
Hoe kan ik Pesach vieren? Deel 2 
  

Het Paaslam 

  

  

  

                                           

  

De leider van de Sederviering heft het schaaltje met het gebraden lamsbotje omhoog 
en zegt: 

Onze voorouders aten in de tijd dat de tempel bestond het Pesach Paaslam, ter 
herdenking dat de engel des doods aan hun huis voorbijgegaan was. 

Dit gebraden lamsbotje herinnert ons aan het offerlam. Want er wordt geen lam meer 
gegeten met Pesach omdat er geen tempel meer is. 

En omdat Yeshua tijdens Pesach door Zijn offer op Golgotha het Paaslam van het 
Nieuwe Verbond is geworden, 

Want er staat geschreven: 

“Hij werd mishandeld, maar Hij liet zich verdrukken en deed Zijn mond niet open; als 
een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn 
scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.” (Yeshayahu [Jesaja] 53:7). 

“Want ook ons Paaslam is geslacht: Hamashiach [Christus].” (1 Korinthiërs.5:7). 

Ook Johannes de Doper betuigde, dat Yeshua ons Paaslam zou zijn, dat geslacht 
zou worden opdat de Engel des doods ook aan ons huis voorbij zou gaan: 

“De volgende dag zag hij Yeshua tot zich komen en zeide: Zie, het Lam G’ds, dat de 
zonde der wereld wegneemt.” Johannes 1:29  

Zing - aanbidding (Yeshua, Yeshua, wij knielen in aanbidding voor u neer!) 

Zie  het Lam G’ds, dat de zonde der wereld wegneemt! [Johannes] 1:29) 

Het ongezuurd brood 

De leider van de Sederviering heft de Matzot omhoog en zegt: 

  



 

  

Waarom is de Matza [ongezuurd brood] voorgeschreven, die wij vanaf vanavond 
gedurende 7 dagen eten? 

Omdat het deeg van onze voorouders geen tijd had om te rijzen, toen reeds G’d hen 
verscheen en hen de verlossing bracht.  

Zo mogen ook wij de zuurdesem in ons leven, die het symbool is van de zonde, niet de 
tijd gunnen om te rijzen. 

Want de verschijning van de Mashiach is nabij, om ons in een oogwenk weg te halen, 
en wij moeten klaar zijn voor een overhaast vertrek uit ons eigen Egypte, evenals onze 
voorouders. 

Zo is ook het ongezuurde brood een symbool voor het reine lichaam van Yeshua, dat 
geen zuurdesem, dus geen zonde kende, want Hij heeft zelf gezegd:  

“Ik ben het brood dat van de hemel is gekomen” (Yochanan [Johannes] 6:41). 

  

De bittere kruiden 

  

 

  

De leider van de Sederviering heft de Maror (Bittere kruiden) omhoog en zegt: 

Waarom is de Maror [bittere kruiden] voorgeschreven, die wij vanavond eten? 



Om ons eraan te herinneren hoe bitter het leven van onze voorouders in Egypte was, 
zoals in de Tora geschreven staat:  

 “Toen lieten de Egyptenaren de Israëlieten onder mishandeling werken; ja, zij 
maakten hun het leven bitter door harde slavenarbeid met leem en tichelstenen en 
door allerlei arbeid op het veld. Alle werk, waartoe zij hen onder mishandeling als 
slaven gebruikten.” (Sh’mot [Exodus] 1:14) 

Moge de scherpe smaak van de mierikswortel en de bittere smaak van de sla bij ons 
tranen opwekken van medelijden voor het bittere leed van onze voorouders in 
Egypte en door alle eeuwen heen. 

  

Denk ook aan de uittocht! 
9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een 
heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen 
van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: 
10 u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in 
zijn ontferming aangenomen. 
1 Petrus 2:8-10 
  

Het dankgebed. 

Na de uitleg neemt de leider de beker in de hand, bedekt de Matzot en spreekt een 
dankgebed uit: 

In elk geslacht is iedereen verplicht zich zo te beschouwen alsof hij zelf uit Egypte is 
getrokken, en inderdaad, door het offer van Uw Zoon Yeshua zijn ook wij bevrijd van 
de slavernij der zonde. Daarom willen wij U, die voor onze voorouders en voor ons al 
deze wonderen verrichtte, danken en verheffen: U hebt ons van slavernij tot vrijheid 
gebracht, van ellende tot vreugde, van rouw tot feest, van duisternis tot licht, van 
onderworpenheid tot bevrijding. Daarvoor willen wij U danken, loven en prijzen en wij 
bidden U om ook op onze verdere tocht door de woestijn van ons leven onze 
Leidsman en onze Beschermer te zijn, in de Naam van Yeshua Hamashiach! Amen. 

  

 

  

Laten wij nu samen de tweede beker, Kos haMakot [de beker der plagen], die ook 

wel beker der dankzegging wordt genoemd, heffen en de Naam van de Eeuwige 

zegenen: 



Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze G’d, Koning van het wereld, Gij die de vrucht 
van de wijnstok hebt geschapen! 

Men drinkt nu, op de linkerzij leunend, de tweede beker. 

Ook Yeshua nam de beker der dankzegging, volgens de gewoonte. 

In Lucas 22:17-18 lezen wij: 

“En Hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide: Neemt deze en laat 
hem bij u rondgaan. Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht 
van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk G’ds gekomen is.” 

Het wassen van de handen 
Deze handeling hoeven wij niet uit te voeren. 
Nu wordt door traditionele Joden eerst de handen op rituele wijze en met het 
uitspreken van een B’racha gewassen. 
Deze handeling hoeven wij echter niet uit te voeren omdat Yeshua in Matityahu 
[Matthéüs] 15:1-9 en Marcus 7:1-13 benadrukt, dat dit een menselijke traditie is, 
die door de rabbijnen is ingesteld. 
Door het aanhalen van Yeshayahu [Jesaja] 29:13 wil Yeshua ons duidelijk 
maken, dat wij moeten leren te onderscheiden tussen het onderhouden van de 
Torah die G’d ons heeft opgedragen, en rabbinale gebruiken zoals o.a. het 
ritueel wassen van de handen. 
Bovendien heeft Yeshua juist op Zijn laatste Sederavond, toen Hij de voeten 
van Zijn discipelen ging wassen, nadrukkelijk gezegd dat het wassen van de 
handen overbodig is, als men van te voren al in bad geweest is ( Yochanan 
[Johannes] 13:10). 
  

Het breken van het brood 

  

 

  

Hij die de leiding van de Seder heeft neemt de bovenste Matza uit de schotel en 
zegt: 



Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze G’d, Koning van het wereld, die het brood uit de 
aarde laat voortkomen! 

Dan neemt hij de overgebleven helft van de middelste Matza uit de schotel en zegt: 

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze G’d, Koning van het wereld, die ons heeft 
geheiligd door het bloed van Yeshua en die ons heeft opgedragen om 
ongezuurd brood te eten. 

Hij breekt nu een flink stuk van de bovenste en middelste Matza af en deelt 
eveneens stukjes Matza uit aan allen die aan de Seder deelnemen en eet deze 
samen, op de linkerzijde leunend. 

  

Het eten van bittere kruiden 

  

  

  

Charoset (zoet mengsel van vruchten en wijn 

  

De leider van de Seder neemt nu Maror, bittere sla, doopt deze even in de Charoset 
en zegt : 

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze G’d, Koning van de wereld, die ons heeft 
geheiligd door het bloed van Yeshua en die ons heeft opgedragen om bittere 
kruiden te eten. 

Hij eet nu de Maror, niet leunend; 

en deelt haar uit; eet nu. 

Daarna neemt hij twee stukken van de derde Matza, legt er Maror (sla en 
mierikswortel) tussen en zegt alvorens het uit te delen: 

Ter herinnering aan het heiligdom om het gebod te vervullen: “Met Matza en Maror 
zal men het eten” ( Bamidbar [Numeri] 9:11). 

Eet nu. 



  

De Pesachmaaltijd 

  

 

  

Nu wordt de maaltijd opgediend, een echt uitgebreid feestmaal. 

Smakelijk eten! 

Onder het eten kunnen er speciale pesachliederen worden gezongen, en ook in de 
tafelgesprekken staan de gebeurtenissen rondom Pesach centraal. 

Het verborgen Manna 

De maaltijd wordt besloten met het zoeken van de halve Matza, die bij het begin van 
de Seder is opgeborgen, de Afikoman. Als het door de kinderen is gevonden, wordt 
het bij het hoofd van de tafel gebracht. Dit verborgen Manna, zoals het ook genoemd 
wordt, is sinds de verwoesting van de tempel symbolisch vlees van het Paaslam, 
hetgeen rechtstreeks wijst naar Yeshua, want Hij is immers het Brood des Levens, 
en tevens het Lam van G’d, dat geslacht is ter vergeving van onze zonden! 

Over dit laatste onderdeel van de Pesachmaaltijd lezen wij in Matthéüs 26:26 en in 
Marcus 14:22 het volgende: “En terwijl zij aten, nam Yeshua een Matza [brood], 
sprak de B’racha [zegen] uit, brak het en gaf het aan Zijn discipelen en zeide: 
Neemt, eet, dit is Mijn lichaam.” In Lucas 22:19 staat het zo: “En Hij nam een 
Matza [brood], sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit 
is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. 

De leider van de Sederviering heft de halve Matza op en zegt: 

  

 



  
Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze G’d, Koning van het Wereld, die het brood uit de 
aarde laat voortkomen! 

Hij breekt de Matza in kleine stukjes en deelt hen uit aan zijn tafelgenoten 

Dankgebed na de maaltijd. 

  

 

  

Nu wordt de derde beker wijn ingeschonken en het dankgebed over de maaltijd 
uitgesproken: 

Gezegend zijt gij, Eeuwige, onze G’d, Koning van de wereld, die de hele wereld door 
Uw goedheid, welwillendheid en ontfermende liefde van voedsel voorziet. U geeft 
aan ieder wezen voedsel, want onbeperkt is Uw liefde! Door Uw grote goedheid 
hebben wij nooit gebrek geleden; moge er voor ons nooit en te nimmer gebrek aan 
voedsel zijn, omwille van Uw grote Naam! Gij zijt het immers die allen voedsel en 
levensonderhoud verschaft, die allen goed doet en voor al Uw schepselen die U 
geschapen hebt, de voeding verzorgt! Gezegend zijt Gij, Eeuwige, die allen van 
voedsel voorziet. 

Wij danken U, Eeuwige, onze G’d, omdat U onze voorouders een mooi, goed en 
uitgestrekt land als erfdeel hebt geschonken en omdat U, Eeuwige, onze G’d, ons uit 
Egypte hebt gevoerd en ons uit de slavernij hebt verlost, en voor Uw Verbond, dat U 
hebt gesloten met onze voorouders. Wij danken U, dat U ons hebt geheiligd door het 
bloed van Yeshua, waarmee U het Nieuwe Verbond hebt bezegeld, en voor Uw 
Torah, die U ons hebt geleerd en voor Uw geboden, die U ons hebt doen kennen. Wij 
danken U voor het leven, dat U ons met liefde hebt geschonken en voor het genot 
van het voedsel, waarmee U ons steeds voedt en onderhoudt, elke dag opnieuw. 
Voor dit alles danken wij U, Eeuwige, onze G’d, en wij willen U daarvoor loven en 
prijzen! En naar Uw toezegging van liefdevolle hulp, spaar ons, schenk ons Uw gunst 
en Uw liefde en help ons, want op U zijn onze ogen gericht, want een liefderijke en 
barmhartige G’d bent U. 

Laten wij nu samen de derde beker, de beker der verlossing, heffen en de Naam van 
de Eeuwige zegenen. 

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze G’d, Koning van de wereld, Gij die de vrucht van de 
wijnstok hebt geschapen! 

Het was oorspronkelijk de beker der Verlossing van de kinderen Israëls. De rode wijn 
is namelijk een herinnering aan het bloed van het Paaslam, dat moest gestreken 



worden aan de deurposten, opdat de engel des doods in Egypte aan de huizen van 
de Israëlieten zou voorbijgaan. 

Maar met deze derde beker zit het nu anders. De wijn uit deze beker is nu het teken 
van het bloed dat Yeshua, het Lam van G’d, moest vergieten om volgens het 
voorschrift uit Vayiq’ra [Leviticus] 17:11 een waardig offer te zijn: “Want de ziel van 
het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over 
uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel.” 

Daarom moet het ook wijn zijn en geen druivensap, want de alcohol in de rode wijn 
symboliseert de ziel. Pure alcohol is spiritus, en spiritus is de Latijnse naam voor 
geest, en geest staat ook synoniem voor ziel. 

De rode wijn in de derde beker is het teken van het bloed van Yeshua:“En Hij nam 
een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. 
Want dit is het bloed van Mijn Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving 
van zonden.” Matityahu Matthéüs 26:27-28). 

Dat het inderdaad de derde en niet de vierde beker was, blijkt duidelijk uit de 
beschrijving van de instelling van het Avondmaal, zoals wij die in Lucas 22:20 
kunnen lezen: “Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: deze beker is het 
Nieuwe Verbond in Mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt” Het was dus inderdaad 
de beker na de maaltijd en na de dankzegging. Laten wij nu samen de derde beker,  
Kos haGe’ula [de beker der verlossing], heffen en de Naam van de Eeuwige 
zegenen: 

Drink nu samen leunend de derde beker. 

De lofzang. 

Na het drinken van de derde beker kan de naseder beginnen. 

   

  

Nu schenkt men in traditionele Joodse gezinnen de vierde beker in, de beker der 
lofprijzing - in het Hebreeuws  Kos Halel genaamd - en tevens de vijfde beker voor 
Eliyahu,(Elija) waarbij vervolgens de lofzang, het grote  Halel helemaal ten einde 
gezongen wordt: de Psalmen 115-118 en 136. 



  

 

  

Looft de Eeuwige, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid! 
Looft de G’d der goden, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid! Looft de 
Heer der heren, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid (Psalmen 136:1-3). 

  

Toekomstverwachting 

  

Traditionele Joden drinken nu, leunend op de linkerarm, de vierde beker leeg! Wij doen 
dat echter niet. Uit Matthéüs 26:30 en Marcus 14:26 blijkt namelijk, dat ook Yeshua 
en de Zijnen dit niet meer deden: 

“En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg.” 

Yeshua heeft immers reeds bij de tweede beker gezegd, dat Hij niet meer van deze 
vrucht van de wijnstok zou drinken tot op de dag dat Hij haar nieuw zal drinken met 
Zijn bruid, de gemeente, in het Koninkrijk van Zijn Vader. 

Zo zullen ook wij deze vierde beker voorlopig laten staan en vol verwachting uitzien 
naar de dag waarop wij hem mogen drinken op de Bruiloft des Lams Openbaring] 
19:6-10. 

Zo zien wij dat de sederviering niet alleen een terugzien is naar Israëls wonderlijke 
bevrijding uit de slavernij, maar dat naast de historische betekenis er ook een 
profetische verwachting in schuilt. Het Joodse volk ziet elk jaar met Pesach uit naar 
de komst van de Mashiach en ieder jaar weer is het sinds eeuwen een teleurstelling 
geweest dat Zijn komst nog uitbleef!  

  



Wij weten dat Hij reeds gekomen is in vernedering, en wij zien terug naar Golgotha, 
waar Hij als Paaslam stierf voor de zonden van Israël en voor de zonden van de hele 
wereld. Maar wij hebben óók de zekerheid, dat Hij spoedig zal wederkeren in 
heerlijkheid! In de Joodse traditie wordt verwacht, dat de (weder)komst van de 
Mashiach [Messias] een nieuwe exodus en nu definitieve verlossing zal brengen. 
Eliyahu zal er de voorbode van zijn. En die verlossing zal in de Messiaanse tijd 
gevierd worden met een maaltijd, die steeds afgeschilderd wordt in woorden en 
beelden, ontleend aan de Sedermaaltijd. In dat licht gezien wordt het ook duidelijk, 
waarom Moshe [Mozes], de leider van de eerste exodus en Eliyahu [Elia], de 
voorbode van de Messiaanse exodus op de berg der verheerlijking met Yeshua 
spraken over Zijn exodus, die Hij in Jeruzalem ging volbrengen! Nu wordt het ons 
ook duidelijk, waarom Sha’ul over de verlossing door kruis en opstanding vaak sprak 
in termen van de Joodse Sederviering en waarom Yeshua het Heilig Avondmaal 
ofwel de Maaltijd des Heren instelde, toen Hij voor het laatst de Sedermaaltijd vierde 
als teken van de Messiaanse Verlossing, waarover juist de Joodse traditie zo hoopvol 
spreekt:  

  

“Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, 
totdat Hij komt!” (1 Korinthiërs 11:26) 

L’shana haba’a biJerushalayim 

  

Tot het volgend jaar in Jeruzalem ! 

  

 

  

De berg Sion in Jeruzalem. 
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De vier vragen bij de Seder 

  

Vraag  1. 

Waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden? 



Immers, op alle andere avonden mogen we eten Chametz en Matza, dus naar 
believen gezuurd of ongezuurd brood, maar waarom vanavond uitsluitend 
Matza? 

  

Vraag  2. 

Immers, op alle andere avonden eten we allerlei soorten groente, maar waarom 
vanavond Maror, bittere kruiden? 

  
Vraag  3. 
Immers, op alle andere avonden dopen wij zelfs niet éénmaal in, maar waarom 
vanavond tweemaal? 

  
Vraag  4. 
Immers, op alle andere avonden eten we in zittende of leunende houding naar 
believen, maar waarom zitten wij vanavond allen leunend?  
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