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Gebed voor de

VERJAARDAG - YOM HULEDET

tdlvh ,vy
Voor de verjaardag van een man:

bqiyv qxjy ,hrba vnytvba !rb> ym
.................. ta !rby avh halv lxr hqbr hr>
.(ivb>h) ,vyh lx> vtdlvh ,vy dvbkl
vhrm>yv vhyyxy vtva !rby avh !vrb >vdqh
hlxmv ign9lkmv hqvjv hrj9lkm vhlyjyv
vydy h>im9lkb hxljhv hkrb xl>yv
hbvul vbl9tvla>m-lk vl almt>
.]ma rmanv lar>y9lk ,i hn> ,yr>iv ham di
Mi sheberach avoteinu Av’raham, Yitz’chaq, v’Ya'aqov,
Sara, Riv’qa, Rachel v’Lea, Hu y’varech et .............................
lich’vod yom huled’to shechal haYom (haShavua).
HaQdosh baruch Hu y’varech oto y’chayeihu v’yish’m’rehu
v’yatzilehu mikol tzara v’tzuqa umikol nega umachala,
v’yish’lach b’racha v’hatz’lacha b’chol ma’ase yadav,
shet’male lo kol mish’alot libo l’tova,
ad me’a v’es’rim shana im kol Yis’ra’el v’nomar amen!
Moge Hij, die onze voorouders Av’raham, Yitz’chaq en Ya’aqov,
Sara, Riv’qa, Rachel en Lea zegende, Zijn zegen geven aan ...............................
ter ere van zijn verjaardag vandaag (deze week).
Moge de Heilige, geprezen zij Hij, hem zegenen, hem in leven houden,
hem behoeden en beschermen tegen ziekte en ellende.
Moge Hij zegen laten rusten op het werk van zijn handen,
al zijn wensen ten goede in vervulling laten gaan
en hem voldoening en tevredenheid schenken tot de volle honderdtwintig jaren,
samen met geheel Israël. Daarop zeggen wij: amen!
Voor de verjaardag van een vrouw:

bqiyv qxjy ,hrba vnytvba !rb> ym
.................. ta !rby avh halv lxr hqbr hr>
.(ivb>h) ,vyh lx> htdlvh ,vy dvbkl
hrm>yv hyyxy htva !rby avh !vrb >vdqh
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hlxmv ign9lkmv hqvjv hrj9lkm hlyjyv
hydy h>im9lkb hxljhv hkrb xl>yv
hbvul hbl9tvla>m-lk hl almt>
.]ma rmanv lar>y9lk ,i hn> ,yr>iv ham di
Mi sheberach avoteinu Av’raham, Yitz’chaq, v’Ya'aqov,
Sara, Riv’qa, Rachel v’Lea, Hu y’varech et .............................
lich’vod yom huled’ta shechal haYom (haShavua).
HaQdosh baruch Hu y’varech ota y’chayeiha v’yish’m’reha
v’yatzileha mikol tzara v’tzuqa umikol nega umachala,
v’yish’lach b’racha v’hatz’lacha b’chol ma’ase yadeiha,
shet’male la kol mish’alot liba l’tova,
ad me’a v’es’rim shana im kol Yis’ra’el v’nomar amen!
Moge Hij, die onze voorouders Av’raham, Yitz’chaq en Ya’aqov,
Sara, Riv’qa, Rachel en Lea zegende, Zijn zegen geven aan ...............................
ter ere van haar verjaardag vandaag (deze week).
Moge de Heilige, geprezen zij Hij, haar zegenen, haar in leven houden,
haar behoeden en beschermen tegen ziekte en ellende.
Moge Hij zegen laten rusten op het werk van haar handen,
al haar wensen ten goede in vervulling laten gaan
en haar voldoening en tevredenheid schenken tot de volle honderdtwintig jaren,
samen met geheel Israël. Daarop zeggen wij: amen!
Zegen voor de jarige:

.;rm>yv yy ;krby
.;nxyv ;yla vynp yy ray
.,vl> ;l ,>yv ;yla vynp yy a>y
.] ma vnxy>m iv>y ,>b
Y’varechecha Adonai v’Yish’m’recha.
Ya’er Adonai panav eleicha vichuneka.
Yisa Adonai panav eleicha v’Yasem l’cha Shalom.
B’Shem Yeshua M’shichenu, amen!
De Eeuwige zegene u en Hij behoede u.
De Eeuwige doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Eeuwige verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.
In de naam van Yeshua, onze Messias, amen!
In de naam van Yeshua, onze Messias, amen!
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