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MUZIEK 
 
V Op het midden van deze dag blijven wij even stilstaan. 

Laten wij onze harten en handen opheffen tot God, 
die het midden van ons leven is: 
Heer, onze God, 
laat ons midden in ons dagelijks werk voor U staan,  
geef ons de moed en de kracht, 
om het ene nodige te zoeken 
en te doen wat goed is in uw ogen. 

Allen Amen. 
 
SAMENZANG 
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Psalm 90.	Een gebed van Mozes, de man Gods 
De Psalm wordt gebeden, beurtelings door de ene en de andere helft van de 
gemeente, om en om. Het ‘Ere zij de heerlijkheid’ wordt door allen gezegd. 

HEER, Gij zijt ons een toevlucht geweest 
van geslacht tot geslacht; 

eer de bergen geboren waren, 
en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht, 
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God. 

Gij doet de sterveling wederkeren tot stof, 
en zegt: Keert weder, gij mensenkinderen. 

Want duizend jaren zijn in uw ogen 
als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, 
en als een nachtwake. 

Gij spoelt hen weg; 
zij zijn als een slaap in de morgen, 
als het gras dat opschiet; 

in de morgenstond bloeit het en het schiet op, 
des avonds verwelkt het en het verdort. 

Want wij vergaan door uw toorn, 
door uw grimmigheid worden wij verdelgd; 

Gij stelt onze ongerechtigheden vóór U, 
onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. 

Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid, 
wij voleindigen onze jaren als een gedachte. 

De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, 
en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; 

wat daarin onze trots was, is moeite en leed, 
want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen. 

Wie kent de sterkte van uw toorn, 
en uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt? 

Leer ons zó onze dagen tellen, 
dat wij een wijs hart bekomen. 
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Keer weder, o HERE! Hoelang nog? 
en ontferm U over uw knechten. 

Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid, 
opdat wij jubelen en ons verheugen al onze dagen. 

Verheug ons naar de dagen waarin Gij ons hebt verdrukt, 
naar de jaren waarin wij onheil hebben gezien. 

Laat uw werk aan uw knechten openbaar worden, 
en uw heerlijkheid over hun kinderen; 

de liefelijkheid van de HERE, onze God, zij over ons, 
en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, 
ja, het werk onzer handen, bevestig dat. 

Allen Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
zoals het was in het begin en nu en immer 
en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

LEZING 

Rosj Hasjana Genesis 1:1–5 

Jom Kippoer Leviticus 23:26–32 

Soekot Leviticus 23:39–43 

Simchat Thora Deuteronomium 34 en 
Genesis 1:1–5 

LIED 

Gebeden 
in de schaduw van de Joodse feestdagen in de herfst 
 
V Nu de synagoge in deze weken haar grote feesten viert  

– Nieuwjaar, Grote Verzoendag 
Loofhutten en Vreugde der Wet – 

bidden wij met haar mee, beschroomd en bescheiden. 
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Gebed op Rosj Hasjana 
Nieuwjaarsdag  
 
V Laten wij onze Vader aanroepen 

omdat Hij ons geroepen heeft, 
laten wij naar Hem toe gaan 
omdat Hij naar ons toe gekomen is, 
laten wij staan voor zijn aangezicht 
met neergeslagen ogen 
omdat Hij onze Schepper is, 
de eerste en de laatste 
die ons omringt met vuur en liefde. 
 
O God onze Vader, 
Gij hebt de schepping ter hand genomen 
toen Gij geroepen hebt ‘licht’ 
en er was licht – 
nu bidden wij dat Gij 
het levenslicht bewaren wilt 
van dag tot dag, van jaar tot jaar 
en dat Gij geopende ogen wilt geven, 
zieners onder de mensen,  
 
opdat zuiverheid en goedheid 
de plaats innemen 
van verdorvenheid en kwaad, 
dat bijgeloof en waan 
de geesten niet langer zullen beheersen 
en afgodendienst 
het oog niet langer zal verblinden. 
 
Laat alle aardbewoners weten 
dat elke knie te buigen heeft voor U 
en elke tong uw naam moet belijden. 
Laat toch allen die geschapen zijn naar uw beeld 
zich hun verbondenheid bewust worden, 
zodat ze één van geest 
als broeders en zusters elkaar zijn toegedaan, 
voor altijd verenigd in U. 
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Dan zal uw koninkrijk op aarde gevestigd worden 
en het woord van de profeet zal vervuld worden: 
Op die dag zal de HEER de enige zijn, 
die door de mensen als God beleden wordt 
en zijn Naam zal de enige zijn, 
zoals ons in de Torah geleerd is: 
Hoor, Israël, 
De HEER onze God, de HEER is één! 
 
Zo bidden wij samen: 

 
Allen HEER, ontferm U! vervolg p. 11 
 

 
 
Gebed op Jom Kippoer 
Grote Verzoendag 
 
V O HEER, 

Gij woont in de eeuwigheid, 
uw ogen zijn hoog verheven 
en toch ziet Gij aan wat hier op aarde gebeurt. 
Uw troon is niet met onze maat te meten, 
uw heerlijkheid gaat boven ons begrip. 
 
De hemelse geesten beven, 
Gij maakt de wind tot uw bode, 
Gij maakt het vuur tot uw dienaar. 
 
Uw Woord is waarachtig, 
uw spreken standvastig, 
uw wil daadkrachtig, 
uw orde majesteitelijk, 
uw oogopslag legt de oerdiepten droog, 
uw vlammende blik doet de bergen deinzen. 
 
Verhoor het gebed van uw knecht 
en laat uw oor oplettend zijn, 
want wat Gij gemaakt hebt roept U aan: 
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Zie toch niet aan wat uw volk heeft misdreven, 
ontferm U over wie in waarheid U dient. 
Let toch niet op de goddeloze dingen 
van wie hetzelfde doen wat heel de wereld doet, 
maar zie degenen aan 
die onder tranen vasthouden aan Uw verbond. 
 
Wat is de mens dat Gij zijner gedenkt, 
dat Gij toornig zoudt zijn? 
 
Wat is ons vergankelijk bloed 
dat Gij toornig zoudt zijn? 
 
Er is immers niemand 
van al wie op aarde geboren zijn 
die niet goddeloos heeft gehandeld? 
 
Er is immners niemand 
van al wie genoemd zijn met uw Naam 
die niet misdreven heeft? 
 
Daarom, HEER, onze God: 
zie ons hier voor U staan met een gebroken hart 
en met schuldige handen 
en wees ons genadig! 
Zo bidden wij samen: 

 
Allen HEER, ontferm U! vervolg p. 11 

 
 
Gebed op Soekot 
Loofhutten 

 
V Om uwentwil, o onze God, 

help toch 
en geef herademing, 
vrijheid, lucht om te leven, 
omdat Gij onze schepper zijt, 
omdat Gij onze verlosser zijt, 
omdat Gij naar ons op zoek zijt. 
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Help toch, 
terwille van uw waarachtigheid, 
terwille van uw bondgenootschap, 
terwille van uw goedheid, 
terwille van uw eenheid, 
terwille van uw leer, 
terwille van uw rijk, 
terwille van uw zoet geheim, 
terwille van uw heilige liefde, 
terwille van uw woning op aarde – 
 
geef, HEER, herademing, 
vrijheid, lucht om te leven: 
terwille van alles wat wij U toezingen: 
kom ons bevrijden! 
 
Help toch uw volk, 
dat uw oogappel is, 
help hen, die één met uw Naam willen zijn, 
die U zoeken en roepen om U, 
help hen die dorsten 
en smachten naar vrede, 
help hen die leven van sabbath tot sabbath, 
help hen uw heil te vertalen, 
uw beeld niet te vertekenen. 
 
Open uw hand 
en geef vrucht aan de aarde, 
open uw mond en geef adem en leven 
aan al wie benauwd zijn 
om uwentwil – 
want zo zijt Gij nabij  
als het bloed dat vergoten wordt, 
als de vloek en de zucht 
van het leven dat onderdrukt wordt. 
Gij zijt nabij in uw zwijgen als het graf 
en in uw woord dat onder ons opstaat, 
als het brood wordt gedeeld 
en de liefde ons loutert. 
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Terwille van het menselijke leven 
dat ons is aangedaan 
door uw Zoon, 
de bevrijdende helper, 
Messias Jezus, die tot uw Rijk, 
uw Kanaän, is doorgegaan 
bidden wij samen: 
 

Allen HEER, ontferm U! vervolg p. 11 
 

 
 
Gebed op Simchat Thora 
Vreugde der Wet 
 
L O, onze HEER, kom ons bevrijden, 

geef adem in de angst, 
geef ruimte aan ons hart, 
uitkomst in de benauwdheid. 
 
O, onze HEER, kom ons te hulp, 
o onze HEER, treed reddend op, 
o, onze HEER, verhoor ten dage van ons roepen. 
 
Gij, God van alle windstreken, 
van alle geest die waait, 
Gij die de harten kent, 
betrouwbare Verlosser, 
help toch en hoor 
ten dage van ons roepen, 
 
omdat er onrecht is op aarde, 
onvruchtbaarheid, 
het menselijk leven woekert voort 
maar draagt geen eerbied, 
de dood woont in ons bloed, 
de haat in onze hand. 
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Hoe komt het 
dat de mensen voor elkaar  
niet mer zijn dan materiaal? 
Hoe komt het dat de afgoden van oudsher 
telkens opnieuw  
vat krijgen op de samenleving? 
 
Laat er temidden van een verwilderde wereld 
aandacht ontstaan voor uw verhaal op ons, 
de mare van uw trouw, 
de wet van uw liefde. 
 
Laat er adem zijn voor uw Naam, 
laat er hart zijn voor uw geboden, 
gehoor voor uw Woord, 
dat vlees wil worden. 
 
Laat er weer een gemeente zijn 
voor het broodnodige gebed 
en voor de wijn van de vreugde 
die Gij aan mensen schenken wilt, 
de vreugde der Wet, 
van het onderricht, 
Simchat Thora! 
 
Gij die het woord van de gerechtigheid 
aan ons gegeven hebt, 
Gij die aan ons uw liefde belijdt, 
Gij die alleen heilg zijt en goed, 
hoor ons ten dage van ons roepen! 
 
Zo bidden wij samen: 
 

Allen HEER, ontferm U! 
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V In stilte brengen wij voor U 
wat leeft in de ruimte van ons hart. 

STILTE 

V Hemelse Vader, hoor en verhoor al onze gebeden 
in de naam van Jezus, uw Zoon, 
die ons heeft leren bidden: 

 

Allen Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde 
geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, op 
aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks 
brood, en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze 
schuldenaars vergeven, en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. Want van U is het Konink-
rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

ZEGENBEDE 

V Laten wij nu gaan in vrede 
en bidden wij om de zegen van God.  

 Zegen met uw Licht onze ogen, 

Allen opdat zij opengaan 
en het goede zien in elke mens. 

V Zegen met uw Licht onze monden, 

Allen opdat zij woorden spreken 
die goed doen en vrede brengen. 

V Zegen met uw Licht onze handen, 

Allen opdat zij zich uitstrekken 
naar de mens die naar ons toekomt. 

V Zegen met uw Licht onze voeten, 

Allen opdat zij wegen gaan van gerechtigheid 
en van zorg om mensen. 

V Zegen met uw Licht heel ons menselijk bestaan 
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Allen opdat er troost is voor de verdrietige 
en hoop voor de wanhopige; 
opdat bitterheid kan wijken voor mildheid, 
wantrouwen vlucht voor vertrouwen. 
Zo bidden wij tot U, onze God. 
Amen. 

SAMENZANG 

 
MUZIEK  
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