Joods Messiaanse Gemeente '' Beit Nitzachon''
Tikiat Shofar – Het blazen op de Shofar – (Rosh haShana)

De zegeningen voor het blazen op de Shofar:
Hebreeuws:
Baruch Ata, Adonai, Eloheinu, Melech
haOlam, shehecheyanu
v'qiy’manu v'higiyanu
laz’man haze,amen
Nederlands:
Gezegend zijt Gij, Adonai, onze Elohim, Koning van het heelal, die ons het leven heeft geschonken en ons in
staat gesteld heeft dit tijdstip te bereiken, amen!
Hebreeuws:
Tiq’u baChodesh shofar, baKese l’yom
chagenu ki choq l’Yisra’el hu, mish’pat
l’Elohei Ya’aqov!
Nederlands:
Blaast de Shofar op de nieuwe maan, op volle maan voor onze feestdag. Want dit is voor Jisraël een
inzetting, een verordening van de Elohim van Ja'akov.
Hebreeuws:
Baruch Ata
Adonai, Eloheinu,
Melech haOlam,
asher qid’shanu b’damo shel Yeshua v’tzivanu lish’moa qol shofar, amen!
Nederlands:
Gezegend zijt Gij, Adonai, onze Elohim, Koning van het heelal, die ons heeft geheiligd door het bloed van
Yeshua en die ons heeft opgedragen gehoor te geven aan het geluid van de shofar, amen!
Het blazen van de vier stoten:
TEKIAH SHEVARIM TERUAH TEKIAH
TEKIAH SHEVARIM TERUAH TEKIAH
TEKIAH SHEVARIM TERUAH TEKIAH
TEKIAH SHEVARIM TEKIAH
TEKIAH SHEVARIM TEKIAH
TEKIAH SHEVARIM TEKIAH
TEKIAH TERUAH TEKIAH
TEKIAH TERUAH TEKIAH
TEKIAH TERUAH TEKIAH GEDOLAH

Korte toelichting 'de vier stoten'
Tekiah = Een lange, continue, ononderbroken klank , Shevarim = Dit zijn 3 korte stoten (met ieder een tijdsduur van 3 heel korte stootjes)
Teruah = Het geluid van de Teruah is duidelijk een gebroken toon. Iemand, die vergiffenis moet vragen, voelt zich ‘gebroken’., Tekiah Gedolah = Een lange stoot
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Gemeente: Zoals de bliksem komt van het oogsten en dan weer flitst naar het westen, zo zal de komst van
de zoon des mensen zijn. Onze Meester zal zelf van de hemel zal afdalen met het gebod en met de stem
van het hoofd over engelen en met de bazuin van Elohim, zullen de doden die in de Mashiach zijn het eerst
opstaan. Dan zullen wij die overblijven en leven, samen met hen naar de wolken gegrepen worden naar een
ontmoeting in de lucht met onze Meester. En zo zullen we altijd met onze Meester zijn. ( Matitjahoe/Mattheüs
24:27 & naar Tesalonikhim alef /1 Tessalonisenzen 4:16-17)
Gazan:
Hebreeuws:

Yechi ratson milfaneicha YHWH Elohai v'Elohei avotay shetkiat
tashrat she anachnu tokeim hayom, tiyeh m'rukemet al hayeriah
al yedei hamemuneh Tartiel keshem shekibalta al yad Eliyahu
zachur latov v'YESHUA Sar HaPanim v'Sar Metatron* v''temaleh
aleinu rachamim: Baruch atah Ba'al harachamim:*
Nederlands:
Moge het Uw wil zijn dat het blazen van de Shofar (TaSHRaT), die we hebben geuit, zal worden geborduurd
in het gordijn door de aangestelde engel, zoals U ontvangen heeft door de hand van Eliahoe die herinnerd
wordt voor het goede en door Yeshua de Prins van het gezicht en Prins van de aanwezigheid van
Elohiem**. Dat U wordt gevuld met ontferming over ons. U komt alle lof toe, Adonai van mededogen.***
Gemeente:

Op deze dag heeft U de wereld gemaakt, op deze dag staan alle schepsels van het universum in oordeel
voor u als kinderen of dienaren. Als we kinderen zijn, heb dan medelijden met ons, zoals een vader
medelijden met zijn kinderen heeft. En als we dienaren zijn, dan roepen wij U aan om barmhartig naar ons te
zijn en genadevol in het oordeel naar ons. O, verheven en heilige Elohim. In de naam van Yeshua
vernederen wij ons de komende tien dagen, en door hem vertrouwen wij op U, onze Elohim, dat U ons
rechtvaardig verklaard.
Daarom heeft Elohim hem (Yeshua) ook zeer verheven, en heeft hem de naam gegeven die meer is dan alle
namen; zodat in de naam van Yeshua, iedere knie zich in de hemel en op aarde en onder de aarde zal
buigen. En elke tong zal belijden dat Yeshua haMashiach, Meester JHWH is, tot glorie van Elohim, zijn
Vader. (Filiphim/Filipenzen 2:9-11)
Bronvermelding, voetnoot
* Een eeuwen oud Rosh HaShanna gebed voor het luiden van de Shofar, (G.I Polak en L. van Ameringen, Machzoer shel Rosh haShana, deel 2, pagina
59, uitgave 1891)
** Prins van de aanwezigheid van Elohim ,  – מטטרוןMettatron. In het hebreeuws staat er Yeshua sar haPanim  – הפניםPrins van de gezichten. JHWH heeft
vele gezichten maar in Yeshua heeft Elohim zich volledig getoond. Wie mij heeft gezien heeft de Vader gezien (Jochanan/Johannes 14:9)
**** Toelichting gebed 'Yeshua sar hapaniem':
TaSHRaT is een verzamelwoord voor de verschillende klanken van de shofar. TaSH RaT = קיעהתיבריםת רוּעהת קיעהת ת ירה
Tekiah. In dit geval is er een eufanisme gebruikt  קי"קiin plaats van het eigenlijke acroniem.

= Tekiah: Shevarim: Teruah:

Het gordijn (yeriah) verwijst naar het gordijn die scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heilige in de Misjkan/ Beit hamikdash. Dit Hebreeuwse
woord wordt uitsluitend in de Bijbel gebruikt om te verwijzen naar de verschillende gordijnen van de Misjkan. Het kan ook een verwijzing naar de Misjkan /
Beit haMikdash zelf. (Sam 2: 7:2, Jer 10:20)
Zowel de Engelen als Elijahoe zijn verbonden met de terugkomst van Yeshua haMashiach (Malachi 3:4-6; Matitjahoe 24:31) Het blazen van de Shofar
heeft betrekking op Elijahoe omdat hij voor de dag van oordeel zal komen om verzoening te brengen en de Engelen zullen met de Shofar ha Gadol zijn
terugkomst aanduiden. Tartiel is de naam van een engel die genoemd wordt in dit gebed. Het is waarschijnlijk van Aramese oorsprong en betekend ' G-ds
andere gedaante' – dit is een letterlijke betekenis van de naam Tartiel.
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Het volgende gebed wordt weggelaten op shabbat:
Moge de smeekbede van onze lippen gunst voor u vinden. O Allerhoogste en verheven Elohim. Die
zorgvuldig luistert en genadig de shofar stoot begroet.
Accepteer met genade en gunst onze gebeden aangaande de Shofar.
Men zegt tot slot tot elkaar:

L’shana tova tikatev v’techatem l’alter l’chayim tovim!
Moge u worden ingeschreven voor een goed jaar en onmiddellijk bezegeld voor een goed leven!

