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Gebeden aan het einde van Jom Kipoer 
Nodig:laptop of IPad en toegang tot internet 

Machzor voor de Hoge Feestdagen 
 
 

Neïla 

 
Het einde van Jom Kipoer vergeet je nooit. 

De sjoel is stampvol, de gebeden van de hele dag hangen in de lucht, alle 

wensen, alle beloften. Met elkaar zeg je nog eens die speciale gebeden.  

Nog even, heel even sta je bij elkaar, de ogen dicht, in gedachten 

verzonken. Dan klinken de woorden, die je zegt aan het begin van het 

leven, en aan het einde. 

 

Luister naar: 
www.levisson.nl/images/stories/HF/JK%20neila/569%20Sjeimes%20Neila%20PG.mp3 

 

Herkende je de woorden?  
Dit is het Sheimes (Machzor blz. 569) gezongen door chazan Paolo Gorin z.l.. 
 

 
 

ֶעד ם וָּ עֹולָּ ּותֹו לְּ בֹוד ַמלְּ ם כְּ רּוְך שֵׁ  בָּ
 

ֱאֹלִהים יָּ הּוא הָּ ֱאֹלִהים  יְּ יָּ הּוא הָּ  יְּ
ֱאֹלִהים יָּ הּוא הָּ ֱאֹלִהים  יְּ יָּ הּוא הָּ  יְּ
ֱאֹלִהים יָּ הּוא הָּ ֱאֹלִהים  יְּ יָּ הּוא הָּ  יְּ

ֱאֹלִהים יָּ הּוא הָּ  יְּ
 

Hoor Jisraël, de Eeuwige onze God, de Eeuwige, is Eén. 

Wij danken U die Koning is voor altijd en over alle mensen. 
Hij is er voor altijd. 

 
 

Het is doodstil in sjoel en helemaal donker. Dan klinkt de sjofartoon,     

ה ִקיעָּ  תְּ

…....zacht, harder, nog harder, hij trilt even, en zakt langzaam weg.  

 

Luister naar: (AN AMAZING SHOFAR RAM'S HORN SERVICE) 

www.youtube.com/watch?v=0jR20-0sy1Y&list=RD02u6iNXRVN-WE 

 

Ga meteen naar het eind vh filmpje voor de Tekia Gedola 

 

http://www.levisson.nl/images/stories/HF/JK%20neila/569%20Sjeimes%20Neila%20PG.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=0jR20-0sy1Y&list=RD02u6iNXRVN-WE
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Je hebt je adem ingehouden, nu adem je uit,  

je bent leeg én vol, tegelijkertijd. 

 

Jom Kipoer is voorbij en je zegt hees van de lange, lange dag in sjoel 

tegen degene die naast je staat: Gemar Chatima Tova, nog vele jaren. 

 

 

Opdrachten. 

 

A. Wat is jouw wens voor een goed jaar voor je familie, je gemeente , alle 

mensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Ga naar de muziekbibliotheek van het Levisson Instituut:  

www.levisson.nl/nl/muziek/muziekbibliotheek/yomkippurservices/jom-kipoer-neila.html  

 

1. Zoek hier een melodie vd Neïla dienst die jou speciaal raakt of die je 

heel mooi vindt of die je aanspreekt of die je kent  

(Let op zoek onder opnames, voor de mp3’s) 

 

Mijn melodie is: _______________________________________________ 

 

2. Pak nu de Machzor. 

Voor de muziek staat steeds het pagina nummer waar je de tekst in de 

Machzor kunt vinden.  

Zoek nu de pagina op waar de tekst staat van de door jou gekozen melodie. 

Lees de tekst in het Nederlands 

 

Vind je de melodie bij de inhoud passen Waarom wel/niet 
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