
ahse    Het Kaddiesj‐gebed 
 
 
 
Le-itchaddete: 364 dasberg sidoer 
 
 
Laat de grootheid en heiligheid van Zijn grote Naam vermeld worden in de wereld die Hij in 
de toekomst zal vernieuwen en waarin Hij de doden zal doen herleven en hen tot een eeuwig 
leven zal verheffen. Waarin Hij de stad Jeroesjaljiem weer zal herbouwen en Zijn tempel 
daarin zal vestigen, de afgodendienst van de aarde zal doen verdwijnen en de dienst voor G’d 
op zijn plaats zal herstellen. Dan zal de Eeuwige, de Heilige die geprezen wordt, regeren in 
zijn Koninklijke glorie, tijdens uw leven en tijdens het leven van heel Jisraeel, spoedig en 
binnenkort. 
Weimroe ameen (Zegt daarop: Amen). 
 
Moge Zijn grote Naam ten eeuwige dage worden geprezen 
 
Geprezen, geloofd en verheerlijkt, hoog verheven, geroemd, bezongen en aanbeden zij de 
Naam van de Heilige, Hij zei geprezen boven alle lofprijzingen, liederen en gezangen, en 
boven alle troost die in deze wereld kan worden uitgesproken. 
Weimroe ameen (Zegt daarop: Amen). 
 
Moge Zijn grote Naam ten eeuwige dage worden geprezen 
 
Moge er volledige vrede komen vanuit de hemel en leven voor ons en voor heel Jisraeel. 
 
Mijn hulp komt van de Eeuwige, de maker van hemel en aarde 
Weimroe ameen (Zegt daarop: Amen). 
 
Hij die vrede maakt in Zijn sferen, moge vrede maken voor ons, voor heel Jisraeel en voor de 
hele mensheid. 
Weimroe ameen (Zegt daarop: Amen). 
 
 
 
Men trekt wat gras uit de grond en zegt: 
 
In de steden moge het leven weer opbloeien als het kruid van het veld (Ps.72:16) 
Bedenkt dat wij stof zijn (Ps.103:14) 
 
Vervolgens wast men de handen en zegt: 
 
Eens zal Hij de dood voor eeuwig vernietigen en zal de Heer, de Eeuwige onze G’d de tranen 
van ieders gezicht wissen en de smaad Zijn volk aangedaan zal Hij over heel de wereld 
verwijderen, want de Eeuwige heeft het gezegd (Ps.25:8) 
 
 
 
 
 


