Onze gebedsdienst:
1
2

Mah tovu
Kaddish
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5
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Ashrei
Actuele P’sukim
Sh'ma Yisrael
Het Amidah.
7 brachot
Elohai! N’tsor
Afsluiting
Torahrol
Aleinu

Onze gebedsdienst:
“Het gebed is voor de ziel wat voedsel is voor het lichaam.”
Zoals ons lichaam op vaste tijden voedsel nodig heeft,
zo ook onze ziel.
Yehuda Halevi

Onze gebedsdienst:
Gebedstijden:
Psalm 55:18
In de avond, in de morgen, in de middag klaag ik en zucht ik, en hij hoort mijn stem.
Daniel 6:11
Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem.
Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën,
bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God,
precies zoals hij voordien had gedaan.
Daniel 6:14
op drie tijdstippen per dag doet hij zijn gebed.

Onze gebedsdienst:
Gebedstijden:
Lucas 10
En de gehele volksmenigte was buiten in gebed op het uur van het reukoffer.
Handelingen 10:9
De volgende dag, terwijl dezen onderweg waren en de stad naderden, ging Keifa
[Petrus] omstreeks het zesde uur op het dak, om zijn gebed te verrichten.
Handelingen 10:30
En Cornelius zeide: Juist voor vier dagen, van dit ogenblik af gerekend,
was ik op het negende uur thuis in gebed.”

Onze gebedsdienst:
Richting van gebed:
1 Koningen 8:44
in de richting van deze stad, die U verkozen hebt,
en van het huis dat ik voor Uw Naam heb gebouwd,
1 Koningen 8:48
en als zij zich in het land van hun vijanden die hen als gevangenen weggevoerd
hebben, tot U bekeren met heel hun hart en met heel hun ziel,
en tot U bidden in de richting van hun land, dat U aan hun vaderen gegeven hebt,
en van de stad die U verkozen hebt, en van het huis
dat ik voor Uw Naam gebouwd heb,

Onze gebedsdienst:
Het Ashrei

ַא ְׁש ֵרי

Esher

ֶא ֶשר

Spreuken 3:13 Welzalig ()א ֶשר
ֶ is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt,
Spreuken 8:32 Nu dan, kinderen, luister naar Mij:
Welzalig ()א ֶשר
ֶ zijn zij die Mijn wegen in acht nemen.
Spreuken 8:34 Welzalig ()א ֶשר
ֶ is de mens die naar Mij luistert,

Onze gebedsdienst:
Psalm 84:5
Welzalig (Ashrei) zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U
voortdurend. Sela
Psalm 144:15
Welzalig (Ashrei) het volk dat het zo vergaat,
welzalig (Ashrei) het volk waarvan Adonai zijn God is.
Psalms 145:1 Een lofzang van David.

Onze gebedsdienst:
1 Mijn God en Koning, ik zal U roemen
en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd.
2 Iedere dag zal ik U loven
en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd.
3 Adonai is groot en zeer te prijzen,
Zijn grootheid is niet te doorgronden.
4 Generatie op generatie zal Uw werken roemen,
zij zullen Uw machtige daden verkondigen.
5 Ik zal spreken van de heerlijke glorie van Uw majesteit,
en van Uw wonderlijke daden.
6 Zij zullen de kracht van Uw ontzagwekkende daden in
herinnering roepen;
Uw grootheid, die zal ik vertellen.
7 Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan
Uw grote goedheid,
en vrolijk zingen van Uw gerechtigheid:

Onze gebedsdienst:
8 Genadig en barmhartig is Adonai,
geduldig en groot aan goedertierenheid.
9 Adonai is voor allen goed,
Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken.
10 Al Uw werken zullen U loven, Adonai;
Uw gunstelingen zullen U danken.
11 Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering
roepen
en van Uw macht spreken,
12 om de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te
maken,
de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk.
13 Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen,
Uw heerschappij omvat alle generaties.
14 Adonai ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen
op.

Onze gebedsdienst:
15 De ogen van allen wachten op U,
U geeft hun hun voedsel op zijn tijd.
16 U doet Uw hand open
en verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen.
17 Adonai is rechtvaardig in al Zijn wegen,
goedertieren in al Zijn werken.
18 Adonai is allen nabij die Hem aanroepen,
allen die Hem in waarheid aanroepen.
19 Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen,
Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.
20 Adonai bewaart allen die Hem liefhebben,
maar Hij vaagt alle goddelozen weg.
21 Mijn mond zal van de lof van Adonai spreken,
alle vlees zal Zijn heilige Naam loven,
voor eeuwig en altijd

Onze gebedsdienst:
Psalm 145:16 ל־חי ָר ֽצֹון׃
ַ֣ ַ ּומ ְׁש ִּ֖ב ַיע ְׁל ָכ
ַ ּפֹות ַח ֶאת־יָ ֶ ֶ֑דָך
ֵ֥ ֵ

Potei-akh et yadekha, umasbiya l’khol khai ratzon
Psalm 145:16
U doet Uw hand open
en verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen.

Onze gebedsdienst:

 עֹוד יְׁ ַה ְׁללּוָך ֶס ָלה,יֹוש ֵבי ֵב ֶיתָך
ְׁ ַא ְׁש ֵרי
Gelukkig zijn zij die in Uw huis wonen;
zij zullen U loven, altijd! psalm 84:5

Onze gebedsdienst:
Ashrei yoshvei veitecha,
od y’hal’lucha Selah.
Ashrei ha’am shekachah lo,
ashrei ha’am she- יַ ְׁהוֶ הElohav.
T’hilah l’David
Aromimcha Elohai HaMelech
wa’avarachah Shimcha l’Olam wa’ed.
B’chol-yom avarachèka,
wa’ahal’lah Shimcha l’olam wa’ed.
Gadol  יַ ְׁהוֶ הum’hulal m’od
w’ligdulato ein cheqer.
Dor l’dor y’shabach ma’asecha,
ugvurotecha yagidu.

Onze gebedsdienst:
Hadar k’vod hodecha
w’divrei nifl’otecha asichah.
We’ezuz norotecha yomeru
ugdulatcha asaprènah.
Zecher rav-tuvcha yabi’u
w’tzidkat’cha y’ranénu.
Chanun w’rachum יַ ְׁהוֶ ה,
erech apayim ugdol-chased.
Tov- יַ ְׁהוֶ הlakol
w’rachamav al-kol-ma’asav.
Yoducha  יַ ְׁהוֶ הkol-ma’asècha
wachasidècha y’varachucha.
K’vod malchut’cha yomeru,
ugvurat’cha y’daberu.

Onze gebedsdienst:
L’hodia livnei ha’adam gvurotav
uchvod hadar malchuto.
Malchut’cha malchut kol-olamim
umemshalt’cha b’chol dor wador.
Somech  יַ ְׁהוֶ הl’chol hanoflim
w’zokef l’chol-hak’fufim.
Enei-chol elecha y’saberu
w’Atah noten-lahem et ochlam b’ito.
Poteach et yadecha
umasbi’a l’chol-chai ratzon.
Tzadik  יַ ְׁהוֶ הb’chol-d’rachav
w’chasid b’chol ma’asav.
Karov  יַ ְׁהוֶ הl’chol-kor’av,
l’chol asher yikra’uhu ve’emet.

Onze gebedsdienst:
Retzon-y’re’av ya’aseh
w’et-shav’atam yishma w’yoshi’em.
Shomer  יַ ְׁהוֶ הet-kol-ohavav
w’et kol-harsha’im yashmid.
T’hilat  יַ ְׁהוֶ הy’daber-fi
wivarech kol-basar shem kodsho l’olam wa’ed.

Wa’anachnu n’varech Yah
me’atah w’ad-olam.
Hal’lu-Yah!

