
Joods Messiaanse gemeente ''Beit Nitzachon''

Seder chag haSoekot –  Hosja'na Rabba – Hosjanot

a  .Hosja'na Rabba   – de grote smeekbede  

Hosja'na Rabba staat bekend als de laatste dag van de dagen van het oordeel. Deze periode 
begint bij Rosh haShana en eindigt met Hosja'na Rabba. Het woord  Hosja'na Rabba is een 
Aramees woord en betekend – grote smeekbede of grote roep voor redding.
We bidden gezamenlijk Tehillim 118 (zie het Hallel) en schudden gezamenlijk met de loelav bij de 
woorden  יָעה ָנא  Hosjejah''na –  och Adonai geef toch hulp. We bidden voor redding en zegen  הושי
van Adonai de levende Elohim, dit gebed is een schreeuw om hulp en genade van Adonai.

We eindigen dit gebed met het samenvoegen rondom de hoornen van het altaar, getooid met 
wilgentakken (vers 27). Deze traditie woord Hosjanot genoemd. 
De hoornen van het altaar staan traditioneel voor de troon van Elohim. 
We verzamelen ons als een mikra Kodesh (generale repetitie) rondom de troon van Elohim.
Wij uiten dit door 7 keer om de bimah te lopen en na iedere ronde een shofarstoot te blazen. 
Door de wilgentakken aan het einde van de zeven rondes op de grond te slaan leggen wij ons 
oude leven volledig af. We slaan in totaal zeven keer '' Mashiach Yeshua heeft in totaal zeven keer
gebloed '' dan kan de 8te dag (eeuwigheid) aanbreken. 

De wilgentak heeft geen geur of geen smaak en staat voor mensen zonder geur of smaak en 
zonder enige vonk van Adonai in zich. Enkel door Mashiach kunnen wij ons oude ik volledig 
afleggen en rein voor zijn troon staan. ''Na dit zag ik een grote menigte, uit alle natiën, stammen, 
gemeenschappen en talen die voor de troon en voor het lam stonden. Ze waren gekleed met witte 
gewaden en hadden palmtakken in hun handen.'' (Gizajon 7:9)''

Na het hosja'na rabba gebed (Tehilliem 118)  lezen wij Zecharja 14:1-9; en vers 16-19. Na de 
lezing gaan begint de Hosjanot – de zeven rondes om de bima:

– lees voor het lezen van de tekst de b'racha voor de Haftarah

''Er komt een dag dat JHWH zal ingrijpen, Jeroeshalaijim, dat de buit binnen je muren wordt verdeeld. 
Ik zal alle volken samenbrengen – zegt JHWH – om tegen Jeroeshalaijim ten strijde te trekken. 
De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. 
De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden 
uitgeroeid. Daarna zal JHWH uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer. 
Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeroeshalaijim. 
De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, 
zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee 
bergketens die zullen reiken tot aan Atseel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat 
koning Oezijah regeerde over Jehoeda. En JHWH, mijn Elohim, zal verschijnen met al de zijnen. Op die 
dag zal er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen hun glans. Op die ene dag, die alleen JHWH kent, zal 
er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. 
Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeroeshalaijim zuiver water ontspringen: de ene helft zal in het oosten in zee 
uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. En JHWH zal koning worden
over de hele aarde. Dan zal JHWH de enige Elohim zijn en zijn naam de enige naam.'' 

De overlevenden van de volken die Jeroeshalaijim hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen 
om JHWH Tzevaot als koning te vereren om het soekot te vieren. En is er op aarde een volk dat niet naar 
Jeroeshalaijim komt om JHWH Tzevaot als koning te vereren, dan zal er in dat land geen regen vallen. 
Ook Egypte zal, wanneer zijn volk niet naar Jeroeshalaijim komt, stellig worden getroffen door deze plaag, 
waarmee Jeroeshalaijim de volken straft die soekot niet komen vieren. Dat zal de straf zijn voor Egypte en 
de andere volken die niet deelnemen aan soekot.
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– zing voor het lezen van de tekst de b'racha voor de Haftarah

b  . Hosjanot   – Smeekbeden   (de zeven rondes om de Bimah)  

Gazan en daarna de Gemeente:

Hosja'na  Om Uw bestwil' onze Elohim' alstublieft red ons!
Hosja'na  Om Uw bestwil' onze Schepper' alstublieft red ons!
Hosja'na  Om Uw bestwil' onze verlosser' alstublieft red ons!
Hosja'na  Om Uw bestwil' onze bron van welzijn ' alstublieft red ons!

Gazan:

ֶשר וָהה הי הה                                                                           ה כלל אש הו ה ם יָה שם א בָה ר ה קָה ט יר לם מ ה יר  
W'hajah kol Asjer jikra b'shem JHWH jimalet.

''En het zal geschieden dat een ieder die de naam van JHWH aanroept zal worden gered.'' 
(Joëel 2:32 of 3:5)

ים רומר א ּבמָה ה הוּשע־נ ה הו ה ם יָה שם א בָה רוך ּהב ה ד ב ה ור ֶבן־ד ה א לָה  הוּשע־נ ה
Hosja'na ben Davied' baroech haba b'shem JHWH, Hosja'na bamroemiem.

''Hosja'na voor de Zoon van Davied! Gezegend hij die komt in de naam van JHWH. Hosja'na in de
hoogte!'' (Matitjahoe 21:9)

Gemeente:

''Want de Schriftplaats zegt: "Iedereen die in hem gelooft, zal niet beschaamd raken." Hierin maakt 
hij geen onderscheid; niet tussen Jehoedaje of Aramaje*, want er is één Meester van allen, die rijk 
is in iedereen die hem aanroept. Want iedereen die de naam van MaRJAh** aanroept, zal worden 
gered. 

''Hoe zullen degene aanroepen die ze niet hebben geloofd? Of hoe zullen ze degene geloven die ze niet hebben 
gehoord? Of hoe zullen ze horen zonder prediker? Of hoe zullen ze verkondigen als ze niet uitgezonden zullen worden? 
Zoals staat geschreven: "Hoe sierlijk zijn de voeten van een boodschapper van vrede, en van een boodschapper van 
goede dingen." Maar niet allen hebben de boodschap van het evangelie gehoord want Jesjʿaja*** zei: "Mijn Meester, wie 
heeft onze echo geloofd?" Daarom is geloof vanuit de gehoorzaamheid van het oor en de gehoorzaamheid van het oor 
is vanuit het woord van Eloha****. (Romeihiem 10: 11-17)''

Voetnoten
*      Aramese woorden voor Joden of Arameeërs
**.    Aramese naam van de naam JHWH
***   Aramese naam van Jesjajahoe
**** Aramese vorm van Elohim (God)
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De Gazan en de gemeente:

kol m'vaser, m'vaser v'omer
Een stem roept uit, roept uit en zegt:*

O' luister naar de roepende stem van ware verlossing, Ik hoor mijn Geliefde, zijn stem is mooi, Hij
komt met zijn duizenden van zwevende engelen op de Olijfberg, Hij staat daar en roept.

De roepende stem komt – de shofar klinkt en onder zijn voeten splitst de berg zich. 
Hij daalt neer – door zijn stralende licht zal de helft van de oostzijde van de berg uitéén scheuren en

geopend zijn. 

Vervuld is zijn eeuwen oude profetische voorzegging, de roepende stem komt, met zijn heiligen
omringt; 

Bij iedereen op de aarde zal er tot de verste eilanden een stille rustige stem weerklinken en te horen
zijn. 

De kinderen die hij verkreeg en het zaad dat hij grootbracht, is geboren zoals een kind uit de
baarmoeder.

Maar wie heeft gebaard en wie heeft voortgebracht, en wie is een overéénkomstige situatie
verkondigd?

De Perfecte en Zuivere heeft dit wonder gebaard, welke sterveling heeft zo'n wonderbaarlijke weg
gezien?

Redding en verlossing in één verbonden, zal de aarde dit voortbrengen in één dag?

Hoewel hij in de hoogte en in de diepte machtig is' vooralsnog hoe kan een natie op één dag geboren
worden? 

De stralende Ene zal zijn volk verlossen, en het zal licht op de avond zijn!

En op de berg Tsion zullen haar verlossers marcheren, want Tsion baarde en bracht voort, 
Een stem proclameert bij al haar grenzen, verspreid je tent alle naar zuid en noord. 

Zij wonen verspreid tot in ver Damaskus dat opnieuw is ingenomen door hun zonen en hun
dochters,

Jubelend en vrolijk ,O roos van Sharon' aanschouwen zij dat de slapers van de Chevron wakker zijn.

Keer terug naar Mij en weest gered, O Jisraël, als je enkel vandaag mijn stem kon verstaan!
Een man is voorwaarts gesprongen, (tzemah) Spruit is zijn naam – ja Davied zelf,

weest verheugd!

Op Op! uit het stof lig niet langer begraven! Jullie bewoners van as wordt wakker en zing!
De troosteloze stad zal koninklijk oprijzen om haar afgeloste** Koning te begroeten als voorheen. 

De naam van de vervloekte zal door Elohim uitgewist worden – hij verschaft zijn gezalfden hemelse
genade.

Dan maakt hij van ons zaad een eeuwig volk, beschermd voor altijd is het zaad van 
Koning Davied.

Voetno  ot  
*  From Hoshana Rabba service, Festival Services for Pesch, Shavuot and Succot, Adler, Zangwill, Davis
    and Salaman (Hebrew Publishing Co., 1930) pp. 248-249 (vertaling).
** De schuld en de belofte is volledig afbetaald door de Koning die komt.
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T'hilat habrit hadasha – gebed   voor   het verbond van de spruit  

Loeqa 1:68-75

"Gezegend is JHWH, de Elohim van Jisraël, die zijn volk heeft bezocht en verlossing
voor haar heeft veroorzaakt. Hij heeft voor ons de shofar van verlossing doen 
klinken in het huis van zijn bediende Davied. Zo heeft hij gesproken bij monde van 
zijn heilige profeten van ouds. En hij zou ons bevrijden uit de handen van onze 
vijanden en van allen die ons haten. En hij heeft zijn mededogen met onze 
voorvaders betoond en heeft zich aan zijn heilige verbonden gehouden. De eed die 
hij aan onze voorvader ʾAvraham heeft gezworen, dat hij aan ons [het volgende] zou
schenken: dat we uit de handen van onze vijanden zouden worden bevrijd en hem 
onbevreesd zouden dienen,  [en dat] al onze dagen met recht in rechtvaardigheid 
[zouden zijn].''

Gebed voor het schudden met de loelav

We schudden de loelav in iedere richting, 
dit heiligt de alomtegenwoordigheid van Elohim, 
er is niemand zoals Hij.

De loelav wordt de eerste en de zevende dag van het feest geschud (behalve op shabbat)' 
het volgende gebed wordt geproclameerd:

Ik ben bereid de instructies* van mijn Schepper te volgen die ons geboden heeft in zijn Torah: 
'' De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, 
loofbomen en beekwilgen. Zeven dagen lang moeten jullie feestvieren ten overstaan van JHWH, 
jullie Elohim.'' (wajikra 23:40)
Als ik schud' moge er grote zegeningen op ons vallen en mogen wij gevuld worden met heilige 
gedachten: Want waarlijk hij is El Elohim en Adonai haAdonim*, Hij regeert boven en beneden, en 
zijn soevereiniteit heeft autoriteit over alles. Mag deze inachtneming van van de instructies 
aangaande de vier soorten worden geaccepteerd alsof we het vervullen in alle details en 
bijzonderheden. En laat de schoonheid van Adonai onze Elohim op ons rusten; zodat U het werk 
van uw handen kunt afmaken. Mag Adonai voor altijd geprezen worden. Amen en Amen.

Nu wordt gebed 54 gebeden (Het schudden met de loelav). Aan het einde van het gebed worden de wilgen- 
takken verwijderd en zeven maal op de grond geslagen. De laatste dag van rechtspraak is nu afgesloten. 
Door de wilgentakken stuk te slaan tonen wij dat wij het oude hebben weg gedaan en dat het nieuwe is 
gekomen. De wilgentakken staan voor de mens die geen geur van Elohim in zich heeft. We leggen de oude 
mens af. 

Voetnoot
*   Mitzvot betekend ''instructie of opdracht''.
** El Elohim betekend 'de God der goden' Adonai haAdonim betekend 'Heer der heren'.


