1. Sjabbat sjalom

Adonai echad
Adonai tsidkeenoe

Sjabbat sjalom!
Sjabbat sjalom!
sjabbat, sjabbat, sjabbat,
sjabbat sjalom!
(2x)
Sjabbat, sjabbat,
sjabbat, sjabbat sjalom!
(2x)

Adonai jesjoeateenoe
2x
Baroech Sjem
kewod malchoeto
malchoeto le’olam

2. Sjema Israël
Sjema Jisraeel
Adonai eloheenoe
Adonai echad
Baroech sjem
Kevod malchoeto
le’olam waed
Jesjoea
hoe haMasjiach
hoe Adon hakol

3. Sjema Israeel |
Hoor Israël

le’olam wa’ed
2x

4. Chesed lachem |
Genade voor U
Chesed lachem w’sjalom,
Genade voor u en sjalom
Me-et Elohiem Awienoe,
Van G’d onze Vader
weha Adon Jesjoea
En onze verlosser Jesjoea
ha-Masjiach
De Messias

Sjema Jisraeel, sjema Jisraeel
Adonai Eloheenoe
2x
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Zie, G’d is mijn heil

|

welo efchad, welo efchad
Kie ozie wezimrat Jah,
Adonai, wajehie lie liesjoe’a (2x)
Oesjawtem majiem besason,
miema’ajnee hajesjoe’a (2x)
Zie, G’d is mijn heil
Mijn Jesjoea,
ik vertrouw op Hem
Zie Jesjoea is mijn heil
‘k Vertrouw op Hem
en vrees niet meer
Want mijn kracht,
en psalm van G’d,
is de Eeuwige,
Hij is mijn tot heil (2x)
Vol van vreugde,
water scheppend,
uit de bron van Jesjoea (2x)

6. Ma towoe
Ma-to-woe oha-lè-cha Jaäkov,
misjkenotècha Jisraeel!
Hoe goed zijn uw tenten, o
Ja’akov, uw woningen, o Israël
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7. Osè sjalom
Osè sjalom bimromav,
hoe ja-a-sè sjalom alenoe
w’al kol Jisra’el,
w’-imroe, imroe, amen 2x
Ja-asè sjalom, ja-asè sjalom,
sjalom alenoe w’al kol Jisra’el
Ja-asè sjalom, Ja-asè sjalom,
sjalom alenoe w’al kol Jisra’el

8. Mie-chamocha
Mie-chamocha
ba eeliem Adonai?
Mie-chamocha
ne’edar bakodesj?
Nora tehillot,
osè fele, osè fele.
Who is like Thee,
O Lord, among the gods?
Who is like Thee,
Lord, there is none else.
You, are awesome in praise;
doing wonders, oh Lord.
Who is like Thee, oh Lord?

Wie is zoals U, Adonai
onder de goden?
Wie is zoals U,
verheerlijkt in heiligheid?
Zo geweldig in lof,
wonderen doende, o G’d.
wonderen doende, o G’d.

9. Awienoe Malkenoe (1)

ons bevrijdde uit de slavernij
Onze Vader en Koning

11. Kie libie lecha |
U behoort mijn hart
Kie libie lecha

Awienoe malkenoe,
chanenoe wa’anenoe 2x

kie nafsjie lecha

Kie een banoe ma’asiem
Asee imanoe,
tsedaka wachesed 2x
w’hosjie’enoe

kie roechie lecha Adon
Ken s’fataj lecha
gam jadaj lecha

kol chajaj lecha Adon

10. Awienoe Malkenoe (2)
Awienoe Malkeenoe (2x)
hosjie’anoe mimawet,
hitsielanoe bechesed
hotsjianoe mibeet awadiem
Awienoe Malkeenoe

Bechol zot bacharta bie,
oefadieta et koelie Adon (2x)

Onze Vader en Koning (2x)
Die uit de dood ons verloste
uit genade ons redde
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12. Hal’loe et Adonai |

With healing in Your wings
U bent de Heer der heren
Koning der koningen

Halleloe et Adonai kol gojiem,
Sjabechoehoe kol ha’oemiem
Kie gawar alenoe chasdo
we’emet Adonai l’olam

Geneesheer en majesteit

Halleloe, halleloeJah
Halleloe, halleloeJah
Halleloe, halleloeJah
halleloeJah
verhoog Hem alle volken
Geweldig is Zijn genade voor
ons en G’ds waarheid
houdt eeuwig stand
prijst Hem, halleloeJa
HalleloeJa

13. Adon hakawod |
U bent de Heer der heren
Adon hakawod
melech ham’lachiem
Sjemesj ts’daka oemarpee
Bich’nafeja
You are the Lord of glory
You are the King of kings
You are the sun
of righteousness
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14. Gal enaj |

Gal enaj w’abieta,
Gal enaj, gal enaj
gal enaj w’abieta
Gal enaj w’abieta
Open mijn ogen dat ik zie,
al de wond’ren van Uw Tora 2x
Open mijn ogen, open mijn
ogen, open mijn ogen dat ik zie
Open mijn ogen dat ik zie al de
wonderen van Uw Tora

15. Kie miTsiejon |
Want uit Sion
Kie miTsiejon (3x)
Tetse Torah
2x
oe-d’war Adonai, oe-d’war
Adonai, oe-d’war Adonai
mieroesjalajiem
Want uit Sion, want uit Sion,
want uit Sion komt de Tora
2x

en het woord van Adonai
en het woord van Adonai
en het woord van Adonai
uit Jeruzalem

16. Erets zavat chalav
Erets zavat chalav
chalaw oedevasj
(4x)
Erets zavat chalav
zavat chalav oedevasj
(2x)

17. Baroech haba |

Baroech haba b’sjem Adonai
HalleloeJah 2x
Baroech haba, b’sjem Adonai
Baroech haba, b’sjem Adonai
HalleloeJah
Gezegend is Hij die komt,
in de naam van Adonai 2x
Gezegend is Hij die komt in de
naam van Adonai
Gezegend is Hij die komt in de
naam van Adonai
HalleloeJah

18. HalleloeJah
HalleloeJah 5x
Hoe malkenoe
Hoe malkenoe
Hoe melech ham’lachiem,
halleloeJah 2x
Hij is Koning, Onze Koning
Koning over alle koningen,
halleloe’Ja 2x

19. Hinee lo janoem |
Hij die Israel bewaart
Hinee lo janoem welo jiesjan
lo janoem wlo jiesjan
Hinee lo janoem welo jiesjan
sjomer Jisrael
Hij die Israel bewaart
sluimert nog slaapt (3x)
Hij die Israel bewaart
sluimert nog slaapt
de wachter van Israel

20. Hinee ma tov
Hinee ma tov oemana’iem
sjewet achiem g(k)am jachad
2x
Hinee ma tov sjewet achiem
g(k)am jachad 2x
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Mijn lippen hebben gesproken
de rechtspraak uit Uw mond

21. W’iehoeda l’olam
tesjev
W’iehoeda le’olam tesjew (2x)
Wieroesjalajiem ledor wador
(2x)

23. Od jisjama
Od jisjama
b’aree Jehoeda
Oew’choetsot, oew’choetsot,
Jeroesjalajiem 2x
Kol sason w’kol simcha
kol chatan w’kol kalah! 2x

|
24. Hodoe l’Adonai kie tov|
imratècha,
l’ma’an lo ech’ta lach 2x
Baroech ata Adonai
lamdenie choekècha
kol misjp’tee piecha
In mijn hart verborgen,
diep daarin verborgen,
bewaar ik Uw woord,
opdat ik niet zondig tegen U 2x
Gezegend bent U Adonai
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Hodoe l’Adonai kie tov,
kie le’olam chasdo 2x
Hodoe, hodoe, hodoe, hodoe,
hodoe lAdonai ki tov 2x
Hodoe l’Elohee ha’elohiem
kie le’olam chasdo 2x
Hodoe, hodoe, hodoe, hodoe,
hodoe lAdonai ki tov 2x
Hodoe l’Adonee ha’adoniem
kie le’olam chasdo 2x
Hodoe, hodoe, hodoe, hodoe,
hodoe lAdonai ki tov 2x

Hodoe l’Melech ham’lachiem,
kie le’olam chasdo 2x
Hodoe, hodoe, hodoe, hodoe,
hodoe l’Adonai ki tov 2x

26. Essa enaj |

Essa enaj el hè-ha-riem
Ik hef mijn ogen
op naar de bergen,
mee’ajin, mee’ajin,
jawo èzrie?
2x
vanwaar, vanwaar
zal komen mijn hulp?
2x

25. Sè haElohiem | Lam
van Elohiem

Èzrie mee’im Adonaj
Mijn hulp is van Adonaj,
osè sja majiem wa’arets 2x
de hemel en aard’ 2x

Seh haElohiem
hanose chatat ha’olam
Rachem-na alenoe Adon w’go’el
Ben Elohiem chanenoe
Jesjoea, Jesjoea,
anoe misjtachawiem,
l’fanècha 2x
Lam van Elohiem
De zonden der wereld droeg U
Bevrijder
Zoon van Elohiem
wees ons genadig
Jesjoea, Jesjoea,
wij buigen neer voor U,
voor Uw aangezicht 2x

27. Bitchoe ba’ Adonai |

Bitchoe ba’Adonaj
adee ad
2x
Kie b’Jah Adonaj tsoer olamiem
4x
Vertrouw op Adonaj
2x
Want de Naam van de Eeuwige
is een vaste Rots,
Een eeuwige Rots is Adonaj
2x
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28. Nachamoe amie
Nachamoe, nachamoe,
nachamoe amie.
Nachamoe amie 2x
Jisraeel, Jisraeel,
Jisraeel ahoewie 2x

Peh Echad Koriem Lecha
Met één stem roepen wij uit
Immanoe-El, Baroech Haba
Immanoe-El, kom naar uw bruid
2x
We-et Ejneenoe P’kach
En doe ons zien naar U
We-et Chajeenoe Kach
En neem ons leven nu

29. Ani ma’amin

Et-Kaletcha Taher Hajom
En reinig ons, uw bruid,
vandaag

Ani ma’amin, ani ma’amin,
be’emoena sj’lema 2x
Bevirat haMasjiach
Ve’af al pi sje-jitmameejha
Im kol zeh, èchake lo 3x

El-Kes Libeenoe Kach Makom
Troon in ons hart, Heer
neem daar plaats
2x

Yes Lord we wait for Thee
My soul yearns for Thee
Hide not your face
From the house of Jacob
Even so I wait for Thee
My spirit longs for Thee
Though you may tarry
I wait for Thee

Gadol Elohai

30. Jesjoea El Jakar
Jesjoea El Jakar
Jesjoea, majesteit
Seh Tamiem We-atoef Hadar
Zuiver Lam, vol van heerlijkheid
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Maak groot onze God
Zing met mij,
maak groot onze G’d
Zing, want Hij is
groot, zo groot, onze G’d
Allerhoogste Heer,
waardig onze eer
Kom zing met mij
maak groot onze G’d
Gadol Elohaj sjiroe ki
Gadol Elohaj
Kol echad jiree
ki Gadol Elohaj

|

Sjem me’al kol sjem
Otcha ranoe le’halel
Libi jashir ki Gadol Elohaj

Het zijn de gunsten van Adonai
Dat wij niet
door vuur zijn verteerd

How great is our G’d,
Sing with me
How great is our G’d
And all will see how great
How great is our G’d

schiet nooit tekort
Groot, ja zeer groot is Uw trouw

Name above all names
worthy of our praise
My heart will sing
How great is our G’d

32. Jewarechecha Hasjem
miTsion
Jewarechecha hasjem miTsion
Oeree betov Jeroesjalajim
Jewarechecha hasjem miTsion
Kol jemej, jemej cha jecha
Oeree baniem lewane-echa
Sjalom al Jisrael
Oeree baniem lewane-echa
Sjalom al Jisrael

33. Chasdee Adonai | Het
Chasdee Adonai
Kie lo tamnoe
kie la kaloe nachamaw
Chadasjiem liwkariem
Raba, raba emoenatcha

34. Ana Adonai |
Hoor toch Adonai
Ana Adonai hosjia na
Ana Adonai hatslicha na
Ana Adonai ha’er panecha
Baroech haba b’sjem Adonaj
Mi beet Elohim
avarech et sjimcha
Pichoe li sharee tzedek Avo-o
Bam odee Jah
Hoor toch, Adonai, en red ons
Hoor toch, Adonai,
geef ons voorspoed
Hoor toch, Adonai,
Toon Uw aangezicht
Gezegend Hij die komt
in de naam van de Heer
Wij zegenen u
uit het huis van de Heer
Ontsluit mij de poorten
zal ik U daar loven
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35. Lim’not jamenoe | Leer

We’al habajiet ha’gadol
we’hakadosj
Rachem, Rachem, Rachem
(2x)

Lim’not jamenoe ken hoda
Wenawie lewaw chochma
Wie-hie noam Adonaj alenoe
Oema-ase ja’ade’enoe
konena alenoe
Sa’abenoe baboker
chasdècha Adon
oeneranena wenismecha
bechol jamenoe

37. Asjira
-

jagel libi bisjoeatecha
(2x)

36. Rachem

Rachem,
Rachem Na HaSjem Elokenoe
Rachem, al Jisraeel Amecha,
Rachem
We’al Jeroesjalajiem Ier-echa
Rachem, Rachem, Rachem
(2x)
Al Tsion misjkan kevodecha
We’al malchoet beet Davied
mesjichecha
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Asjira la’Sjem
Asjira la’Sjem
Asjira la’Sjem
ki gamal alaj
(2x)

38. Baroech Adonaj
-

Baroech Adonaj (2x)
Jom jom
ja-amas–lanoe

Baroech Adonaj (2x)
Ha’El jesjoeatenoe
Thy loving kindness

39. The Day is near |
Karev Jom

My lips shall praise Thee
Thus will I bless Thee
in Your Name

Karev jom, karev jom
asjer hoe lo jom welo lajla
(2x)
ram hoda hoda hoda
ki lecha jom af lecha halajla
(2x)
The day is near, the day is near
A day not day, a day not night
(2x)
Your thoughts are high,
Your thoughts are high
The day belongs to You
and Yours is the night (2x)
Watchmen appointed
over Your city
All the day
and all through the night (2x)
(We are…)
Shine, shine, shine Your Light
As the brightest day
in the darkest night (2x)

In Your presence,
that’s where I am strong,
in Your presence,
O Lord my G’d
In Your presence,
that’s where I belong
seeking Your face,
touching Your grace,
in Your presence, o G’d
I want to go
where the rivers can not
where my feet are on a Rock
I want to hide
can not burn me,
in Your presence, o G’d
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I want to hide
reach me,
where I’m covered by Your
blood
I want to be
where the schemes of darkness
can not touch me,
in Your presence, o G’d

42. As the mountains
As the mountains are around
Jerusalem
The LORD is around His people
(2x)

and forevermore
The LORD is all around
His people
Like Mount Zion in the midst
of Jerusalem
We can not be moved
We can not be moved
(2x)

43. Sjier chadasj

Sjieroe l’Adonaj sjier chadasj
Tehielato bikhal chasidiem
Jismach Jisrael be’osav
benee Tsiejon jagieloe
beMalkam
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Jehaleloe sjemo bemachol,
betog wechinor jezamroe lo
Kie rotsè Adonaj be’amo
jefa’èr anawiem sjier biesjoe’a
2x
Haleloe, haleloeja,
sjieroe l’Adonaj sjier chadasj
2x
Zing voor Adonaj
een nieuw lied
Temidden der rechtvaardigen
Israël is blij met zijn Maker
Sions zonen met hun koning
Zij prijzen Zijn naam
met de dans
Tamboerijn en viool
prijzen Hem
Want Adonaj verlangt
naar Zijn volk
De zachtmoedige
eert Hij met heil
2x
Halleloe, halleloeja,
zing voor Adonaj een nieuw lied
2x
Lo jissa goj el goj chèrev
lo jilmedoe od milchama
(8x)
Als je vertrouwt op de Messias
dan komt er vrede in je hart
Vrede voor jou en iedereen
en voor de mensen om je heen

47. Kadosj

45. Kol Dodie
Kol dodie, kol dodie
Kol dodie hineh zeh ba
Me’daleg al hehariem
Me’kapets al hag’waot
2x

Lefanecha ani
misjtachawe al birkai
Noten lecha samchoet
al kol jamai
Ahalel otcha la’netsach
ki ata Adonaj
Ata levadcha Adon
simchat chajai
Kadosj, kadosj, kadosj ata
Kadosj, kadosj ata
2x

46. Awie natan lie
Awie natan lie Jesjoea b’no
Jesjoea natan lie
ha Roeach sjelo
HaRoeach her’a lie
et k’wod ha’Adon,
Oewsjier hoe patach et s’fa-taj
Jesjoea, Jesjoea
Adonaj w’Elohai
Mijn Vader gaf mij
Jesjoea Zijn Zoon
Jesjoea gaf mij zijn Geest
zo schoon
De Geest toonde mij
de glorie van God
en Hij opent mijn mond
met een lied
Jesjoea, Jesjoea
Adonaj mijn G’d bent U

48. Maoz Tsoer

l’cha na’e l’sjabeach
we sjam toda nazabeach
L’et tachien matbe’ach
mitsar ham’nabeach
Az egmor
besjeir mizmor
chanoekat hamizbeach
(2x)
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’t is aangenaam U te prijzen
Herstel toch mijn bedehuis
dan breng ik u daar
Wanneer u de ondergang
van de vijand hebt bepaald
Zal ik met psalmgezang
het altaar herinwijden

With every song I sing
I want to worship You.
With every prayer I bring
I want to worship You
To You alone I cling
I want to worship You
Worship You Lord
I want to worship You
Before the Holy Place
I want to worship You
Holy hands I raise
I want to worship You
Behold you face to face
I want to worship You
Worship You Lord
I want to worship You
With Angel Hosts above
I want to worship You
In holiness O Lord
I want to worship You
Magnify Your Love
I want to worship You
Worship You Lord
I want to worship You
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My peace depends on Him
In that place of quiet rest
He pours on me His holy oil
the Spirit of the living G’d
Then He takes me by His hand
And comforts me with His love
Comforts me with Your love
Those who wait upon the Lord
New strength He gives to them
He gives them wings
like the eagle
that they might soar with him
He weaves His strength
into their lives
the Spirit of Adonaj
Then He gives them
all of His peace
To guard their hearts and minds
Guarding their hearts and minds
So come my soul now
take your rest
Find your peace in Him
The holy presence of the Lord
O pour on me your holy oil
Spirit of the living G-d

O pour on me your holy oil
Spirit of the living G-d

51. Sjalom Rav

J’warech’cha Adonaj
w’-jisj-m’-re-cha

Psalm 119:165
Muziek: David Loden
Ned. tekst: Beth Yeshua

Ja’eer Adonaj panav elecha
wie-choe-ne-e-ka

Vrede is er voor hen - HD 53

Hebr.:
Sjalom rav, l’-o-ha-vee
To-ra-te-cha
Sjalom rav, l’-o-ha-vee
To-ra-tè-cha
Een, een la-mo mich-sjol
Een la-mo mich-sjol
Sjalom rav, l’-o-ha-vee
To-ra-tè-cha

Jissa Adonaj panav elecha
w’-ja-sem lecha sjalom (2x)
Adonaj zal je zegenen
en Hij zal je beschermen
Zijn stralend gezicht
keert Hij naar je toe

houdt Hij op je gericht

Ned.:
Vrede, vrede is er voor hen,
die houden van Uw Tora. 2x
Nee, nee, er is geen
struikelblok voor hen
Vrede, vrede is er voor hen
die houden van uw Tora

52. J’warech’cha

Adonaj zal je zegenen - HD 293
Numeri 6:24-26
Muziek: Ariel Gannon
Ned. tekst: Beth Yeshua
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