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Gebed voor op reis

T’FILAT HADERECH

!rdh tlpt
Als men op een verre en/of langere reis gaat zegt men het volgende gebed:

.,y tyrxab hnk>a rx>9ypnk a>a
.!nymy ynzxatv ynxnt !dy ,>9,g
Esa chan’fei shachar, esh’kena b’acharit yam,
gam sham yadecha tan’cheni, v’tochazeni yaminecha.
Zou ik op dageraads vleugelen weggaan, begaf ik mij aan het eind van de zee,
ook daar zou Uw hand mij leiden, en hield Uw rechterhand mij vast.
, y l h t Tehilim [Psalmen] 139:9

vnytvba yhlav vnyhla yy !ynplm ]vjr yhy
,vl>l vndyijtv ,vl>l vnkylvt>
zvxml vniygtv ,vl>l vnkyrdtv
,vl>lv hxm>lv ,yyxl vnjpx
!rdb tvir tvyhv ,yuclv brvav byva9lk [km vnlyjtv
.,lvil avbl tv>grtmh tvynirvp ynym9lkmv
vnydy h>im9lkb hkrb xl>tv
,ymxrlv dcxlv ]xl vnnttv
.vnyavr9lk ynyibv !ynyib
hta ]vnxtv hlpt imv> la yk vnynvnxt lvq im>tv
.hlpt imv> yy hta !vrb
Y’hi ratzon mil’faneicha, Adonai Eloheinu v’Elohei avoteinu,
shetolichenu l’shalom, v’tatzidenu l’shalom,
v’tad’richenu l’shalom, v’tagi’enu lim’choz
chef’tzenu l’chayim ul’sim’cha ul’shalom,
v'tatzilenu mikaf kol oyev v'orev v'lis’tim v'hayot ra'ot baderech,
umikol minei pur'aniyot haMitrag'shot lavo la’olam.
v'tish’lach b'racha b'chol ma'ase yadeinu
v'tit'nenu l'chen ul’chesed ul’rachamim
b'eineicha uv’einei chol ro'einu,
v'tish’ma qol tachanuneinu ki El shomea t'fila v'tachanun Ata!
Baruch Ata Adonai shomea t'fila!
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Moge het Uw wil zijn, Eeuwige, onze G’d, en G’d van onze voorouders,
dat U ons in vrede zult laten reizen, dat U onze voetstappen in vrede zult leiden,
dat U ons beschermt in vrede tegen elk gevaar onderweg,
dat U ons veilig ons doel laat bereiken, ons leven behoedend, in blijdschap en in vrede.
Moge U ons redden uit de handen van elke vijand die het op ons gemunt heeft,
bescherm ons tegen elk gevaar onderweg, tegen aanslagen, verkeersongelukken en
allerlei noodlottige gebeurtenissen, die plotseling over de wereld kunnen komen.
Laat er zegen rusten op hetgeen wij ondernemen en laat ons goedheid, ontfermende
liefde en barmhartigheid bij U vinden en bij allen die ons zullen ontmoeten.
Moge U ons gebed verhoren, want U bent een G’d die een gebed verhoort!
Gezegend zijt Gij, Eeuwige, die een gebed verhoort!
Voor een lange reis met de auto zegt men het volgende gebed:

ytvba yhlav yhla
bqiy yhlav qxjy yhla ,hrba yhla
halv lxr yhlav hqbr yhla hr> yhla
.yttbl ,vl>l ynryzxhv yjpx zvxml ,vl>l yniygh
qxrm rvm>l tvrhzb gvhnl yl an rvzi
.]mzb rvjil tvnrib hmydq tvkz ttl tvbydab
ir igpb lqta alv yllgb hlqt yht an la
,,lvib ,yyxh t>dq9ta hbrn ]imlv
.]ma ]vjr yhy ]kv
Elohainu, v'Elohei Avotai,
Elohei Av’raham, Elohei Yitz’chaq, v’Elohei Ya'aqov,
Elohei Sara, Elohei Riv’qa, v’Elohei Rachel v’Lea,
hagi’eni l’shalom lim’choz chef’tzi, v’hach’zireni l’shalom l’veiti.
Azor na li lin’hog, biz’hirut, lish’mor mer’chaq,
ba’adivut, latet zechot q’dima, b’eranut la’atzor baz’man.
Al na t’hi teqala big’lali, v’lo etaqel b’fega ra,
ul’ma’an nar’be et q’dushat haChayim ba’olam, v’chen y’hi ratzon, amen!
Mijn G’d, en G’d van mijn voorouders,
G’d van Av’raham, G’d van Yitz’chaq en G’d van Ya’aqov,
G’d van Sara, G’d van Riv’qa en G’d van Rachel en Lea,
Breng mij in vrede naar het doel van mijn reis
en breng mij in vrede weer terug naar huis.
Help mij voorzichtig te rijden en afstand te houden,
beleefd, voorrang verlenend, oplettend en op tijd te stoppen.
Laat mij niet de oorzaak zijn van een ongeluk,
en laat mij geen ongeluk overkomen door de fout van een ander,
maar laat ons in waarachtigheid U kunnen dienen en daardoor de heiligheid
van het leven in deze wereld vermeerderen. Moge dit Uw wil zijn, amen!
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Voor een vliegreis zegt men het volgende gebed:

/rav ,ym> hnvq !ynplm ]vjr yhy
,vl>l vncyutv ,vl>l vnkylvt>
.hxm>lv ,vl>lv ,yyxl vnjpx zvxml vniygtv
ryva ybytnb ,ycuh lk !vtb vnlyjhv vnrm>
.h>by9ykrdv ,y9tvxrab ,yrbvihv
,xvr ]khv hghb ,yzxvah ydy /ma ana
.]ma ,lvi div htim vnycx dblb !b yk ,vl>l vngyhnhl
Y’hi ratzon mil’faneicha, qone shamayim va’aretz,
shetolichenu l’shalom, ut’tisenu l’shalom,
v’tagi’enu lim’choz chef’tzenu l’chayim ul’shalom ul’sim’cha.
Shom’reinu v’hatzilenu b’toch kol haTasim bin’tivei avir
v’ha’ov’rim b’ar’chot yam v’dar’chei yabasha.
Ana, ametz y’dei haOch’zim bahege v’hachen rucham
l’han’higenu l’shalom ki b’cha bil’vad chasinu meAta v’ad olam, amen!
Moge het Uw wil zijn, dat U, die over de hemel en aarde heerst,
ons in vrede laat reizen, ons in vrede deze vliegreis laat maken
en ons het doel van onze reis in leven, vrede en blijdschap laat bereiken.
Behoed en bescherm ons, samen met allen die langs de luchtroutes reizen
en over oceanen en continenten vliegen.
Moge U de piloten kracht, wijsheid, inzicht en leiding geven aan hun geest
om ons veilig en in vrede te naar het doel van onze reis te brengen,
want op U vertrouwen wij van nu tot in de eeuwigheid, amen!

hrvtb t>lv>mh hkrbb vnkrb .vnytvba yhlav vnyhla
]rha ypm hrvmah !dbi h>m ydy li hbvtkh
.rvmak !>vdq ,i ,ynhvk vynbv
Eloheinu v’Elohei Avoteinu, bar’chenu baB’racha haMeshuleshet baTora,
haK’tuva al y’dei Moshe Av’decha, haAmura miPi Aharon uVanav, Kohanim
Am q’doshecha ka’amur:
Onze G’d en G’d van onze voorouders, zegen ons met de in drie zinnen vermelde
zegen in Uw Tora, geschreven door Uw dienaar Moshe, uitgesproken door Aharon en
zijn zonen, de priesters, het U gewijde volk, zoals het geschreven staat:

.;rm>yv yy ;krby
.;nxyv ;yla vynp yy ray
.,vl> ;l ,>yv ;yla vynp yy a>y
.] ma vnxy>m iv>y ,>b
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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!
r b d m b Bamid’bar [Numeri] 6:24

.!ykrd9lkb !rvm>l !l9hvjy vykalm yk
Ki mal’achav y'tzave-lach, lish’mor’cha b'chol d'racheicha.
Want Hij zal aangaande u Zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen!
, y l h t Tehilim [Psalmen] 91:11

.,lvi9div htim !avbv !taj9rvm>y yy
Adonai yish’mor-tzet’cha uvo’echa me’ata v'ad-olam.
Moge de Eeuwige waken over uw vertrek en aankomst, van nu tot in eeuwigheid!
, y l h t Tehilim [Psalmen] 121:8

Gebed na terugkeer van een lange reis:

,lvih ;lm vnyhla yy hta ;vrb
.bvu9lk ynlmg>
.] ma vnxy>m iv>y ,>b
Baruch Ata, Adonai, Eloheinu, Melech haOlam,
sheG’malani kol tov!
B’Shem Yeshua M’shichenu, amen!
Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze G’d, Koning van het heelal,
die mij heeft beschermd op mijn reis
en mij gezond en wel naar huis heeft laten terugkeren.
In de naam van Yeshua, onze Messias, amen!
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