenwoordigheid, heilig op aarde, het werk
van Zijn almacht, heilig voor alle eeuwigheid, de
Eeuwige-Tsevaot, vol is heel de aarde van Zijn stralende
Majesteit. Een geest hief mij op en achter mij hoorde ik
een diep-dreunende stem: ‘Geprezen de Majesteit van de
Eeuwige van de plaats waar Hij is’[Ez. 3:12]. parafrase in
het Aramees: Toen hief een geest mij op en achter mij
hoorde Ik een diep-dreunende stem van die Zijn lof
verkondigen zeggen: ‘Geprezen de Majesteit van de
Eeuwige van de plaats van Zijn goddelijke
tegenwoordigheid.’ De Eeuwige regere, immer en eeuwig
[Exod. 15:18]. parafrase in het Aramees: Het koningschap
van de Eeuwige blijft altijd bestaan, in alle eeuwigheid.
Eeuwige, God van Avraham, Jitschak, en Ja’akov, onze
voorouders, bewaar dit toch voor altijd als het patroon
van de diepste gedachten van Uw volk Jisrael en richt hun
hart op U [I Kron. 29:18]. Barmhartig, vergevensgezind als
Hij is, gaat Hij niet tot vernietiging over, maar brengt vaak
Zijn woede tot bedaren en laat Zijn verbolgenheid niet tot
het uiterste komen [Ps. 78:38]. Want U, Heer, bent goed,
schenkt vergiffenis en bent vol liefde voor allen die U
aanroepen [Ps. 86:5]. Uw rechtvaardigheid blijft altijd
rechtvaardig en Uw Tora is waarheid [Ps. 119:142].
Waarheid schenkt U Ja’akov, liefde betoont U aan
Avraham, dat wat U onze voorouders in tijden van weleer
onder ede beloofd hebt [Micha 7:20]. Geprezen de
Eeuwige! Dag in dag uit overlaadt God, die onze hulp is,
ons altijd [Ps. 68:20]. De Eeuwige-Tsevaot is met ons, een
toevlucht is de God van Ja’akov voor ons, altijd [Ps. 46:8].
Eeuwige-Tsevaot, gelukkig de mens die op U vertrouwt
[Ps. 84:13]. Eeuwige, help toch, Koning, antwoord ons, nu
wij roepen [Ps. 20:10]. Geprezen onze God, die ons
geschapen heeft om Hem tot eer te zijn, die ons heeft
afgezonderd van hen die een dwaalleer aanhangen en ons
de ware leer - de Tora - heeft gegeven en het eeuwige
leven in ons midden heeft geplant. Moge Hij ons gemoed
openstellen voor Zijn Tora en moge Hij in ons hart liefde
en ontzag voor Hem brengen om Zijn wil te doen en Hem
met volkomen overtuiging te dienen, opdat wij ons niet
tevergeefs afmatten en niet voortbrengen wat voortijdig
sterft. Moge het Uw wil zijn Eeuwige, onze God, en God
van onze voorouders dat wij ons stipt houden aan Uw
wetten en geboden in deze wereld, zodat wij het
voorrecht hebben te leven, geluk en zegen te zien en te
verwerven in de jaren van Masjieach-tijden en in een
leven in een wereld die komt.
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Opdat mijn ziel U moge bezingen, zonder te zwijgen,
Eeuwige, mijn God, altijd wil ik U dankbaar blijven [Ps.
30,13]. Gezegend de man die op de Eeuwige vertrouwt,
zodat de Eeuwige Zijn vertrouwde is [Jer. 17,7]. Vertrouwt
tot in het oneindige op de Eeuwige, want bij God, de
Eeuwige, is de rotsvaste steun, voor altijd [Jes. 26,4]. Die
Uw Naam kennen vertrouwen U, want die U zoeken hebt
U, Eeuwige, niet in de steek gelaten [Ps. 9,11]. De
Eeuwige wil het om Zijn gerechtigheid dat Hij de Tora
groot en prachtig maakt [Jes. 42,21].

De chazzan zegt heel Kaddiesj met weglating van Titkabal.
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:o¥n`¨ Ex§n`¦ eè ,l¥̀ x¨U
§ ¦i l’M l©reè

Laat de grootheid en heiligheid van Zijn grote Naam
vermeld worden in de wereld die Hij geschapen heeft,
volgens Zijn wil en moge Hij Zijn koningschap vestigen
tijdens uw leven en tijdens het leven van heel het Huis
Jisrael, spoedig en binnenkort. Zegt nu: Amen.
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Wij moeten de Heer van het al prijzen, de grootheid van de
schepper van het oerbegin erkennen, die ons niet als de
volken van andere landen gemaakt heeft, ons niet met de
andere geslachten op aarde gelijkgesteld heeft, ons deel
niet als het hunne, ons lot niet als van het gros van hen.

Gemeente en Chazzan : Moge Zijn grote Naam geprezen
zijn in alle eeuwigheid.
Moge geprezen, met hulde, roem en hoogachting
vermeld, verheven, verheerlijkt en met extatische lof
bezongen worden, de Naam van de Heilige, die geprezen
is, boven alle uitingen van prijzen, gezang, hulde en
troost, die er in de wereld geuit worden. Zegt nu: Amen.
Moge er veel vrede uit de hemel komen en leven, voor
ons en voor heel Jisrael. Zegt nu: Amen.
Die vrede sticht in Zijn hoge sferen moge ook vrede
brengen voor ons en voor heel Jisrael. Zegt nu: Amen.

Wij knielen, buigen en werpen ons aanbiddend neer en
danken de Koning aller koningen, de Heilige, die geprezen
is, dat Hij het is die het hemelgewelf heeft gespannen, de
grondvesten van de aarde heeft gelegd en de zetel van
Zijn Majesteit in de hemel daarboven heeft, Zijn machtige,
goddelijke tegenwoordigheid in de allerhoogste sferen.
Hij is onze God, geen ander, Hij is waarlijk onze Koning,
niets is er behalve Hij, zoals in Zijn Tora geschreven is:
'Kom heden tot de erkenning en neem het ter harte dat de
Eeuwige de God is in de hemel daarboven, zowel als op de
aarde hier beneden, niemand anders'.
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Daarom hopen wij op U, Eeuwige, onze God, om spoedig
Uw roemrijke macht te zien bij het wegvagen van
gruwel-goden van de aarde, zodat nietszeggende
afgodsbeelden volledig vernietigd zullen worden. Dat bij
het vestigen van een wereld onder de regering van de
Almachtige alle mensenkinderen Uw Naam zullen
aanroepen, dat bij het zich wenden tot U van allen die
slecht zijn op aarde, alle wereldbewoners het zullen
erkennen en weten dat voor U elke knie buigt en bij U elke
tong de eed aflegt. Voor U, Eeuwige, onze God, zal men
knielen en neervallen en men zal eer bewijzen aan Uw
glorieuze Naam en allen zullen het juk van Uw
koningschap aanvaarden en U zult spoedig voor altijd over
hen regeren, want U hoort het koningschap en ten
eeuwige dage zult U in glorie Koning zijn, zoals in Uw Tora
is geschreven:'De Eeuwige regere, immer en eeuwig!'
Ook is er gezegd: 'De Eeuwige zal Koning zijn over heel de
aarde; op die dag is de Eeuwige EEN en Zijn Naam is EEN'.

Kaddiesj Jatom door aveliem, of een jatom of de chazzan.
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Laat de grootheid en heiligheid van Zijn grote Naam vermeld
worden in de wereld die Hij geschapen heeft, volgens Zijn wil
en moge Hij Zijn koningschap vestigen tijdens uw leven en
tijdens het leven van heel het Huis Jisrael, spoedig en
binnenkort. Zegt nu: Amen.
Gemeente en Chazzan: Moge Zijn grote Naam geprezen zijn
in alle eeuwigheid.
Moge geprezen, met hulde, roem en hoogachting vermeld,
verheven, verheerlijkt en met extatische lof bezongen
worden, de Naam van de Heilige, die geprezen is, boven alle
uitingen van prijzen, gezang, hulde en troost, die er in de
wereld geuit worden. Zegt nu: Amen.
Moge er veel vrede uit de hemel komen en leven, voor ons
en voor heel Jisrael. Zegt nu: Amen.

Ga nu gebogen drie stappen achteruit. buig naar links, naar rechts, en naar voor, en doe bij ‘we’imroe’ drie stappen naar voren .
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Die vrede sticht in Zijn hoge sferen moge ook vrede brengen
voor ons en voor heel Jisrael. Zegt nu: Amen.
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