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Verklaringen op de Tefilla - 18 
 
 
De veertiende beracha: Et tzemach (2) 
 

 

Deze korte beracha heeft een opvallende structuur. Eerst vragen we om  de bloei 
van het koningshuis David, in combinatie met onze eerdere verzoeken om de 
herbouw van Jeroesjalajim, zoals in de eerste droosje uiteengezet. 
 

Hierbij gebruiken we de woorden “wekarno taroem “ “en laat U zijn hoorn (letterlijk) 
opkomen”.  
 

Dan veranderen we het onderwerp: ”want op Uw hulp hopen wij iedere dag”. 
 

En wij sluiten af met ”die de hoorn van de hulp laat bloeien “ - een soort combinatie 
van de twee onderwerpen. Wat is hier gaande? 

En ook: wat ligt er verborgen in het gebruik van het beeld van de hoorn, tot twee 
keer toe? 

 

Wij kennen drie plaatsen waar de zalving van een koning door een profeet wordt 
beschreven. 
In Sjemoeël I hoofdstuk 10:1 wordt verteld dat Sjemoeël Sja’oel tot koning zalft. 
 

In  Sjemoeël I hoofdstuk 16:13 zalft hij David. 
 

En in Melachiem I 1:39 zalven o.a. Tzadok de Koheen en Natan de Navie Sjelomo 
tot opvolger van David. 
 

De ReDaK op de eerste plaats merkt op dat Sja’oel gezalfd werd uit een Pach, een 
kruik met olie terwijl de twee anderen gezalfd werden met een hoorn met olie, een 
“Keren”. Dit laat zien dat het koningschap van Sja’oel niet lang zou duren, terwijl 
dat van David voor altijd zal zijn. 
 

In tehiliem 124 beschrijft David zijn ontsnapping aan de vijand als een vogel die 
ontsnapt aan zijn jagers. In Pasoek 7 staat er: Onze ziel ontsnapte als een vogel  
van de Pach, de strik van de jagers. De strik brak en wij konden ontsnappen. 
Deze pesoekiem kunnen worden uitgelegd als een verwijzing aan de ontsnapping 
van David aan Sja’oel. De Pach, de kruik, waarmee Sja’oel gezalfd was, brak - 
terwijl horens niet kunnen breken.  
 

We zien hier de symboliek van de hoorn. Het wijst op langdurigheid en 
overwinning.  
 

En dit is wat wij combineren in deze beracha: de tefilla voor een langdurige, ja, 
eeuwige terugkeer van het koninkrijk van David met de dagelijks hulp die Hasjem 
ons geeft en waar we hopen. En laten die beide zijn als een keren, een hoorn: voor 
altijd! 
 


