Onze gebedsdienst:
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Mah tovu
Kaddish
Ashrei
Actuele P’sukim
Sh'ma Yisrael
Het Amidah.
7 brachot
Elohai! N’tsor
Afsluiting:
Aleinu,

Onze gebedsdienst:
Omslaan Tallit
Deut. 22:12

Aan de vier hoeken ‘(kanaaf’) van het bovenkleed
waarin u zich hult, moet u voor uzelf kwastjes maken.
Num. 15:38-40

Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen
dat zij voor zichzelf, al hun generaties door,
kwastjes moeten maken aan de hoeken ‘(kanaaf’) van hun kleren.
Aan de kwastjes aan de hoek
moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen.
Die zal voor u aan de kwastjes zitten,
opdat u, wanneer u hem ziet,
aan al de geboden van de HEERE denkt en die doet,
zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken,
waar u als in hoererij achteraan gaat;
opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet,
en heilig  ָקדֹוׁשqadosh bent voor uw God.

Onze gebedsdienst:
Omslaan Tallit
Psalm 91:4:
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels (kanaaf)
zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.

Onze gebedsdienst:
Malachi 4:2
Maar voor u die Mijn Naam vreest,
zal de Zon der gerechtigheid opgaan
en onder Zijn vleugels (kanaaf)
zal genezing zijn;
en u zult naar buiten gaan en dartelen
als kalveren uit de stal.
Mat 9:20 En zie, een vrouw
die al twaalf jaar bloedvloeiingen had,
kwam van achteren naar Hem toe
en raakte de zoom Tsitsiot van Zijn bovenkleed aan;
Mat. 14:36 en zij smeekten Hem
alleen maar de zoom
van Zijn bovenkleed te mogen aanraken.
En allen die Hem aanraakten,
werden gezond.

Onze gebedsdienst:

עולם ֲא ֶׁשר
ָ  ָה-להינּו ֶמ ֶלך
ֵ ָברּוְך ַא ָתה יהוה ֱא
יצית
ִ ותיו וְּ ִצּוָ נו ְּל ִה ְּת ַע ֵטף ַב ִצ
ָ ִק ְּד ָשנּו ְּב ִמ ְּצ
Gezegend bent U, Eeuwige onze God,
Koning van het universum,
die ons heeft geheiligd met zijn geboden
en ons heeft bevolen om de Tzitzit om te slaan.

Onze gebedsdienst:

1 Joh 5:14
En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan, (naderen) tot God,
dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.
1 Joh 3:18-24 Vrijmoedigheid tot God
Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong,
maar met de daad en in waarheid.En hieraan weten wij dat wij uit
de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen.
Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart,
en Hij weet alle dingen. Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt,
hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden,
ontvangen wij van Hem,
omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.
En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon,
Yeshua HaMashiach, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod
gegeven heeft.
En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem.
En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest,
Die Hij ons gegeven heeft.
Spreuken 28:9 Van hem die zijn oor afkeert van het luisteren naar Torah,
is zelfs zijn gebed een gruwel.

Onze gebedsdienst:

 קדיש תפילתKaddish gebed

ָקדֹוׁש

qadosh

Exodus 19:6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters
en een heilig  ָקדֹוׁשvolk zijn.
Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.
Lev. 20:7 Heilig uzelf en wees heilig,
want Ik ben de HEERE, uw God.

ָקדֹוׁש

Deut. 14:2 Want u bent een heilig  ָקדֹוׁשvolk
voor de HEERE, uw God.
De HEERE heeft ú uit alle volken die op de aardbodem zijn,
uitgekozen om voor Hem een volk te zijn
dat Zijn persoonlijk eigendom is.

Onze gebedsdienst:

 קדיש תפילתKaddish gebed

ָקדֹוׁש

qadosh

Rom. 7:12 Zo is dan de Torah heilig,
en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.
1 Pet 1:15-16 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is,
word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig

Onze gebedsdienst:

Voorbidder
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 Jisraël, spoedig en binnenkort.
En zeg: Amen.
Gemeente en Voorbidder.
Moge Zijn grote NAAM geprezen zijn in alle eeuwigheid.
V. Moge geprezen, met hulde, roem en hoogachting vermeld,
verheven, verheerlijkt en met eer 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.
En zeg: Amen.

Onze gebedsdienst:
G. Neem ons gebed barmhartig en welwillend aan!
V. Dat het gebed en smeken van heel Jisraël
bij hun Vader in Hemel aangenomen mag worden.
En zeg: Amen.
G. De NAAM van  יהוהzij geprezen van nu tot in eeuwigheid

V. Moge er veel vrede uit de Hemel komen en leven,
voor ons en voor heel Jisra’el.
En zeg: Amen.
G. Mijn hulp komt van יהוה, de maker van hemel en aarde.
V. Die vrede sticht in Zijn hoge sferen moge ook vrede brengen
voor ons en voor heel Jisra’el.
En zeg: Amen.

Onze gebedsdienst:
Het Onze Vader:
Onze Vader die in de hemelen zijt
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede in de hemel en op aarde
Het kaddish gebed:
Voor hun (Israëls) Vader, die in de hemel is,...
zijn grote naam worde verheven en geheiligd...
zijn Koninkrijk verrijze...
Die vrede sticht in Zijn hoge sferen
moge ook vrede brengen voor ons en voor heel Jisra’el.

