
Birkat HaTora - ברכות קריאת התורה
Het opgeroepen worden voor de Tora (Aliya)

Als opgeroepene (Oleh) kies je een directe weg naar de Biema.
De Oleh kust met zijn tsietsiet de Tora, en zeg dan:

Oleh:
Barechoe et Ad-o-naj hameworach ך בר� מ� ת י�י� ה� כו א� ר� ב�

Gemeente antwoord: 
Baroech Ad-o-naj hameworach le’olam wa-ed ך ל�עול�ם ו�ע�ד בר� מ� ב�רוך י�י� ה�

Oleh: 
Baroech Ad-o-naj hameworach le’olam wa-ed ך י�י� ב�רוך בר� מ� ד ל�עול�ם ה� ו�ע�

Oleh vervolgt: 
Baroech atta Ad-o-naj Elo-hee-noe melech ha’olam ל�ך ה�עול�ם ינו מ� לה� ה י�י� א� ת� ב�רוך א�
asjer bachar banoe mikol ha-amim ים �מ ע� כ�ל ה� �נו מ ר ב� ח� ר ב� ש� א"
we-natan lanoe et torato תו ת תור� נו א� ן ל� ו�נ�ת�
Baroech atta Ad-o-naj noteen haTora ה ן ה�תור� ה י�י� נות� ת� ב�רוך א�

Oleh zegt na het lajenen: 
Baroech atta Ad-o-naj Elo-hee-noe melech ha’olam ל�ך ה�עול�ם ינו מ� לה� ה י�י� א� ת�  ב�רוך א�
asjer natan lanoe torat emet ת מ� ת א� נו תור� ן ל� ר נ�ת� ש� א"
wechajee olam nata betochenoe  נו ע ב�תוכ� י�י עול�ם נ�ט� ו�ח�
Baroech atta Ad-o-naj noteen haTora ה ן ה�תור� ה י�י�, נות� ת� ב�רוך א�

Aan het einde van zijn Aliya blijft de Oleh bij de biema en staat rechts van de volgende 
Oleh. Indien je de laatste oleh bent dan blijf je staan totdat de Tora wordt opgeheven.
Bij het teruggaan naar je plaats wordt niet de meest directe weg gekozen. 

In ongewijzigde vorm èn met bronvermelding, is deze instructie vrij te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.

Deze Tefilla bevat de naam HaSjem.
Indien uitgeprint niet weggooien. Graag inleveren bij uw lokale sjoel of rabbijn. 
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