
Helligdagsindledning til Sabbatsmåltid 
 

De to sabbatslys tændes 
 

Bruch atah Adonai Elohinu melech ha’olam asher kid’shanu 

b’mitzvotav v’tzivanu l’hadlik ner shel shabbat. Amen! 
 

Alle: Velsignet er du, Herre vor Gud, som skabte lys på den første dag og 

oprejste din søn, verdens lys. Velsignet er du, Herre vor Gud, universets 

konge, som giver glæde og fred ved at tænde lyset for Herrens dag.  
 

Sang 
 

Velsignelse af vinen   

(Der hældes vin i et bæger) 

 
Baruch atah Adonai Elohinu melech ha’olam borei P’ri hagafen. 

Amen! 

 

Alle: Velsignet er du, Herre, vor Gud, som skaber vinstokkens frugt, og 

har sendt os ham, der er det sande vintræ, Davids spire og rodskud, Jesus 

vor Messias.  
 

Sang 
 

Velsignelse af brødet 
 

Baruch atah adonai eloheinu melech ha’olam hamotzi lechem min 

ha’aretz. Amen! 
 

Alle: Velsignet er du Herre, vor Gud, verdens konge, som frembringer 

brødet af jorden. I overflod har du givet os i denne uge, og gennem din 

Søn har du sikret os evig sabbatshvile fra al arbejde. Han er livets brød og 

den der kommer til ham, skal aldrig sulte.  
 

(Brødet brydes og deles ud sammen med salt)  
 

Sang  
Shabbat Shalom 
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