De CHOEPA in 10 stappen
Je bent verliefd geworden en jullie besluiten te trouwen. De rabbijn geeft jullie een lijst
waarop precies staat wat jullie doen bij het vieren van de choepa.

Er zijn wat woorden weggevallen in het lijstje hieronder.
Vul de juiste woorden in en kies die uit het vak onderaan.
Tip: weet je het niet meer, kijk in ‘de Reis van je Leven, H6 blz. 54 t/m 61
Of op https://vimeo.com/15368336 naar Choepa Oudgenoeg in Synagoge LJG Amst.
VOOR DE TROUWDAG

1. Tijdens de sjabbatochtendienst voor de choepa krijgen de chatan (bruidegom) en
de kalla (bruid) een speciale ………………………………………………………………………………………..
OP DE TROUWDAG METEEN VOOR DE TROUWCEREMONIE

2. De kalla (bruid), chatan (bruidegom), rabbijn en twee (of meer) getuigen,
…………………………………………………… ……………… de ketoeba (joods huwelijkscontract).
1ste DEEL VAN DE TROUWCEREMONIE: KIDOESJIN

3. Onder het zingen van Baroech haba worden de chatan en kalla onder de
……………………………………….………………… gebracht.
Als alle aanwezigen zitten wordt er (door de rabbijn) een toespraak gehouden.
4. Er wordt een beracha gezegd over de …………………………………. en bruid en bruidegom
nemen allebei een slokje.
5. De chatan schuift een …………………………… aan de vinger van de kalla en zegt: ‘Zie door
deze ring ben jij in heiligheid met mij getrouwd volgens de wet van Mosjè en Jisraël’.
6. Dan geeft de kalla aan de ……………………………………………………………….. een ring en
zegt: ‘Ik ben van jou, mijn lief, en jij bent van mij’.
7. De …………………………………………………………………………………… wordt voorgelezen.
2de DEEL VAN DE TROUWCEREMONIE: NISOEÏEN

8. De ………………………………………….…………………………………………………………..worden gezongen
Hierin danken wij God voor ons bestaan, voor de liefde, voor Israël en voor het huwelijk.
9. Het chatan en …………………………………….drinken voor de tweede keer wijn uit één beker.
10. De chatan trapt een ……………………………………………… kapot en alle aanwezigen roepen:
……………………………………………………………………….…………, veel geluk!!!!
De ceremonie is voorbij maar het feest gaat door met muziek en dans, eten en drinken
een CHOEPA is een echte SIMCHA.
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