


EEN GOED BEGIN

Een beetje teveel

Beste vrienden,

Vrij vertaald. Brief van de Rebbe.

Door Yossi Braun

B.H.
4e van Chesjwan, 5724 [22 oktober 1963]
Brooklyn, New York

Groet en zegen:

Na lang niet met elkaar in contact te zijn geweest, 
ontving ik uw brief van 29 tisjri, waarin u enkele 
hoogtepunten omschrijft van uw activiteiten tijdens de 
maand tisjri [de maand van de hoge feestdagen]. Dit in 
verband met het werk van de Chabad Jeugdbeweging, 
de sjoels [synagogen], enzovoorts.

We hebben bij verschillende gelegenheden van mijn 
schoonvader gehoord dat een goede start van het 
nieuwe jaar in de maand tisjri, het gemakkelijker 
maakt om het hele jaar door, met dezelfde moed en in 
dezelfde lijn te vervolgen. Moge G-d ons gunnen   dat het 
goede begin in de maand tisjri, de weg vrij zal maken 
voor verdere activiteiten in alle zaken rondom Tora. Dit 
gedurende het hele jaar, in overeenstemming met het 
principe dat heilige zaken altijd in een stijgende lijn 
omhoog zouden moeten gaan.

Zoals gevraagd, zal ik uw dochter, Chawa Sara, 
gedenken in het gebed omdat zij vandaag jarig is.

Met gebedsvolle wensen voor Hatslacha [succes] 
en positieve ontwikkelingen in al uw zaken, zowel 
individueel als collectief.

Met zegen,

Mijn schoonmaakdienst raakt gefrustreerd. Een 
feestdag. En nog een feestdag. En daaropvolgend 
nog één. ‘’Kunnen jullie jullie feestdagen niet in 
een wat meer gestructureerde wijze ordenen?” 
Voor ons is het niet veel gemakkelijker. Koken, 
bakken en plannen. Schillen, schillen en nog eens 
schillen. Had ik schoonmaken al genoemd?

Kon de Meesterplanner van de feestdagen ze niet 
wat verspreiden om ons wat meer ademruimte en 
hersteltijd te geven voordat de volgende feestdag 
zou beginnen? Het lijkt erop dat tijdsbeheer hier 
niet hoog op de prioriteitenlijst staat.

Het is overduidelijk dat dit alles onderdeel is van 
een gedetailleerd, gericht en opzettelijk plan. 
Hierin ligt de paradox van het leven: de enige 
manier om te overleven en een weg te vinden in 
deze levensreis, is door je koffer tot de nok toe te 
vullen voordat de reis begint.

Inpakken en plannen in tisjri, de eerste maand 
van het jaar, is cruciaal voor het succes van onze 
reis later in het jaar. tisjri kan gezien worden 
als het ‘hoofd’ van het jaar. Het hoofd bevat de 
hersenen, mond, neus, oren, ogen en gezicht, 

oftewel intelligentie, spraak, reuk, gehoor en zicht. 
Alles wordt opgepropt in één deel van het lichaam, 
namelijk het hoofd. Konden deze vitale zintuigen 
niet verspreid worden over het hele lichaam? Dat 
zou gewoonweg niet werken. Het hoofd heeft deze 
vitale functies nodig om alle zaken van het lichaam 
uit te voeren. Elke speciale dag van tisjri staat voor 
een ander deel van het ‘hoofd’, dus een bron van 
kracht en inspiratie voor alle dagen gedurende het 
hele jaar.

Om het maximale als ervaring uit onze reis te 
halen, is het noodzakelijk dat we ons goed op 
de reis voorbereiden. Dit door goed te eten en 
de basisbenodigdheden voor ons vertrek op 
orde te brengen. Dat wil zeggen: de acceptatie 
van G-d’s soevereiniteit en ontzag voor de hemel 
(Rosj Hasjana), tesjoewa – tot inkeer komen (Jom 
Kippoer), vreugde en feestelijkheid (Soekot) en 
toewijding aan de Tora (Simchat Tora).

Na tisjri is het tijd voor het ‘echte leven’ daarbuiten 
in de jungle. Laten we deze maand even goed op 
kracht komen met de spirituele middelen die onze 
levens voor de rest van het jaar zullen aandrijven.

Het is alweer zover. We zitten namelijk in de maand 
tisjri. Tisjri is zowat helemaal gevuld met feestdagen 
en is één van de belangrijkste periodes in het jaar.

We leven nu in een hele bizarre tijd. Pesach was 
moeilijk, de zomer was anders dan anders en 
nu zijn we bij de maand van de hoge feestdagen 
aangekomen. We hopen met z’n allen dat deze 
pandemie snel voorbij is en dat we weer met familie 
en vrienden feestdagen kunnen vieren, in volle 
vreugde en goede gezondheid.

Voor u de nieuwe tisjri-brochure. Deze brochure 
is zodanig samengesteld dat iemand die de 
feestdagen alleen viert, daar ook sturing voor krijgt, 
dus in hoe dat te doen. Mijn hoop is dat de inhoud 

van de brochure van toegevoegde waarde zal zijn in 
de maand die voor ons ligt.

In dat kader wil ik mede namens mijn vrouw Faigale 
u allen een ketiewa wechatiema towa en een sjana 
towa oemetoeka toewensen. Een jaar met alleen 
maar vreugde, gezondheid en zegeningen voor u en 
uw hele familie.

Moge we zo gezegend zijn dat Masjiach er dit jaar 
zal zijn.

Met vriendelijke groet,

Rabbijn Eli Spiero

Directeur Stichting Mishpoche
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Rosj Hasjana

Andere gebruiken op Rosj Hasjana

Hoogste prioriteit: sjofar blazen

De Rosj Hasjana-cuisine

Rosj Hasjana, oftewel Joods nieuwjaar, is de 
viering van de schepping van Adam en Eva, de 
eerste man en vrouw op aarde. En de viering van 
hun eerste daden, op weg naar de verwezenlijking 
van de rol van de mensheid in G-d’s wereld. 
In feite is Rosj Hasjana de verjaardag van de 
mensheid. Joods nieuwjaar wordt gedurende twee 
achtereenvolgende dagen gevierd.

Rosj Hasjana duurt twee dagen. Het is het 
moment om de Almachtige te vragen ons een 
jaar van vrede, voorspoed, gezondheid en zegen 
te schenken. Bovendien is Rosj Hasjana een 

op de eerste avond wensen we elkaar ‘Lesjana 
towa tikateew weteechateem’, oftewel: ‘moge 
u voor een goed jaar ingeschreven en verzegeld 
worden’.

net zoals bij iedere grote Joodse feestdag, 
steken vrouwen en meisjes kaarsen aan op 
beide avonden van Rosj Hasjana en zeggen ze 
speciale zegeningen. Op de tweede avond is het 
van belang dat de dames een bestaande vlam 
gebruiken. Dames, denken jullie terwijl jullie de 
sjehechi’janoe-zegening uitspreken, aan een 

Het centrale thema en de hoogste prioriteit 
op Rosj Hasjana is het geblaas van de sjofar, 
oftewel de ramshoorn, aanhoren. Het gehuil van 
een sjofar is een oproep om tot inkeer te komen. 
Daarbij vertegenwoordigt het immense geluid de 
volkskroning van onze Koning. Alles bij elkaar, 
luisteren we naar 100 sjofar-tonen gedurende de 
gehele dienst van Rosj Hasjana.

Zoekt u eens uit hoe laat uw dichtstbijzijnde 
synagoge de sjofar luidt, zodat u weet hoe laat u 

De maaltijden op Rosj Hasjana bestaan uit traditionele gerechten die onze 
wensen voor een zoet jaar, met zegeningen en overvloed symboliseren. 
Traditionele voorbeelden: 

• Een stuk zoete appel wordt in honing gedoopt om ons verlangen naar een 
zoet jaar te symboliseren. Om diezelfde reden worden challot met rozijnen 
gevuld.

• Een hoofd van een vis, schaap, of elk ander koosjer dier wordt geserveerd. 
Dit symboliseert ons verlangen om dit jaar aan het hoofd te staan.

• Een granaatappel die flink gevuld is met zaden wordt gegeten om onze 
wens van een jaar vol mitswot en goede daden te symboliseren.

• Ronde Challot symboliseren een jaar met eindeloos veel goede 
ontwikkelingen.

Gedurende de maaltijd is het ook gebruikelijk om voedsel te eten waarvan de 
namen in de volkstaal zinspelen op zegen en voorspoed. Bijvoorbeeld: velen 
hebben het gebruik om een wortelgerecht te eten, omdat het woord voor 
‘wortels’, ‘merren’, in het Jiddisch ‘vermenigvuldigen’ betekent.

Op Rosj Hasjana is het gebruikelijk om geen voedsel te eten dat zuur of scherp 
is. De gefilte fish zal het zonder de mierikswortel moeten doen…

vreugdevol feest, waarin we G-d als Koning van het 
Universum bekronen.

De Kabbalisten leren ons dat het voortbestaan van 
het universum afhankelijk is van de vernieuwing 
van het G-ddelijke verlangen voor de wereld. Een 
verlangen dat hernieuwd wordt wanneer we G-d’s 
koningschap ieder jaar opnieuw accepteren op 
Rosj Hasjana.

Rosj Hasjana betekent eigenlijk ‘hoofd van het 
jaar’. Net zoals het hoofd het lichaam bestuurt, 
hebben onze acties op Rosj Hasjana een enorme 
impact op de rest van het jaar.

nieuwe vrucht die jullie later gaan eten, of aan een 
nieuw kledingstuk speciaal voor de tweede dag 
van Rosj Hasjana.

op de tweede middag van Rosj Hasjana 2020 
en niet zoals gebruikelijk op de eerste middag 
van Rosj Hasjana – dit jaar valt de eerste dag op 
sjabbat – is het gebruikelijk om naar stromend 
water te gaan, bijvoorbeeld een oceaan, rivier, 
meer enzovoorts. Daar spreekt u een speciaal 
gebed uit en gooit u ceremonieel alle zonden in 
het water.

erbij kunt zijn. Als u of een naaste niet naar de 
synagoge kan komen, neemt u dan gerust contact 
op met de lokale rabbijn, om te kijken of er dit jaar 
vlak bij u een ontmoetingsplek is waar de sjofar 
wordt geblazen (in Amsterdam / Amstelveen zijn 
er veel ontmoetingsplekken). Of dat de rabbijn 
iemand kan regelen die naar u of uw naaste toe 
kan komen. De rabbijnen staan voor u klaar. 
U kunt ook uw eigen sjofar kopen of lenen (zie 
bladzijde 7 voor de blaasinstructies).

Wist u dat..
Wanneer de Satan ziet dat we zo zeker zijn, hij zekerheid verliest in zijn 
zorgvuldig voorbereide rechtszaak?
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Hoe ga ik Rosj Hasjana alleen vieren?

Hoe blaast u zelf de sjofar?

Door Karen Kaplen

De Sjofar-zegeningen
Baroech ata Ado-nai Elo-heenoe Melech 
ha’olam asjer kiedesjanoe bemitswotaw 

wetsiewanoe lisjmoa kol sjofar.

Baroech ata Ado-nai Elo-heenoe Melech 
ha’olam sjehechie’janoe wekie’jemanoe 

vehigianoe lizman haze.

Ga voor een uitgebreide uitleg met video naar: 
www.mishpoche.nl/hogefeestdagen

Iedereen houdt van de hoge feestdagen; een 
maand waarin we onze volledige aandacht op G-d 
richten en tijd doorbrengen met onze familie en 
vrienden.

Behalve dit jaar. Dit jaar is anders. Dit jaar is er 
een pandemie.

Maar moet anders slecht zijn? Kan er niet iets 
anders én goeds zijn?

Dus besloot ik op zoek te gaan naar nieuwe 
manieren om dit jaar betekenisvol te maken.

In een gewoon jaar was ik tijdens de dienst meer 
een passagier dan een chauffeur. Ik kon bij wijze van 
uit het raam kijken en van het landschap genieten, 
want ik hoefde de auto niet te besturen. Dit jaar zal 
alles anders zijn en zal ik moeten besturen.

Dit jaar ben ik uit mijn comfortzone gestapt door 
omstandigheden waar ik geen controle over heb. 
Zelfs als ik zou willen, zou ik niet op de cruise-
control kunnen gaan. Ik kan niet achterover 
leunen, genieten van de rit en iemand anders de 
auto laten besturen. Het besef is er: ik neem de 
leiding. Als chauffeur heb ik de volledige controle 
over de reis. Dat is geloof ik waar de goedheid in 
dit bizarre feestdagen-seizoen in te vinden is. Ik zal 
de reis managen en ik kies ervoor om een mooie 
route te nemen.

Muzikale vertolkingen
Als ik in sjoel zit, moet ik me door de gebeden 
heen haasten om bij te blijven. Ik kijk ernaar uit 
om mijn eigen tempo aan te houden en de tijd 
te nemen om na te denken over wat ik lees. Ik 

Let op: dit jaar wordt er alleen op de tweede dag 
Rosj Hasjana geblazen omdat de eerste dag op 
sjabbat valt. 

Disclaimer: de sjofar halachisch gezien goed te 
blazen, is best ingewikkeld. Daarom is het in het 
algemeen aangeraden om de tonen te horen van 
een gecertificeerde sjofar-blazer. Desalniettemin, 
omdat velen dit jaar niet naar sjoel kunnen gaan, 
is het zeker de moeite waard om het zelf te doen.

Hier volgen enkele tips:
• Positie: legt u de sjofar aan de rechterkant van 
uw mond, tegen uw gesloten lippen aan. De grote 
opening aan het einde van de sjofar wijst naar 
boven. Het is even spelen om de positie te vinden 
die goed voor u is.

• Blazen: houdt u uw mondspieren strak en zorgt 
u ervoor dat uw wangen niet opblazen. U hoeft 
niet hard te blazen om een toon eruit te kunnen 
krijgen.

• Door wie: iedereen die dezelfde verplichting heeft 
als u. (Een man boven de 13 jaar is aangeraden).

Onthoud: oefening baart kunst!

 

ben ook begonnen te luisteren naar de muzikale 
vertolkingen van de gebeden die we zingen, om de 
melodieën te leren.

Koning kronen
Ik heb online een sjofar gekocht. Mijn eigen sjofar! 
U kunt er misschien ook wel eentje lenen van 
een vriend. Blazen, is niet zo moeilijk als ik had 
gedacht. Met behulp van verschillende videotjes 
beschikte ik in no time over dit nieuwe talent. Op 
Rosj Hasjana sta ik vervolgens klaar om de Koning 
te kronen. In sjoel worden er meestal minstens 
100 tonen geblazen, maar als ik 30 tonen blaas is 
dit al genoeg om de mitswa te vervullen.

Goed gezelschap
Het zal moeilijk zijn om niet bij mijn vrienden te 
zijn tijdens de feestelijke maaltijden. Niets kan 
daarvoor in de plaats komen, maar ik zal ervoor 
zorgen dat ik goed gezelschap heb in de vorm 
van interessante Joodse boeken. Ik heb een 
aantal artikelen uitgeprint en in de loop der jaren 
veel uitstekende boeken verzameld. Door mijn 
boekenkasten krijg ik het gevoel dat de grootste 
Joodse geleerden in de geschiedenis bij mij in 
de kamer zijn, klaar om mij les te geven en met 
mij te praten. Met dit soort gasten op bezoek wil 
ik natuurlijk mooie kleren aantrekken en de tafel 
dekken met mijn mooiste spullen.

Ga naar mishpoche.nl/hogefeestdagen om links te 
vinden naar prachtige melodieën, meerdere inzichten 
over de hoge feestdagen, instructies hoe een sjofar te 
kopen en een gratis cursus hoe erop te blazen.

Er zijn drie soorten klanken:

 ‘Tekia’ – een lange toon, ‘Sjewariem’ – drie korte 
tonen, ‘Teroea’ – minstens negen hele korte tonen.

• Er is altijd een Tekia voorafgaand en na afloop 
van de middenklanken Sjewariem en/of Teroea. 
Deze is minstens even lang als de middenklanken 
Sjewariem en/of Teroea.

• Tussen klanken moet er gestopt en geademd 
worden.

• Midden in een klank (ook in een gebroken klank 
zoals de Sjewariem en/of Teroea) mag er niet 
geademd worden.

• In het plaatje hieronder kunt u de volgorde van 
de 30 klanken zien. Tekia is één lange streep, 
Sjewariem zijn drie korte strepen en Teroea 
minstens 9 hele korte streepjes.

• Houd de sjofar vast en zeg de berachot 
(zegeningen) hieronder.

• Het is de bedoeling dat de blazer en de 
luisteraars niet spreken vanaf het begin van het 
uitspreken van de berachot totdat de laatste klank 
is geblazen.
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Geselecteerde tefillot

Drie zegeningen

Awienoe-Malkeenoe

Bekende gebeden

Gedenk ons om te leven, Koning die het leven wil 
en schrijf ons in het Boek des Levens, omwille van 
Uzelf, levende God.

Opdat ieder schepsel zal weten dat U het 
geschapen heeft en ieder wezen zal begrijpen dat 
U het zijn vorm heeft gegeven.

Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek 
van een gelukkig leven.

Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek 
van verdienstelijke daden.

Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek 
van een behoorlijk bestaan en levensonderhoud.

Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek 
van verlossing en hulp.

U bent het toch die van oudsher alles wat vergeten 
wordt weer in herinnering brengt, niets wordt er 
vergeten voor de rechterzetel van Uw Majesteit.

Onze Vader, onze Koning, wees ons genadig en 
verhoor ons ofschoon wij geen goede daden 
hebben, behandel ons weldadig en liefderijk en 
help ons.

Inkeer, gebed en weldadigheid kunnen het 
onheilvolle vonnis afwenden.

Maar U bent Koning, een levende blijvende G-d.

U heeft U in Uw volk van majesteit aan het Uw 
gewijde volk geopenbaard door met hen te 
spreken… Zoals geschreven in Uw tora: ‘Het 
gebeurde op de derde dag bij het aanbreken 
van de ochtend, toen er donderslagen en 
bliksemschichten waren en er een zware 
bewolking over de berg hing, dat het geluid van de 
sjofar zeer sterk was.’

Een tefilla voor beide dagen Rosj Hasjana

Het moesaf-amieda-gebed bevat drie speciale zegeningen die drie fundamentele stellingen van het 
Joodse geloof overbrengen. In elk van deze zegeningen worden tien Tora-verzen over het relevante thema 
geciteerd: drie uit de Pentateuch, drie uit de Psalmen, drie uit de Profeten en een laatste vers uit de 
Pentateuch.

Gedurende de amieda huldigen we een kort en krachtig verzoek die we herhalen gedurende alle tefillot 
(gebeden), van Rosj Hasjana tot en met Jom Kippoer. Een tefilla voor de tweede dag Rosj Hasjana en voor Jom Kippoer

Awienoe-Malkeenoe is een geliefd en gedenkwaardig onderdeel van de dienst op de hoge feestdagen.

De kern van dit gebed, dat werd teruggevonden in de Siddur van Rabbi Amram Gaon (negende eeuw), 
is te vinden in de Talmud. Na een bijzonder moeilijke droogte leidde Rabbi Akiva de gebeden en zei het 
volgende: “Onze Vader, onze Koning, we hebben geen andere koning dan U.” Er viel meteen regen. Dit 
werd vervolgens uitgebreid tot de volledige Awienoe-Malkeenoe, wat nu een gekoesterde en vereerde 
hoeksteen is van liturgie voor onze mensen.

Van de vierenveertig verzen hebben de volgende vier betrekking op Rosj Hasjana's functie van het 
moment waarop onze bestemming voor het komende jaar wordt bepaald:

Nog enkele bekende gebeden die zowel op Rosj Hasjana als Jom Kippoer worden gezegd:

De laatste vers luidt:

ְסֵפֶר  חַיִים וְכָתְבֵנּו בּּ זָכְרֵנּו לְחַיִים מֶלֶך חָפֵץ בַּ
הַחַיִים לְמַעַנְךָ אֶלֹקִים חַיִים.

י  וְיֵדַע ּכָל ּפָעּול ּכִי אַּתָה ּפְעַלְּתוֹ וְיָבִין ּכָל יָצּור כִּ
אַּתָה יְצַרּתוֹ.

פֶר חַּיִים טוֹבִים: נּו ּבְסֵֽ ֵֽ נּו ּכָתְב ֵֽ ינּו מַלְּכ ִֽ אָב

ּועָה: פֶר ּגְאֻּלָה וִישׁ נּו ּבְסֵֽ ֵֽ נּו ּכָתְב ֵֽ ינּו מַלְּכ ִֽ אָב

פֶר ּפַרְנָסָה וְכַלְּכָלָה: נּו ּבְסֵֽ ֵֽ נּו ּכָתְב ֵֽ ינּו מַלְּכ ִֽ אָב

פֶר זְכֻּיוֹת: נּו ּבְסֵֽ ֵֽ נּו ּכָתְב ֵֽ ינּו מַלְּכ ִֽ אָב
ְּכָחוֹת אַּתָה הּוא מֵעוֹלָם וְאֵין  ל הַנִשׁ ּכִי זוֹכֵר כָּ

ִכְחָה לִפְנֵי כִסֵא כְבוֹדֶךָ. שׁ

נּו מֲַעשִׂים  ָֽ נּו ּכִי אֵין ּב ֵֽ נּו וֲַענ ֵֽ נּו חָּנ ֵֽ ינּו מַלְּכ ִֽ אָב
נּו: ִיעֵֽ סֶד וְהוֹשׁ נּו צְדָקָה וָחֶֽ ֲעשֵׂה עִּמָֽ

ּובָה ּותְפִלָה ּוצְדָקָה מַעַבִירִין אֶת רוֹעַ אֶת  ּותְשׁ
רוֹעַ הַגְזֵרָה.

וְאַּתָה הּוא מֶלֶך קֵל חַי וְקַיָם.

ֶךָ לְדַּבֵר  אַּתָה נִגְלֵיתָ ּבַעַנַן ּכְבוֹדֶךָ עַל עַם קָדְשׁ
ִי ּבִהְֹית  ְלִישׁ תוֹרָתֶךָ: וַיְהִי בַיוֹם  הַשׁ עִמָם... ּכַּכָתּוב בְּ

הַּבֹקֶר וַיְהִי קֹלֹת ּובְרָקִים וְעָנָן ּכָבֵד עַל הָהָר וְקֹל 
ֹפָר חָזָק מְאֹד. שׁ
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Jom Kippoer Vijf gebeden

Een dag om te vergeven

Einde vastendag

Voorbereidingen voor Jom Kippoer

Engelachtig gedrag

Jom Kippoer is de heiligste dag van het jaar en de 
dag waarop we het dichtst bij G-d en bij de essentie 
van onze ziel komen. Jom Kippoer betekent ‘Grote 
Verzoendag’. Het is een dag waarop we vasten 
en het grootste deel van de dag in de synagoge 

We spenderen een groot deel van de dag in 
de synagoge, waar we bezig zijn met gebed en 
ontvankelijkheid. Er zijn vijf gebedsdiensten: 

1) De avondgebeden, te beginnen met het 
plechtige Kol Nidree.

2) Het ochtendgebed, gevolgd door het lezen uit 
de Tora en het Jizkor-gebed. Dit mag u ook thuis 
uitspreken.

3) Moesaf, dat een omschrijving van de heilige 

Op Jom Kippoer wist G-d in Zijn Genade al onze 
zondes uit die we hebben begaan. Dit betekent niet 
dat de zondes die we hebben begaan ten opzichte van 
onze medemensen hiermee gelijktijdig gewist zijn.

Als we echt helemaal rein uit deze heilige dag 
willen komen, moeten we eerst elke persoon 
die we mogelijk onrecht hebben aangedaan, 
benaderen en vragen om vergiffenis. Dit is van 

Vanaf een week vóór Jom Kippoer, 
die periode staat ook wel bekend als 
de tien dagen van berouw, worden 
speciale gebeden uitgesproken.

De dag vóór Jom Kippoer is een 
bijzondere dag waarop we ter 
voorbereiding de volgende gewoontes 
naleven:

● De Kaparot worden vroeg in de 
ochtend uitgevoerd.

● Er is een prachtige gewoonte om 
een ander om een stuk honingkoek 
te vragen en te ontvangen. Als het 
verordend zou zijn dat we dit jaar 
‘vragers en ontvangers’ zouden 
moeten zijn, dan is dit al symbolisch 
met de honingkoek gebeurd en hoeft 

Veertig dagen nadat het Joodse volk de Tora bij 
de Sinaï-berg heeft ontvangen en ervoor heeft 
gekozen om G-d’s uitverkoren volk te zijn, heeft 
een deel van het volk een gouden kalf aanbeden. 
Mozes pleit bij G-d om Zijn dwalende volk niet te 
vernietigen. Op de tiende van tisjri zegt G-d: “Ik 

Jom Kippoer is een vastendag. Bijna 26 
uur lang 'kwellen we onze ziel'. Vanaf 
zonsondergang aan de vooravond van 
Jom Kippoer tot het volgende vallen 
van de avond, eten en drinken wij niet. 
Kanttekening: als u ziek bent, het 
Coronavirus heeft of daar gevoelig voor 
kunt zijn, overleg dan met uw arts en 
rabbijn of u wel zou moeten vasten. 

 

Het is een lange dag geweest, maar wanneer het 
einde van Jom Kippoer voorbij is, zijn we er zeker 
van dat we ons doel bereikt hebben, namelijk 
totale eenheid met G-d en complete vergeving. 
Ne’iela eindigt door het Sjema-gebed in eenheid 
en met de gemeenschap hardop uit te spreken. De 

doorbrengen. Dit om onszelf dichterbij G-d te 
brengen en om vergiffenis te vragen. Het is de 
dag dat ons lot voor het komende jaar, vanaf Rosj 
Hasjana tot dan bepaald, verzegeld wordt.

tempeldienst van Jom Kippoer bevat.

4) Middaggebed, waarbij het ‘Boek van Jona’ 
wordt gelezen.

5) Ne’iela, wat wordt gereciteerd als de dag eindigt 
en het vonnis voor het nieuwe jaar wordt verzegeld.

 

De eerste vier gebeden bevatten een (privé) 
zondebelijdenis van zonden ten opzichte van G-d.

toepassing op fysieke, emotionele of financiële 
overtredingen. Vergiffenis wordt dan aangevuld 
met een geschikte monetaire vergoeding.

De vragende persoon is op zoek naar pardon. Van 
de ontvangende persoon wordt verwacht dat hij of 
zij van harte kwijtscheldt, op voorwaarde dat hij of 
zij er zeker van is dat het pleidooi voor vergeving 
inderdaad oprecht is.

het niet verder in het jaar nog eens voor 
te komen.

● We eten twee feestelijke maaltijden. 
Eén in de vroege namiddag en één in 
de avond, vlak voor het begin van de 
vastendag.

● Velen hebben de gewoonte om deze 
dag naar het mikwe te gaan.

● Er wordt extra Tsedakka gegeven.

● Net voordat het vasten begint, dus 
nadat de tweede maaltijd is afgelopen, 
is het gebruikelijk om de kinderen te 
zegenen met de priesterlijke zegen.

● Vrouwen en meisjes steken vóór het 
begin van Jom Kippoer kaarsen aan.

heb [het hen] vergeven.” Sindsdien zien we deze 
dag als de ‘Dag van Verzoening’ – een viering van 
onze onverwoestbare band met G-d. Het is de 
heiligste dag van het jaar, waarop wij ons opnieuw 
verbinden met onze essentie die trouw blijft aan 
G-d, ongeacht ons gedrag.

Ook onthouden we ons van bepaalde 
fysieke genoegens zoals leren 
schoenen dragen, wassen en baden, 
lotions en crèmes aanbrengen en 
intimiteit tussen partners. Jom Kippoer 
is een ‘rustdag’ zoals sjabbat dat is, 
waarop werk verboden is. Daarnaast 
dragen we witte kleding om ons te 
herinneren aan de zuivere engelen.

dag wordt afgesloten door één toon op de sjofar te 
blazen. Het einde van Jom Kippoer wordt gevolgd 
door een feestelijke maaltijd. We zijn verheugd 
en ervan verzekerd dat G-d onze zondes heeft 
vergeven.

Interessant weetje
Ondanks dat er geen voedsel genuttigd mag worden op Jom Kippoer, dekken 
we de tafel wel met een feestelijk tafelkleed en steken we de kaarsen aan vóór 
het begin van de heilige dag.

Dag van verzoening
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De zondebelijdenis
Een algemene opmerking over de gebeden op 
Jom Kippoer

“Het is gebruikelijk om op het hart te kloppen terwijl u 
de zondebelijdenis uitspreekt, alsof u wilt zeggen: ‘Het is 
onze innerlijke impuls die ons ertoe aanzet om verkeerd 
te handelen.”  
Magen Awraham, Orach Chajim 607: 3

Op Jom Kippoer, aan het einde van elke amieda, 
spreken we de zondebelijdenis uit. De kern van 
tesjoewa – tot inkeer komen – is een overtreding 
uit het verleden betreuren en het besluit nemen 
om het niet opnieuw te begaan. De Joodse 
wet specificeert dat we onze tesjoewa moeten 
uitdrukken door onze overtreding en toewijding 
om te verbeteren uit te spreken. Als spijt alleen in 
gedachte wordt beleefd, kan het abstract blijven. 
Spijt uitspreken, dwingt ons om onze acties op een 
tastbare manier te confronteren. Het versterkt ons 
besluit om niet te recidiveren. 

De Jom Kippoer-gebeden bevatten ongeveer tien 
herhalingen van de ‘wiedoei’, het zondebelijdenis-
gebed, dat ons talloze mogelijkheden biedt om na 
te denken over ons wangedrag en ons voornemen 
om beter vooruit te gaan. 

Als u de zondebelijdenis leest, merkt u misschien 
dat sommige van de genoemde overtredingen 
geen dingen zijn waarmee u mee te maken heeft. 
Toch reciteren we allemaal de volledige tekst. 
Ten eerste heeft elke overtreding meer subtiele 
manifestaties en die moeten op deze dag in 
overweging worden genomen. Ten tweede is de 
hele zondebelijdenis in het meervoud geschreven: 
"Wij hebben overtreden" enzovoorts. Dit is niet 
een voorbeeld van het ‘koninklijke wij’. Op deze 
dag adresseren we G-d liever niet als individuen, 
maar als componenten van een groter geheel. We 
zien onszelf en ons lot niet als individu; we zijn één 
volk, op één schip, dat dezelfde reis deelt. Wat we 
wel en niet doen, wordt door iedereen gevoeld. 
Daarom zijn we verantwoordelijk voor elkaar. We 
roepen de collectieve verplichting op door onze 
zonden te belijden. 

Wat is onze emotionele staat wanneer we de 
zondebelijdenis uitspreken? We proberen oprecht 
berouw te voelen. Het hart kan echter tegelijkertijd 
twee verschillende en zelfs tegengestelde emoties 
voelen. We hebben allemaal dit soort dualiteiten 
in ons gevoel ervaren: liefde en angst, anticipatie 
en vrees, teleurstelling en hoop - beide aspecten 
steeds tegelijkertijd. Op dezelfde manier kunnen 
we wroeging en spijt ervaren over het wangedrag 
uit het verleden en ons verheugen over de 
mogelijkheid om tesjoewa te doen. 

De Ba’al Sjem Tov was eens in een synagoge op 
Jom Kippoer, terwijl de voorzanger de wiedoei met 
een vreugdevol deuntje zong. Hij was hierdoor 
verbaasd, omdat het niet de norm was en vroeg de 
voorzanger later waarom hij dat had gedaan. Die 
antwoordde: "Wanneer de dienaren van de koning 
het koninklijk paleis schoonmaken van al het vuil 
en in afwachting van zijn aankomst, doen ze dit 
werk dan niet met vreugde?" De Ba’al Sjem Tov 
was tevreden met deze uitleg.

Kinderen zegenen

Klei in de handen van een pottenbakker

Het is gebruikelijk dat ouders hun kinderen 
voorafgaand aan Jom Kippoer individueel zegenen, 
zowel jonge als volwassen kinderen. Deze zegen 
kan natuurlijk worden uitgesproken via de telefoon 
of via videoconferentie. Wanneer die persoonlijk 
worden gegeven, hebben sommigen de gewoonte 

Eén van de beroemde liturgische gedichten die 
we zingen op de avond van Jom Kippoer is ‘Ki 
Hinee Kachomer’. Dit is geschreven door een 
onbekende Asjkenazische auteur en wordt sinds de 
twaalfde eeuw door vele Joodse gemeenschappen 
uitgesproken.

Het gedicht begint door onze afhankelijkheid van 
G-d te vergelijken met de afhankelijkheid van klei 
in de handen van de pottenbakker. Daarna gaat 
het hele gedicht verder met dit thema. In elke 
volgende strofe wordt G-d vergeleken met een 
andere ambachtsman zoals een metselaar, smid, 

om de zegen te reciteren terwijl hun handen 
over het hoofd van hun kind worden gelegd. 
De gewoonte is om de bekende zegening uit te 
spreken die in de Tora wordt genoemd. Uiteraard 
kan iedere oprechte wens worden toegevoegd.

zeeman, glazenmaker, wever en zilversmid. We 
worden vergeleken met het materiaal dat elke 
expert beheert, vormt en controleert naar zijn wens. 

Elk couplet eindigt met de smeekbede: "Kijk naar 
de overeenkomst en let niet op onze slechte 
neiging." We vragen G-d om het verbond dat Hij met 
ons heeft gesloten te gedenken en onze zonden 
over het hoofd te zien. Deze zin kan ook een tweede 
betekenis hebben, één die op ons gericht is: dat we 
ons verbond met G-d moeten herinneren en niet 
misleid moeten worden door de plannen van onze 
egoïstische neiging. 

Een tefilla voorafgaand aan Jom Kippoer

Dit gebed wordt volgens de Nederlandse gewoonte bij Ne’iela uitgesproken. 
Anderen spreken het na Kol Nidree uit.

Voor een zoon:

Het volgende wordt dan zowel voor een zoon als voor een dochter eraan toegevoegd:

Hierbij het eerste couplet van dit liturgisch gedicht:

Voor een dochter:

Moge G-d je doen zijn als Efrajim en Menasjè.

Moge G-d je zegenen en beschermen.
Hij moge je met vreugde aanschouwen en je liefdevol 
bejegenen.
Hij moge zich tot jou wenden en je vrede schenken.

Zie, wij zijn als leem in de hand van de pottenbakker;
als hij het wil, maakt hij het ruim en als hij het wil, maakt hij 
het nauw.
Zo zijn wij in de hand van U die liefde betoont;
kijk naar het verbond en let niet op de verkeerde neigingen.

Moge G-d je doen zijn als Sara, Rivka, Rachel en Lea.

ֶה. אֶפְרַיְם וְכִמְנַשׁ יְשִׂימְךָ אֱלֹקִים כְּ

מְרֶךָ. יְבָרֶכְךָ ה׳ וְיְִשׁ

. ָּ ך ֶּ נָיו  אֵלֶיךָ וִיחֻנ יָאֵר ה׳ פָּ

לוֹם. נָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ ָשׁ ׂא ה׳ פָּ יִָשּ

יַד הַּיוֹצֵר. חֹמֶר, בְּ ה כַּ ֵּ י הִנ כִּ

ר. רְצוֹתוֹ מַרְחִיב, ּובִרְצוֹתוֹ מְקַצֵּ בִּ

יָדְךָ, חֶסֶד נוֹצֵר. ן ֲאנַחְנּו בְּ כֵּ

צֶר. ֵּ פֶן לַי ט, וְאַל תֵּ ֵּ רִית הַב ְּ לַב

שָׂרָה רִבְקָה רָחֵל וְלֵאָה. יְשִׂימֵךְ אֱלֹקִיִם כְּ
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Jizkor

Ne’iela

Jizkor, een speciaal herdenkingsgebed voor de 
overledenen, wordt tijdens de ochtenddienst op 
Jom Kippoer uitgesproken.

Het woord Jizkor betekent ‘onthoud’. Het is het 
eerste woord van het gebed en vertegenwoordigt 
ook het algemene thema. In dit gebed smeken 
we G-d om de zielen van onze familieleden 
die zijn overleden gunstig te gedenken, in de 

In de laatste momenten voor het eind van Jom 
Kippoer, spreken we het Ne'iela-gebed, oftewel 
het afsluitende gebed uit. Tijdens deze dienst 
proberen we onze Jom Kippoer-reis te voltooien, 
door in gebed de diepe eenheid met G-d uit te 
drukken die in deze speciale tijd er voor ons is om 
te ervaren.

Opmerkelijk is dat we in dit gebed niet langer G-d 

De Chabad-gewoonte is om nu vol vreugde te 
zingen en te dansen, om ons vertrouwen uit te 
drukken dat onze tesjoewa is aanvaard en dat 
we zijn ingeschreven voor een goed jaar, zowel in 
fysieke als spirituele zin. 

In de synagoge wordt een lange toon op de sjofar 
geblazen, nadat de bovengenoemde verzen 

verdienste van de tsedaka (liefdadigheid) die we 
ter ere van hen zullen geven. Dit na afloop van Jom 
Kippoer. De voorkeur is om Jizkor in een minyan 
(congregationele setting) uit te spreken, vanwege 
de speciale kracht van een congregationeel gebed 
en in de aanwezigheid van de Tora-rollen. Als 
het echter niet mogelijk is om de diensten bij te 
wonen, kan Jizkor thuis worden uitgesproken.

vragen om ons in te schrijven voor een goed jaar, 
maar dat Hij ons verzegelt voor een goed jaar, wat 
aangeeft dat dit de laatste momenten zijn van de 
Dagen des Oordeels.

De climax van Ne'iela vindt plaats wanneer 
we drie krachtige uitspraken doen over onze 
geloofsbelijdenis.

zijn uitgesproken. Eén van de redenen is om de 
mensen aan te geven dat het donker is geworden 
en dat het vasten voorbij is. Een andere reden 
voor deze sjofar-explosie is om een   triomfantelijk 
geluid te laten horen, vergelijkbaar met wanneer 
legers van een overwinning terugkeren en door 
trompetten en hoorns vergezeld worden. 

Een tefilla voor op Jom Kippoer

De laatste Tefilla op Jom Kippoer
"Open de poort voor ons, wanneer de poorten sluiten, want de dag 
staat op het punt om te eindigen".  
Het Ne’iela-gebed

Gebed ter nagedachtenis van een overleden vader:

De volgende zin wordt één keer uitgesproken:

De volgende zin wordt drie keer uitgesproken:

De volgende zin wordt zeven keer uitgesproken:

Gebed ter nagedachtenis van een overleden moeder:

Moge G-d ten goede de ziel van mijn vader herdenken 
(naam van de overledene en van zijn moeder), die naar 
de voor hem bestemde wereld is heengegaan. Omwille 
daarvan, zeg ik toe dat ik geld zal afstaan, wat bestemd is 
voor een liefdadig doel.

Hiervoor wordt zijn ziel samengebundeld met de zielen die 
voor het eeuwige leven bestemd zijn, samen met die van 
Awraham, Jitschak, Ja'akov, Sara, Rivka, Rachel en Lea en 
met alle zielen van de brave mannen en vrouwen die in het 
paradijs vertoeven. Amén.

Hoor Jisrael, de Eeuwige G-d, de Eeuwige is één.

Geprezen de Naam van Zijn Koninklijke Majesteit, voor in 
alle eeuwigheid.

De Eeuwige, Hij is G-d!

Moge G-d ten goede de ziel van mijn moeder herdenken 
(naam van de overledene en van haar moeder), die naar 
de voor haar bestemde wereld is heengegaan. Omwille 
daarvan, zeg ik toe dat ik geld zal afstaan, wat bestemd is 
voor een liefdadig doel.

Hiervoor wordt haar ziel samengebundeld met de zielen die 
voor het eeuwige leven bestemd zijn, samen met die van 
Awraham, Jitschak, Ja'akov, Sara, Rivka, Rachel en Lea en 
met alle zielen van de brave mannen en vrouwen die in het 
paradijs vertoeven. Amén.

ְמַת אָבִי מוֹרִי )שם  יִזְּכֹר אֱלֹקִים נִשׁ
ֶהָלַךְ לְעוֹלָמוֹ,  האב בן שם אביו( שׁ

ֶאַנִי נוֹדֵר צְדָקָה ּבֲַעדוֹ. ּבִשְׂכַר  ּבֲַעבּור שׁ
וֹ צְרּורָה ּבִצְרוֹר הַחַּיִים  זֶה ּתְהֵא נַפְשׁ

ְמַת אַבְרָהָם יִצְחָק וְיֲַעקֹב, שָׂרָה  עִם נִשׁ
ְאָר צַּדִיקִים  רִבְקָה רָחֵל וְלֵאָה, וְעִם שׁ

ֶּבְגַן עֵדֶן. וְנֹאמַר אָמֵן. וְצִדְקָנִּיוֹת שׁ

מַע יִשְׂרָאֵל ה׳ אֶלוֹקֵינּו ה׳ אֶחָד. ְשׁ

בוֹד מַלְכּותוֹ לְעוֹלָם וָעֶד. ם כְּ רּוךְ ֵשׁ בָּ

ה׳ הּוא הָאֶלוֹקִים.

ְמַת אִּמִי מוֹרָתִי )שם  יִזְּכֹר אֱלֹקִים נִשׁ
ֶהָלְכָה לְעוֹלָמָּה,  האם בת שם אביה( שׁ

ֶאַנִי נוֹדֵר צְדָקָה ּבֲַעדָּה.  ּבֲַעבּור שׁ
ָּה צְרּורָה ּבִצְרוֹר  ּבִשְׂכַר זֶה ּתְהֵא נַפְשׁ

ְמַת אַבְרָהָם יִצְחָק  הַחַּיִים עִם נִשׁ
וְיֲַעקֹב, שָׂרָה רִבְקָה רָחֵל וְלֵאָה, וְעִם 
ֶּבְגַן עֵדֶן.  ְאָר צַּדִיקִים וְצִדְקָנִּיוֹת שׁ שׁ

וְנֹאמַר אָמֵן.
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Soekot

Soeka

Food for thought

Eenheid

Water en vreugde

Loelaw

Van alle Joodse feestdagen is Soekot de enige 
waarvan de datum niet aan een historisch 
gebeurtenis verbonden is. Chag Hasoekot 

De etrog is de mooiste van de vier soorten, heeft een 
heerlijke geur en een goede smaak. De etrog wijst op de 
persoon die Tora leert en mitswot doet. De etrog zegt: “ik 
ben perfect. Ik balanceer leren en doen in een vlekkeloos 
evenwicht. In mijn leven verhullen of verdringen kennis en 
actie elkaar niet. Ze vervullen en vullen elkaar juist aan.”

 Dit is iets wat we allemaal moeten kunnen zeggen, op z’n 
minst eens in de zoveel tijd. We moeten allemaal weten 
dat we het potentieel bezitten van harmonieuze perfectie. 
Deze momenten hebben we in ons leven en liggen in ons 
handbereik om te bereiken.

Joodse eenheid is één van de centrale thema’s van 
Soekot. Ten eerste zitten we allemaal samen in de Soeka. 
Ten tweede vertellen de geleerden uit de Midrasj ons dat 
de ‘Vier Soorten’ die we samenbrengen, de verschillende 
persoonlijkheden bevatten die in het Joodse volk te vinden 
zijn. Deze persoonlijkheden samenbrengen, wordt op 
Soekot benadrukt. De samenkomst vertegenwoordigt onze 
eenheid als volk, ondanks onze externe verschillen. Dus, 
zorgt u ervoor dat u uw Arba Miniem deelt met uw Joodse 
vrienden en buren. Houdt u wel rekening met de huidige 
gezondheidsmaatregelen. Dit in de spirit van eenheid.

Op Soekot bepaalt G-d hoeveel regen er die winter zal vallen. 
In Israël is het bovendien het primaire regenseizoen. Terwijl er 
bij elk offer in de tempel wijn werd gegoten, werd er op Soekot 
in een speciale ceremonie ook water over het altaar gegoten. 
Dit ritueel zorgde voor zoveel vreugde, dat er de hele nacht 
voorafgaand aan het gieten een viering was met muziek, 
dans en zang. Deze viering heette ‘Simchat Beet Hasjo'eewa’.

Tot op de dag van vandaag, in de huidige tijd waarin er 
geen tempel is, is het gebruikelijk om nachtelijke vieringen 
te houden met zang en dans, zelfs live muziek tijdens de 
tussendagen van Soekot.

Deze feestdag is zo vreugdevol dat wanneer iemand in 
Talmoedische tijden het woord chag – feestdag – zei, zonder 
te specificeren om welke feestdag het ging, dat mensen gelijk 
wisten dat het om Soekot ging. Ook staat er in de Gemara: 
‘degene die de vreugde van de Simchat Beet Hasjo’ewa niet 
heeft gezien, heeft in zijn leven geen vreugde gezien’.

Een andere inachtneming tijdens Soekot is dat 
we de ‘Vier Soorten’ op elke dag van het feest bij 
elkaar nemen, behalve op sjabbat, namelijk: een 

Gedurende zeven dagen en nachten eten we al 
onze maaltijden in de soeka en zien we de soeka 
als ons thuis voor andere gelegenheden. De soeka 
is gelegen onder de open lucht, gemaakt van op 
z’n minst drie muren en een dak van onverwerkte, 
natuurlijke vegetatie – meestal riet, bamboe, 
dennenbomen of palmtakken.

herdenkt het tijdelijke onderkomen waar G-d 
voor zorgde, om onze voorouders te beschermen 
tijdens hun uittocht uit Egypte.

etrog – een bepaalde citrusvrucht, een loelaw – 
palmblad, drie haddassiem – mirte twijgen en 
twee arawot – wilgentakjes.

 Het doel is om zoveel mogelijk tijd in de soeka door 
te brengen. Met name de feestelijke maaltijden 
op de eerste twee avonden van het Soekot-feest, 
wanneer we een stuk brood of mezonot eten, 
oftewel voedsel op basis van granen, dat minstens 
zo groot is als een olijf.

Wanneer u in de Soeka challah, brood, koek en dergelijke eet, 
reciteert u na de gewone beracha van hamotsie of mezonet:

Baroech ata Ado-nai Elo-heenoe Melech ha’olam asjer 
kiedesjanoe bemitswotaw wetsiewanoe leesjeew basoeka.

Wanneer het de eerste keer is dat u op Soekot in de soeka zit, zegt 
u na de eerste zegening: Baroech ata Ado-nai Elo-heenoe Melech 
ha’olam sjehechie’janoe wekie’jemanoe vehigianoe lizman haze.

Pakt u de loelaw op met uw rechterhand en reciteert u vervolgens:

Baroech ata Ado-nai Elo-heenoe Melech ha’olam asjer 
kiedesjanoe bemitswotaw wetsiewanoe al netilat loelaw.

Pakt u nu de etrog op met uw linkerhand. Op de eerste dag van 
Soekot, of wanneer het de eerste keer is dat u dit op Soekot doet, 
zegt u: 

Baroech ata Ado-nai Elo-heenoe Melech ha’olam 
sjehechie’janoe wekie’jemanoe vehigianoe lizman haze.

Brengt u de loelaw en de etrog vervolgens samen en schudt u 
ermee. U heeft zojuist de mitswa vervuld. Het is wel gebruikelijk 
om ze in alle zes de richtingen te schudden.

De soeka-zegeningen

De loelaw-zegeningen
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De laatste dagen: Sjeminie Atseret & Simchat Tora

Sjeminie Atseret

Spontane vreugde gedurende de dag

Op Simchat Tora dansen we met onze voeten en niet met onze hoofden

Van achtbaan naar locomotief

Simchat Tora

Tora-lezing

De Tora leert ons dat we na de zeven 
dagen van Soekot een achtste dag moeten 
vieren. In de diaspora wordt deze achtste 
dag verdubbeld, wat twee dagen jom tov 
betekent. Deze feestdag volgt Soekot 
afzonderlijk op.

Ondanks dat de achtste dag, Sjeminie 
Atseret, Soekot opvolgt, is het eigenlijk 
in vele opzichten een onafhankelijke 
feestdag. We nemen de ‘Vier Soorten’ niet 
meer mee naar de soeka en beschouwen 
de soeka niet meer als ons huis. Veel Joden 
in de diaspora eten nog wel in de soeka, 
maar zonder de bijbehorende zegening te 
zeggen.

Op Sjeminie Atseret wordt het Jizkor-gebed 
in de synagoge gezegd en wordt er een 
speciaal gebed voor regen uitgesproken, 
ter herdenking aan het begin van het 
regenseizoen in Israël. Vrouwen en meisjes 
steken weer de kaarsen aan.

Ondanks dat er een specifiek kader is om te 
volgen, wordt er een mate van spontane vreugde 
ingebouwd gedurende de dag. Mensen zouden 
zomaar kunnen overgaan op spontaan zingen, 
dansen en nog meer zingen. Dit op elk moment 
tijdens de dienst.

Nu is dit dansen wel wat anders dan wat u zou 

We vieren de Tora die we met onze hoofden 
bestuderen. We dansen echter met onze voeten. 
Als we met onze hoofden zouden gaan dansen, 
zou iedereen een verschillende dans doen, ieder 
in een eigen ritme, sommigen met vrienden en 
niet met onbekenden en sommigen als eenzame 
zielen. Het ene hoofd is zogezegd hoger, het 
andere lager. Het ene is hier op aarde, het andere 
in de wolken of daarboven. Sommigen kennen 

Tegen de tijd dat Simchat Tora voorbij is, hebben 
we een spirituele achtbaan achter de rug: van 
zelfreflectie tijdens de hoge feestdagen tot de 
duizelingwekkende vreugde van Soekot en 
Simchat Tora. Nu is het tijd om de achtbaan om te 
zetten in een locomotief, dus om ervoor te zorgen 
dat de inspiratie van de feestdagen ons vooruit 
brengt, op weg naar grotere groei, geleerdheid en 
toewijding in het komende jaar.

Op de laatste dag is het gebruikelijk om de 
jaarlijkse Tora-cyclus zowel te beëindigen 
als te beginnen, wat deze dag maakt tot 
Simchat Tora, oftewel ‘Tora-viering’.

De synagogedienst van Simchat Tora, 
als opvolging van het Soekot-feest, gaat 
niet zoals op elke andere dag. De Tora-
rollen zijn aanwezig en er zijn Hebreeuwse 
gebeden, maar het hoogtepunt van de 
feestdag bestaat uit de hakaffot. Dit is de 
uitbundige dans. Daarbij het gezang terwijl 
de Tora-rollen in cirkels om de bima worden 
geparadeerd, het gehuppel, de snacks en 
misschien zelfs nog wat (gematigde) drank 
in de synagoge. Uitzonderlijke Simchat Tora-
diensten voor de viering van de voltooiing 
van de jaarlijkse Tora-leescyclus, worden 
gedurende de dag en nacht gehouden.

De Tora-lezing is de meest uitgebreide van alle 
lezingen van het jaar. Om te beginnen, worden alle 
drie de Tora-rollen uit het heilige ark gehaald – 
ervan uitgaande dat de gemeenschap drie rollen 
bezit.

Er zijn acht ali’jot. Het gebruik is om voor elke 

kunnen tegenkomen in een andere setting. Omdat 
er geen instrumentale muziek is, zijn zingen en 
klappen een essentieel onderdeel van de dans. 
Zorg er wel voor dat u de gezondheidsmaatregelen 
die uw sjoel vaststelt, hanteert. Uw sjoel zal vast 
een creatieve manier vinden om ook dit jaar een 
vreugdevolle Simchat Tora te beleven.

alleen hun eigen plek waar niemand anders weet 
van heeft. Daarom dansen we met onze voeten.

Al onze voeten zijn hier op dezelfde aarde – geen 
één hoger en geen één lager dan de ander. Dit 
betekent dat we allemaal in éénheid kunnen 
dansen, als één geheel met één hart en als één 
enkel wezen. Er is geen eenzaamheid tijdens de 
dans, enkel alleen maar vreugde.

Neemt u de tijd om over te denken wat u geleerd 
en geabsorbeerd heeft. Denkt u eens aan wat 
er gaat veranderen in het komende jaar door de 
inspiratie van de verbazingwekkende reis die u 
net heeft afgesloten. Met als laatste wens: geniet 
ervan en succes met het uitpakken van al het 
goede van tisjri!

man op Simchat Tora een ali’ja te verzorgen. Hoe 
worden acht ali’jot echter verdeeld over tientallen 
mannen? Daar zijn verschillende creatieve 
oplossingen voor. Veel gemeenschappen noemen 
simpelweg meerdere mannen in één keer op voor 
een collectieve ali’ja.
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Tijden voor sjabbat & jom tov om kaarsen aan te steken

Rosj Hasjana
Vrijdagavond 18 september om....................18:55
Uitgaande sjabbat 19 september na...........20:27
 Sjabbat sjoewa
Vrijdagavond 25 september om....................18:55
 Jom Kippoer
Zondagavond 27 september om..................18:55
 Soekot
Vrijdagavond 2 oktober om.........................18:50
Uitgaande sjabbat 3 oktober na....................19:54
 Sjeminie Atseret & Simchat Tora
Vrijdagavond 9 oktober om.........................18:35
Uitgaande sjabbat 10 oktober na.................19:38

Baroech ata Ado-nai Elo-heenoe Melech ha’olam asjer 
kiedesjanoe bemitswotaw wetsiewanoe lehadliek ner 

sjel (sjabbat wesjel*) jom tov **.

*Op vrijdagavond toevoegen
**Op 27 september wordt ‘jom hakippoeriem’ (in plaats van 
jom tov) gezegd
**Velen zeggen op Rosj Hasjana ‘jom hazikaron’ (in plaats    
     van jom tov)
 
De volgende beracha wordt vervolgens uitgesproken 
(behalve op 25 september).

Baroech ata Ado-nai Elo-heenoe Melech ha’olam 
sjehechie’janoe wekie’jemanoe vehigianoe lizman hazè.
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