
Structuur, berachot, 
inhoud, chazzanoet 





De tefilla (het gebed) 

 AMIDA (Sjmoné Esré) 

Wat is de altijd terugkerende kern? 



De tefilla 

 AMIDA  

Sjachariet+Ma’ariv: Sjema 



De tefilla 

 AMIDA  

Sjachariet+Ma’ariv: Sjema 

Inleiding (psoeké dezimra etc) 

Afsluiting (Alénoe etc.) 



De tefilla: sjachariet 

 AMIDA  

Sjema 

Ma & do: 3 aliyot Torah 

Inleiding (psoeké dezimra etc) 

Afsluiting (Alénoe etc.) 



 AMIDA  

Sjema 

Sjabbat & Jomtov: Torah 

Sjabbat & Jomtov: Haftarah 

Sjabbat & Jomtov: Moesaf 

Inleiding (psoeké dezimra etc) 

Afsluiting (Alénoe etc.) 

Hallel 

Kaddisj tussen bijna  
elk blok (minjan) De tefilla: sjachariet 



 Birchot hasjachar 

 P’soeké dezimra 

 Chatsi-kaddisj 

 Barechoe 

 Sjema & voor- en na-
berachot 

 Amida 

 Kaddisj sjaleem/titkabbal 

 Torah-lezing 

 Chatsi-kaddisj 

 

 Haftarah 

 Gebed voor Israel, evt. 
mewarchien hachodesj 

 Derasja 

 Chatsi-kaddisj 

 Moesaf 

 Kaddisj sjaleem/titkabbal 

 Alénoe 

 Kaddisj jatom 

 Slot, bijv. Én k’Elohénoe 

 Chazzanoet: structuur  sjtaygers (toonladders) 
Kaddisjiem, Sjema’s, Mi chamocha’s, Hallel, etc. 



Verschillende Sjema’s 

Tom’s Testje Tussendoor 



Hoe herken je ze, en welke verschillende typen kun je 
onderscheiden? 

Welke berachot ken je? 



 Beginnen (meestal) met Baroech ata Adonai, Elohénoe, 
Melech ha’olam, … 

 Verschillende typen: 
 Korte, om iets te heiligen, zonder daarbij een mitswa te 

vervullen, bijv.: 
 … boré p’rie hagafen 
 … hamotsie lechem min ha’aretz 

 Voor het vervullen van een mitswa, met de uitbreiding … asjer 
kid’sjanoe bemitswotav wetsiwanoe, …, bijv.: 
 … lehad’liek nér sjel sjabbat/jom tov 
 … netielat jadajiem 

 Lange, die meestal een eigenschap van/verzoek aan Adonai 
beschrijven, vormen vaak een serie (volgende slide) 
 



Waaraan herken je ze? 



 Eindigen met een chatima: … Baroech ata Adonai, …., bijv.: 
 … habochér be’amo Jisraél be’ahavah 
 … mechajé hamétiem 
 … mesaméach tsiyon bevanéyha 
 … notén haTorah 

 
 
 

 Maken vaak deel uit van een serie: 
 Alleen de 1e beracha begint met de petiecha Baroech ata 

Adonai, Elohénoe, Melech ha’olam, …, (anders bij Amida) 
 Iedere beracha uit de serie eindigt met een chatima 
 Alle berachot uit één serie hebben een inhoudelijk verband 

met elkaar 

 

De chatima bevat de kern/samenvatting van de beracha en 
is voor de chazzan een belangrijk muzikaal ankerpunt 



Verschillende Chatimot 

Tom’s Testje Tussendoor 



Waar vind je ze in de sidoer? 



 Birchot hasjachar 

 Chatsi-kaddisj 

 Barechoe 

 Sjema & voor- en na-
berachot 

 Amida 

 Kaddisj titkabbal/sjaleem 

 Torah-lezing & Torah- 
voor- en na-berachot 
berachot 

 Chatsi-kaddisj 

 Haftarah & naberachot 

 Gebed voor Israel 

 Derasja 

 Chatsi-kaddisj 

 Moesaf 

 Kaddisj titkabbal/sjaleem 

 Alénoe 

 Kaddisj jatom 

 

 Ook bijv. de eerste 3 
berachot van het bensjen 



Probeer in tweetallen de structuur te ontdekken van het 
Sjema incl. de voor- en naberachot (dus na het Barechoe t/m 

… ga’al Jisraél) 



 1e beracha: Jotsér or: 
 Begint met petiecha 
 Ingevoegde piyoet: El adon 
 Chatima = … jotsér hame’orot 

 2e beracha: Ahava raba 
 Geen petiecha (want 2e in de serie) 
 Chatima = … habochér be’amo Jisraél be’ahavah 

 Sjema Jisraél Adonai Elohénoe, Adonai echad 
 + nog 3 alinea’s Torah-tekst: 

1. We’ahava et Adonai… 
2. Wehaja im sjamoa… 
3. Wajomer Adonai el Mosjé lemor 

 3e beracha: Emet 
 Geen petiecha (want 3e in de serie) 
 Chatima = … ga’al Jisraél 
 Laatste uit de serie, want de volgende beracha heeft weer een 

petiecha, is nl. de 1e beracha van een nieuwe serie, de Amida 
 



Probeer in tweetallen de betekenis te ontdekken van het 
Sjema incl. de voor- en naberachot 



 1e beracha: Jotsér or: 
 G’d als schepper (Schepping) 

 2e beracha: Ahava rabba 
 G’d kiest volk Israel, geeft Torah (Verbond) 

 Sjema 
 Antwoord/bevestiging van het volk op de uitverkiezing 

 Acceptatie van het verbond, uitvoering van de mitswot 

 3e beracha: Emet 
 G’d als verlosser (Messiaanse eindtijd) 

 
De gehele (maar beknopte, in 3 stadia) levensloop 

van de wereld en het Joodse volk 



 2e beracha: Ahava raba 
 In Yisjtabach sjtayger = mineur 
 Sjema in Adonai Malach sjtayger = majeur 
 Moduleren op chatima = … habochér be’amo Jisraél be’ahavah 

  Sjema + alinea’s Torah-tekst 
 In majeur 
 Vanaf Emet in Ahava Raba sjtayger 
 Moduleren op Adonai Elohéchem EMET (≠ chatima) 

 3e beracha: Emet 
 In Ahava Raba sjtayger 
 Mi chamocha (vrijdagavond, sjabbesochtend, feestdagen) 
 Na de chatima direct stille Amida, zónder Amén 
 Chatima …ga’al Jisraeel laten ‘uitsterven’ (geen Amén uitlokken) 

 

De chatima is voor de chazzan een belangrijk muzikaal 
ankerpunt; soepele voorbereiding voor kehilla 



Tom’s Testje Tussendoor 

Verschillende Mi Chamocha’s 

(+ spec. minhag: juist niet op melodie?) 



Amida: de ‘bewegingen & geluiden’ 
 “Sjmoné Esré”, “18-gebed”, 19 berachot, nr. 12 toegevoegd 

 Eerst 3 stappen achterwaards, dan 3 voorwaarts 

 Voeten tegen elkaar tijdens hele Amida (engel) 

 De knik-buiging: 
1. Begin 1e bracha 

2. Einde 1e bracha 

3. Begin 6e bracha (Modiem – anachnoe – lach) 

4. Einde 6e bracha 

 Kedoesja: naar links en rechts buigen bij zè-la-zè (2x) 

 Kedoesja: 3x op tenen bij Kadosj, kadosj, kadosj 

 Direct na elke Baroech ata Adonai: “Baroech hoe 
oewaroech sjemo” (chazzan moet ‘triggeren’) 

 Direct ná iedere beracha: “Amén” (leuk voor de chazzan) 

 Einde v/d Amida bij Osé sjalom (p.296): 3 stappen 
achterwaards, naar links en rechts (hoe ja’ase) buigen 

Baroech – ata - Adonai 



 Kol nidré 

 Sjachariet 

 (Jizkor, minhag 1) 

 Moesaf 

 Mincha 

 (Jizkor, minhag 2) 

 Ne’iela 

 



 Kol nidré 

 Sjachariet: 
 Gewone structuur zoals op sjabbat: birchot hasjachar, p’soeké 

dezimra, barechoe, sjema, amida, torahlezing, haftarah, enz. 

 Heel veel piyoetiem ingevoegd in de berachot van de Amida, 
m.n. in de kedoesjat hajom (vooral in de moesaf) 

 De chatimot zijn de bakens die het eind (en dus ook het 
begin) van de berachot markeren, waarmee de structuur van 
de Amida (vrijwel identiek aan sjabbat) herkend kan worden! 

 Moesaf (m.n. kedoesjat hajom) 

 Mincha 

 Ne’iela 



 Sjachariet Jom Chol (יום חול), Sjabbat+Jom Tov 

 Splitsing Jom Chol en Sjabbat+Jom Tov (Nisjmat) 

 Sjachariet Jom Chol sjenie+chamisjie (Torahlezing) 

 Mincha Jom Chol, Sjabbat+Jom Tov 

 Ma’ariv: 
 Jom Chol 

 Kabbalat Sjabbat 

 Motsé Sjabbat 

 Diversen (bensjen, z’mieres, sjabbat thuis, speciale dagen, …) 

 Sjalosj Regaliem & Jamiem Nora’iem: machzoriem 

Ontdek de structuur in verschillende sidoeriem 
Tom’s Testje Tussendoor: opvallende delen liturgie z.s.m. vinden! 



Vragen, reacties? 


