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Zèwèd habat 
 
 

De Brit mila is al een hele oude traditie. De manier waarop meisjes in de joodse 
gemeenschap worden verwelkomt is nog heel nieuw en gebeurd ook niet overal 

op dezelfde manier,maar steeds meer ouders willen ook hun dochter haar 
(joodse) naam en een zegen geven.  

De religieuze betekenis van deze ceremonie is dezelfde als die van de Brit mila 
van een jongen: het meisje wordt binnengeleid in het Verbond tussen God en het 
volk Jisraël en de ouders verklaren dat het hun bedoeling is haar een joodse 

opvoeding te geven. 
 

Vroeger werd de Sjabbat na de geboorte de vader in sjoel opgeroepen. Dan werd 
er vaak een speciale beracha voor de baby gezegd en daarbij kon haar naam 
(Hebreeuws en landstaal) worden genoemd. Dit gebeurde zonder dat de baby en 

haar moeder erbij waren. Nu komen de moeder en de baby wel mee naar sjoel 
(meestal wat later dan de eerste Sjabbat na de geboorte). De ceremonie vindt 

dan plaats tijdens de Toravoorlezing. De vader en/of moeder worden opgeroepen 
en nemen hun babydochter mee. Na het uitspreken van de nabracha voor de 
Tora volgt een driespraak tussen de ouder(s), de gemeente en de rabbijn. 

 
A. Zoek dit op op blz 568 e.v. van de LJG sidoer ‘Tov lehodot’ en vergelijk het met 

de samenspraak tussen de ouder(s), gemeente en rabbijn bij de Briet mila (blz. 
557 e.v.)  
Wat is er voor overeenkomst en/of verschil? 

 

 
 

 
 

 
 

De ouders kunnen ook besluiten thuis een speciale ceremonie te houden. (Kijk 
op blz. 562 e.v. van de LJG sidoer Tov lehodot) 
 

B1. Ben je wel eens bij een Zewed habat geweest, misschien was er een na jouw 
eigen geboorte? 

Schrijf op een apart vel papier of op de PC/laptop wat je erover weet en doe er 
eventueel een foto bij. Je mag er ook een PowerPoint van maken. 
 

B2. Als je er nog nooit een Zewed habat hebt meegemaakt lees dan goed wat er in 
de sidoer staat en schrijf hieronder op hoe je dat vindt. 

 

 
 

 
 

 
C. Wat vind jij een mooie beracha om te zeggen als er een baby geboren is. Je kan 

kijken op blz. 553 v.d. sidoer, maar er ook zelf een maken. 
 

 
 

 
 

 


