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SIDOER ‘TOV LEHODOT’ 
 
pesoeké de zimra  >>> 
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pesoeké de zimra zijn a.h.w. de 
‘opwarming’ voor de dienst en bestaan 
grotendeels uit psalmen 
 
w.o de voor-beracha   40 
 
de sjabbat-psalm 92   50 
 
psalm 150    52 
 
het lied van Mosjé  
uit Sjemot 14 en 15   54-56 
 
De sjabbatdienst gaat verder met: 
 
de lofzang Nisjmat    258 
 
en Sjochen ad   262. 
 
afgesloten wordt met de na-beracha en het 
half-kaddiesj     262 
  
 
 
 
 

Sjema  >>> 
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vooraf de oproep Barchoe      264 
 
het Sjema is ’s-ochtends gevat in twee 
voor-berachot en een na-beracha 
 
1e voor-beracha Jotsèr or      264 
Schepper van licht 
Op sjabbat uitgebreid met. het acrostichon  
 
2e voor-beracha Ahawa raba   62 (268) 
Met veel liefde 
 
het Sjema 
Dewarim 6:5-9      270 
Dewarim 11:13-21`       270-272 
zie ook de ecologische variant  67 
Bemidbar 15:37-41      272 
 
de na-beracha Ge’oela     274 
Verlossing 
 
Dan volgt onmiddellijk de Amida ofwel de 
Sjemoné Esré >>>: 
 
 
 
 
 

de amida voor sjabbat  
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De amida wordt twee keer gezegd, de eerste 
keer in stilte, de tweede keer hardop 
gezegd/gezongen door de voorzanger 
INLEIDING: LOFZEGGING            278-280 
1 Vaderen, God van de geschiedenis ("Avot")  
2 Macht, kringloop van de natuur ("Gevurot")  
3 Heiligheid van God ("Kedushat HaShem")  
 
Als hardop gezegd/gezongen dan volgt  een 
uitgebreidere kedoesja      282 
 
Bij de amida op sjabbat wordt het middendeel 
over de noden van individu en volk weggelaten 
als zijnde niet passend bij de sjabbat-vreugde. 
In plaats daarvan komt een bede over sjabbat 
en de rust.      
MIDDENAFD.: HEILIGHEID SJABBAT  
4. over het voorschrijven van de sjabbat en een 
bede om een zuiver hart en rust                    286 
 
SLOTAFDELING: DANK             288-292 
5 dienst aan God ("Avodah") 
6 dankzegging ("Birkat Hadaah") 
als 2e keer hardop volgt 
 de priesterzegen                       292 
7 vrede Sim Sjalom ("Birkat Shalom")   
292 
 
afsluiting met KaddisjTitkabal            298
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inleidende zang   300 
uitnemen Tora  met sjema  300 
Rondgang met Tora   301 
 
Voorlezingen (aliyot) met berachot en 
hagba’a    301 
 
lezing van de haftara, met voor-  en 
naberacha                  328-330 
 
gebed voor Nederland en Israël 332 
Tsoer Jisrael    334 
evt. de aankondiging van  
de nieuwe maand   336 
 
romdgang Tora met begeleidende zang en 
terugplaatsing      338-340 
half-kaddisj              340 
 
In de regel volgt nu de toespraak van de 
Rabbijn of voorganger, dwar Tora 
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het Alenoe gebed       360-362 
zie ook de vertaling Soetendorp   115-114 
en de vrije bewerking                363-362) 
 
kaddisj jatom                   116 
en 362 
 
slotlied b.v. Ein Kelohenoe                368 


