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Verklaringen op de Tefilla - 4  
 
 
Kedoesja 
 
 
De derde beracha heet: Kedoesja. 
 
U bent heilig en Uw naam is heilig en heiligen prijzen U iedere dag, altijd.  
Hiermee ronden wij de inleiding op de sjemonne esree af. 
 
We bespraken de verhouding van Hasjem met de aartsvaders, we brachten de machtige 
daden van Hasjem onder woorden. Voordat we Hasjem van alles durven te vragen 
bereiden we ons op deze manier voor. Wat voegt deze beracha toe? 
 
Behalve dat: .. in de herhaling wordt deze beracha uitgebreid met de kedoesja. Welke 
functie heeft die? 
 
Het antwoord lijkt te zijn: we bereiden ons voor op ons gebed. We weten tegen Wie we 
spreken, we weten waarom we juist tegen Hem spreken. Maar weten we wel wie wij zelf 
zijn? Vergeten we niet welk voorrecht het is om te mogen bidden, te dawwenen. Wie staat 
er tegenover Hasjem? Niet zomaar iemand, maar ‘ik’. En die ‘ik’ kan heilig zijn of een 
voorbeeld nemen van de Heiligen, de engelen die Hasjem heeft geschapen om Hem te 
dienen. 
 
“Laten we heiligen Uw naam onder velen, ZOALS Hij wordt geheiligd in de hoogste 
sferen”. 
 
Wij spiegelen ons aan de engelen die in eenheid Hasjem prijzen. En dat is niet een loos 
gebaar. Wij kunnen die engelen zijn en zelfs overstijgen. 
 
“En breng ons dichterbij tot Uw naam, voor altijd, om u te prijzen en om Uw eenheid uit te 
roepen”. Wat wordt bedoeld met deze laatste woorden die wij zeggen voordat wij  het 
sjema gaan uitspreken?  Wat is de waarde van dichtbij Hasjem’s naam zijn? 
 
De uitleg: Wij zeggen Hasjem’s naam na twee woorden (sjema jisrael..Hasjem) en de 
engelen na driemaal Kadosj.. Wij kunnen dichterbij Hasjem komen dan de engelen zelf. 
Wij kunnen meer betekenen voor Hasjem dan door Hem geschapen engelen omdat wij 
onze vrije keuze hebben en door het goede te kiezen, kunnen we boven de engelen, die 
geen keuze hebben, uitstijgen. 
 
U, Hasjem, bent heilig - en u bent de bron van alle kedoesja in deze wereld. 
Uw Naam is heilig - en met die Naam kunnen wij U bereiken, benoemen 
En heiligen/Heiligen, of de mens of de engelen worden hier bedoeld. Aan ons de keuze! 
prijzen U iedere dag, voor altijd!. 
 
Nu dat we weten WIE Hasjem is en WIE Hem allemaal aanbidt en HOE en Waarom dat 
moet, kunnen we beginnen aan de 13 tussen berachot van de sjemonne esré.  
 


