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HAD’LAQAT NEROT - HET AANSTEKEN VAN DE FEESTKAARSEN

Handeling: de vrouw des huizes steekt bij het begin van de Sederviering het licht voor dit feest van de 
verlossing aan. 

Zij zegt daarbij de volgende B’racha [zegenspreuk]:

Baruch Ata, Adonai, Eloheinu, Melech haOlam, asher qid’shanu b’damo shel Yeshua, v’tzivanu l’hiyot 
or l’goyim.

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, die ons heeft geheiligd door het bloed 
van Yeshua en die ons heeft opgedragen een licht voor de wereld te zijn.

De leider: 

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze G'd, Koning van het heelal, die ons het leven heeft geschonken en 
ons in staat gesteld heeft dit tijdstip te bereiken, amen!

DE BEKER DER HEILIGING (EERSTE BEKER)

Met Pesach herdenken wij deze verlossingsbeloftes door het drinken van de wijn. Een vrijheidsdronk.

We Lezen Exodus 6:5-6; Zeg daarom tegen de Israëlieten: Ik ben de HEERE. Ik zal u uitleiden van onder
de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een 
uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. 6. Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een 
God zijn. Dan zult u weten dat Ik de HEERE, uw God, ben, Die u uitleidt van onder de dwangarbeid van 
de Egyptenaren.

Maar ook in Lucas 22:14-16 lezen wij: “En toen het uur aangebroken was, ging Hij aanliggen en de 
apostelen met Hem. En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pesach met u te eten, eer Ik lijd. 
Want Ik zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods.” 

Laten wij nu samen de beker der heiliging heffen en de Naam van de Eeuwige zegenen:

Baruch Ata Adonai, Eloheinu, Melech haOlam, bore p’ri haGafen, amen!

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, Gij die de vrucht van de wijnstok hebt 
geschapen, amen!

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, die ons heeft uitverkoren uit alle volken, 
ons boven alle natiën heeft plaatst en ons heeft geheiligd door het bloed van Yeshua. Met liefde heeft 
u ons feestdagen gegeven tot vreugde en vastgestelde tijden voor blijdschap zoals deze nacht van de 
wijding van Pesach, het feest van onze bevrijding, een oproep tot levens heiliging, die de uittocht uit 
Egypte in herinnering roept. Ons hebt Gij uitverkoren en apart gezet van alle volken, en Uw heilige 
feestdagen hebt Gij ons geschonken met liefde en welwillendheid. Gezegend zijt Gij, Eeuwige, die 
Israël en de feestdagen heiligt!



UR’CHATZ / DE VOETWASSING

Lezen Johannes 13:1-15

1 En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld 
zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, 
liefgehad tot het einde.

2. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart 
gegeven had Hem te verraden,

3. stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God 
uitgegaan was en tot God heen ging,

4. op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.

5. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te 
drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.

6. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?

7. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.

8. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: 
Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij.

9. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.

10. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, 
want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen.

11. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.

12. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer 
aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?

13. U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.

14. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.

15. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan. 

Conclusie: 
Laten wij ons nederig opstellen voor elkaar en elkaar dienen in de liefde zoals Hij ons heeft liefgehad.



KAR’PAS - DE PETERSELIE, SELDERIJ OF RADIJS

Handeling: men neemt nu een beetje kar’pas en doopt die in een schotel met zoutwater. 

Uitleg:

Een bosje peterselie, selderij of radijs dient hierbij ter vervanging van de hysop, die in het bloed van 
het pesachlam werd gedoopt en waarmee het bloed aan de bovendorpel en de deurposten van de 
huizen der Israëlieten werd gestreken. Door het zoutwater, waarin men nu de peterselie, selderij of 
radijs doopt, wordt men herinnerd aan de tranen, die de Israëlieten als slaven gestort hebben over 
hun harde lot. 

Toen Yeshua aankondigde, dat één van de aanwezigen bij de sederviering Hem zou verraden, zei Hij: 
“Die zijn hand met Mij in de schotel doopt, die zal Mij verraden.” (Matthéüs 26:23). 
Voordat men de kar’pas eet, zegt de leider de volgende B’racha:

Baruch Ata Adonai, Eloheinu, Melech haOlam, bore p’ri haAdama!

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, Gij die de vrucht van de aarde hebt 
geschapen!

We eten de peterselie of radijs gedompeld in zout water.

HET VERHAAL VAN DE UITTOCHT

De vertelling en wel hierom:

Er staat in Exodus 12:26-27 geschreven: “En wanneer uw zonen tot u zeggen: Wat betekent deze 
dienst van u, dan zult gij zeggen: Het is een pesachoffer voor de Eeuwige, die in Egypte aan de huizen 
der Israëlieten voorbijging, toen Hij de Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde.”

Exodus 13:8 En op die dag moet u uw zoon vertellen: Dit gebeurt om wat de HEERE voor mij gedaan 
heeft, toen ik uit Egypte vertrok. 

Wij doen al deze dingen vanavond omdat wij slaven waren van Farao in Egypte en de Eeuwige, onze 
God ons van daaruit voerde met sterke hand en uitgestrekte arm. En als de Heilige, wiens Naam 
geprezen wordt, onze voorouders niet uit Egypte had gevoerd, dan waren wij en onze kinderen en 
onze kleinkinderen nog onderworpen aan Farao in Egypte.

De Heilige, gezegend zij Hij, heeft onze voorouders en ons de kracht gegeven alle vervolgingen te 
doorstaan. Want niet slechts éénmaal stond iemand tegen ons op om ons te vernietigen, maar in 
iedere generatie waren er die tegen ons opstonden om ons te verdelgen, maar God heeft ons steeds 
uit hun hand gered en Hij zal ons steeds redden.

Het verhaal van de Uittocht

Verteller 1:

Weet, dat de zonen van Ya’aqov niet met hun vader naar Egypte trokken om zich daar blijvend te 
vestigen bij hun broeder Yosef, want in de Tora staat geschreven: “En Farao zeide tot zijn broeders: 
Wat is uw bedrijf? Daarop zeiden zij tot Farao: Uw knechten zijn schaapherders, wij evenals onze 
vaderen. Ook zeiden zij tot Farao: Wij zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te vertoeven, 
want er is geen weide meer voor de kudde, die uw knechten hebben, omdat de hongersnood zwaar is 



in het land K’na’an; nu dan, sta uw knechten toe in het land Goshen te wonen. Toen zeide Farao tot 
Yosef: Uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen; het land Egypte ligt voor u open. Wijs uw vader 
en uw broeders in het beste deel van het land woonplaatsen aan, laten zij in het land Goshen wonen; 
indien gij weet, dat onder hen flinke mannen zijn, stel die dan tot opzichters over mijn kudde aan.” 
B’reshit [Genesis] 47:3-6).

Verteller 2:

“En Yosef stierf, benevens al zijn broeders en dat gehele geslacht. De Israëlieten nu waren vruchtbaar 
en breidden zich snel uit; zij vermenigvuldigden zich en werden uitermate talrijk, zodat het land met 
hen vervuld werd. Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte, die Yosef niet gekend had. Deze nu 
zeide tot zijn volk: Zie, het volk der Israëlieten is groter en talrijker dan wij. Welnu, laten wij met beleid
tegen hen optreden, opdat zij zich niet vermenigvuldigen en zich, als wij in oorlog komen, bij onze 
tegenstanders aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. Daarom stelde men 
opzichters van herendiensten over hen aan om hen door de hun opgelegde dwangarbeid te 
onderdrukken: zij moesten voor Farao voorraadsteden bouwen, Pitom en Ra’amses. Maar hoe meer 
men hen onderdrukte, des te meer vermenigvuldigden zij zich en breidden zij zich uit, zodat men 
bevreesd werd voor de Israëlieten. 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] 1:6-14).

Verteller 3:

“Toen gebood Farao aan zijn gehele volk: Werpt alle jongens die geboren worden, in de Nijl, maar alle 
meisjes moogt gij laten leven.” (Exodus 1:22). “Te dien tijde werd Moshe geboren en hij was schoon 
voor God; drie maanden werd hij opgevoed in zijns vaders huis. En toen hij te vondeling was gelegd, 
nam de dochter van Farao hem aan en liet hem als haar eigen zoon opvoeden. En Moshe werd 
onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken. (Mif’alot 

[Handelingen] 7:20-22). 

“In die tijd, toen Moshe groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun 
dwangarbeid; toen zag hij, hoe een Egyptenaar een Hebreeër, iemand van zijn broeders, sloeg. Hij 
keek naar alle kanten, en toen hij zag, dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg 
hem in het zand. Toen Farao van deze zaak hoorde, trachtte hij Moshe te doden, maar Moshe vluchtte
voor Farao en zocht verblijf in het land Mid’yan. In die lange tijd stierf de koning van Egypte; en de 
Israëlieten zuchtten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over
de slavernij omhoogsteeg tot God. En God hoorde hun klacht en God gedacht aan Zijn verbond met 
Avraham, Yitzchaq en Ya’aqov. Zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen.” (Sh’mot 
[Exodus] 2:11-12, 15 en 23-25).

Verteller 4:

“En toen er veertig jaren voorbijgegaan waren, verscheen hem in de woestijn van de berg Sinai een 
Engel in de vlam van een brandende braamstruik. En toen Moshe dit zag, verwonderde hij zich over 
het gezicht, en toen hij erheen ging om het te onderzoeken, kwam een stem van de Eeuwige tot hem: 
Ik ben de God uwer vaderen, de God van Avraham en Yitzchaq en Ya’aqov. En bevend van schrik 
durfde Moshe het niet onderzoeken. En de Eeuwige zeide tot hem: Doe uw schoeisel van uw voeten, 
want de plaats, waar gij staat, is heilige grond. Ik heb de mishandeling van Mijn volk in Egypte zeer wel
gezien en Ik heb zijn zuchten gehoord en ben nedergedaald om hen te verlossen; en nu, kom hier, laat
Ik u naar Egypte zenden.” (Mif’alot [Handelingen] 7:30-34). 



“Nu dan, ga, Ik zend u tot Farao, om Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Maar Moshe zeide 
tot God: Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Toen zeide Hij: 
Ik ben immers met u! En dit zal u het teken zijn, dat Ik u gezonden heb: wanneer gij het volk uit Egypte
hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg.” Ik weet echter, dat de koning van Egypte u niet zal 
toestaan te gaan, zelfs niet door een sterke hand. Maar Ik zal mijn hand uitstrekken en de Egyptenaren
slaan met alle wondertekenen, die Ik in hun midden zal doen; daarna zal hij u laten gaan.” (Sh’mot [Exodus]
3:10-12 en 19-20).

Verteller 5:

De Eeuwige, onze God, zond inderdaad plagen over Egypte: bloed, kikvorsen, muggen, steekvliegen, 
veepest, zweren, hagel, sprinkhanen en duisternis, maar bij iedere plaag verharde het hart van de 
Farao. Met de tiende, de meest verschrikkelijke plaag, zou de Almachtige uiteindelijk door het 
ondoordringbare hart van de wrede Farao breken, hetgeen reeds van tevoren werd aangekondigd: 
“En Moshe zeide: Zo zegt de Eeuwige: te middernacht ga Ik door het midden van Egypte. Dan zal 
iedere eerstgeborene in het land Egypte sterven, van de eerstgeborene van Farao, die op zijn troon 
zou zitten, tot de eerstgeborene van de slavin achter de handmolen, ook alle eerstgeborenen van het 
vee. En er zal een luid gejammer zijn in het gehele land Egypte, zoals er nooit is geweest en zoals er 
nooit meer zal zijn. Maar tegen niemand van de Israëlieten zal een hond zijn tong durven roeren, 
tegen mens noch dier, opdat gij weet, dat de Eeuwige scheiding maakt tussen de Egyptenaren en de 
Israëlieten. En al uw dienaren hier zullen tot mij komen en zich voor mij nederbuigen en zeggen: Ga 
heen, gij en al het volk dat u volgt; daarna zal ik heengaan. Toen ging hij in brandende toorn van Farao 
heen.” (Sh’mot [Exodus] 11:4-8).

Verteller 6:

“Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor 
zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin. Maar indien een gezin te 
klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen, naar 
het aantal personen; gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. Een gaaf, mannelijk, 
eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. En gij zult 
het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van 
Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken 
aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet. Het vlees zullen zij 
dezelfde nacht eten; zij zullen het eten op het vuur gebraden, met ongezuurde broden, benevens 
bittere kruiden. Rauw of gaargekookt in water zult gij het niet eten; slechts op het vuur gebraden met 
kop, schenkels en ingewanden. Gij zult daarvan niets overlaten tot de morgen; wat ervan overblijft tot 
de morgen, dat zult gij met vuur verbranden. En aldus zult gij het eten: uw lendenen omgord, uw 
schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand; overhaast zult gij het eten; het is een Pesach voor de 
Eeuwige. Want Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van 
mens als dier, in het land Egypte slaan en aan alle goden van Egypte zal Ik gerichten oefenen, Ik, 
Adonai! En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed 
zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte 
sla. En deze dag zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een feest voor de Eeuwige; in uw 
geslachten zult gij hem als een altoosdurende inzetting vieren.” (Exodus 12:3-14).

Verteller 7:

“Toen ontbood Moshe al de oudsten van Israël en zeide tot hen: Trekt heen, haalt kleinvee voor uw 
geslachten en slacht het Pesach. Daarna zult gij een bundel hysop nemen en in het bloed in een schaal
dopen, en van het bloed in die schaal strijken aan de bovendorpel en aan de beide deurposten; 



niemand van u zal de deur van zijn huis uitgaan tot de morgen. En de Eeuwige zal Egypte doortrekken 
om het te slaan; wanneer Hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan 
zal de Eeuwige die deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te 
slaan.” (Sh’mot [Exodus] 12:21-23). 

“En te middernacht sloeg de Eeuwige iedere eerstgeborene in het land Egypte, van de eerstgeborene 
van Farao, die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van de gevangene, die in de kerker was, 
benevens alle eerstgeborenen van het vee. En Farao stond des nachts op, hij en al zijn dienaren en alle
Egyptenaren; en er was een luid gejammer in Egypte; want er was geen huis, waarin geen dode was. 
Toen ontbood hij des nachts Moshe en Aharon en zeide: Maakt u gereed, gaat weg uit het midden van
mijn volk, zowel gij als de Israëlieten; gaat, dient de Eeuwige, zoals gij gezegd hebt. Neemt ook uw 
kleinvee en uw runderen mee, zoals gij gezegd hebt; maar gaat! En wilt ook mij zegenen. De 
Egyptenaren drongen eveneens sterk bij het volk aan, om het snel uit het land te laten gaan, want, 
zeiden zij, wij sterven allen. Toen nam het volk zijn deeg op, voordat het gezuurd was, met hun 
baktroggen in hun klederen gebonden op hun schouders. Voorts deden de Israëlieten naar het woord 
van Moshe en vroegen van de Egyptenaren zilveren en gouden voorwerpen en klederen. En de 
Eeuwige bewerkte, dat de Egyptenaren het volk gunstig gezind waren, zodat zij hun verzoek 
inwilligden. Zo beroofden zij de Egyptenaren. Daarna trokken de Israelieten op van Ra’amses naar 
Sukot, ongeveer zeshonderdduizend man te voet, ongerekend de kinderen. Ook trok een menigte van 
allerlei slag met hen mee; en kleinvee en runderen een zeer talrijke veestapel. En zij bakten van het 
deeg dat zij uit Egypte hadden meegenomen, ongezuurde koeken, want het was niet gezuurd, omdat 
zij uit Egypte waren verdreven en niet hadden kunnen wachten en ook geen teerkost voor zich hadden
bereid. De tijd, dat de Israëlieten in Egypte gewoond hadden, was vierhonderd en dertig jaar. En na 
vierhonderd en dertig jaar, juist op de dag af, gingen al de legerscharen van Adonai uit het land 
Egypte.” (Sh’mot [Exodus] 12:29-41).

Leider:

De Eeuwige heeft gezegd: “Het Pesach zult gij eten met Matza en Maror!” (Sh’mot [Exodus] 12:8).

Handeling: het schaaltje met het gebraden lamsbotje omhoog heffen en zeggen:

Waarom was het pesachlam voorgeschreven, dat onze voorouders aten in de tijd dat de tempel 
bestond? Omdat de Heilige, gezegend zij Hij, de huizen van onze voorouders heeft overgeslagen door 
het bloed van het lam, gelijk geschreven staat: “Het is een pesachoffer voor de Eeuwige, die in Egypte 
aan de huizen der Israëlieten voorbijging, toen Hij de Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde.” 
Slechts dit 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
Pesachlam 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 Pesachlam is geslacht: de Mashiach!” (1 Korinthiërs 5:7). 

Ook Johannes de Doper betuigde, dat Yeshua ons Pesachlam 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 Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.” (Yochanan [Johannes] 1:29).



Handeling: de leider van de Sederviering heft de Matze omhoog.

De leider zegt: 

Waarom is de Matze voorgeschreven, die wij vanaf vanavond gedurende 7 dagen eten? Omdat het 
deeg van onze voorouders geen tijd had om te rijzen toen reeds God hun verscheen en hun 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 er klaar voor 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” (Johannes 6:41).

Handeling: de leider van de Sederviering heft de Maror (mierikswortel op een stukje matze) omhoog. 

De leider zegt:

Waarom is de Maror (mierikswortel) voorgeschreven, die wij vanavond eten? Om ons eraan te 
herinneren hoe bitter het leven was van onze voorouders in Egypte, zoals er 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 ons tranen opwekken van medelijden voor het bittere leed van onze 
voorouders in Egypte en door alle eeuwen heen.

Eet mierikswortel op een stukje matze

T’FILAT HODAYA - DE DANKZEGGING

De leider spreekt het 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. Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, die ons en 
onze voorouders uit de slavernij heeft verlost en ons deze avond hebt doen beleven, waarop wij 
ongezuurde broden en bittere kruiden eten, amen!

Handeling: na de uitleg neemt de leider de beker in de hand.

DE BEKER DER PLAGEN (TWEEDE BEKER)

We drinken de tweede beker, die ook wel de ‘beker der dankzegging’ genoemd wordt. Ook Yeshua 
nam de beker der dankzegging, volgens de gewoonte, zei dank voor de verlossing van Israël uit Egypte 
en de bewaring van hun eerstgeborenen. 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 Gods gekomen is.” Ook in
Matthéüs 26:29 vinden wij deze belofte van Yeshua: “Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet 



meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in 
het Koninkrijk Mijns Vaders.” Hij doelt hiermee op de vierde beker, de beker der Lofprijzing, in het 
Hebreeuws Kos Halel genaamd. 

Yeshua kijkt door het lijden heen naar de toekomst. Het feest zal voor Hem ook pas aanbreken als wij 
bij Hem zijn! Hij wacht op ons. Bij een beker nieuwe wijn zullen we elkaar weerzien! Laten wij nu 
samen eerst de tweede beker, Kos haMakot [de beker der plagen], heffen en de Naam van de Eeuwige
zegenen:

Baruch Ata Adonai, Eloheinu, Melech haOlam, bore p’ri haGafen, amen! 

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, Gij die de vrucht van de wijnstok hebt 
geschapen, amen!

MOTZI MATZA - HET BREKEN VAN HET BROOD

Handeling: de leider neemt de bovenste Matza uit de schotel. 

De leider zegt:

Baruch Ata, Adonai, Eloheinu, Melech haOlam, haMotzi lechem min haAretz!

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, die het brood uit de aarde laat 
voortkomen!

De leider zegt:

Baruch Ata, Adonai, Eloheinu, Melech haOlam, asher qid’shanu b’damo shel Yeshua, v’tzivanu al 
achilat Matza.

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

Handeling: Hij deelt stukjes Matza uit aan allen, die aan de Seder deelnemen.

MAROR V’CHAROSET - BITTERE KRUIDEN EN CHAROSET

Handeling: de deelnemers nemen de peterselie, doopt deze even in de Charoset. 

De leider zegt: 

Baruch Ata, Adonai, Eloheinu, Melech haOlam, asher qid’shanu b’damo shel Yeshua, v’tzivanu al 
achilat Maror.

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, die ons heeft geheiligd door het bloed 
van Yeshua en die ons heeft opgedragen om bittere kruiden te eten.

Als Maror dient de peterselie evenals de mierikswortel ter vervanging van de bittere kruiden. De 
Charoset is een mengsel van appelmoes, gemalen amandelen en kaneel, dat moet herinneren aan de 
bouwstenen, die de slaven moesten maken in Egypte, want wat de kleur betreft doet het denken aan 
klei.

Handeling: allen het opeten van de Maror. 



BARECH - DANKGEBED  

het dankgebed uitgesproken:

Wij danken U, Eeuwige, onze God, omdat U onze voorouders een mooi, goed en uitgestrekt land als 
erfdeel hebt geschonken en omdat U, Eeuwige, onze God, 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 Tora, 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 God, 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 God bent U.

S’UDAT HAADON (VERBONDSMAAL)

Wij gaan ons voorbereiden op de Maaltijd des Heren. Het is geen traditie maar een  Goddelijke 
opdracht. Maar wij moeten er wel goed van doordrongen zijn waar wij mee bezig zijn en laten wij allen
ons daarom eerst de waarschuwende woorden van Paulus ter harte nemen: “Mijn geliefden, ontvlucht
de afgoderij! Ik spreek immers tot verstandige mensen; beoordeelt dan zelf, wat ik zeg. Is niet de 
beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van
de Mashiach? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van de Mashiach? 
Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het 
éne brood. - Want zelf heb ik bij overlevering van de Eeuwige ontvangen, wat ik u weder overgegeven 
heb, dat Yeshua Adoneinu in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging 
uitsprak, het brak en zeide: Dit is Mijn lichaam voor u, doet dit tot Mijn gedachtenis. Evenzo ook de 
beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het Nieuwe Verbond in Mijn bloed,
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker 
drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet 
of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren! Maar ieder 
beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de beker. Want wie eet en drinkt, eet en 
drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt.” (1 Korinthiërs 10:14-17 en 11:23-29). 

Laten wij nu een moment in stil zijn om te bedenken wat er nog tussen ons en Adonai in staat.

Yeshua Adoneinu nam in de nacht waarin Hij werd overgeleverd een Matza, sprak de B’racha uit, brak 
het en gaf het hen, zeggende: “Neemt, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot 
Mijn gedachtenis!”  

Baruch Ata, Adonai, Eloheinu, Melech haOlam, haMotzi lechem min haAretz!

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, die het brood uit de aarde laat 
voortkomen!

Eet, dit is het lichaam van Yeshua Adoneinu, het Lam van God, voor ons in de dood gegeven

Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot Mijn gedachtenis.

De derde beker wordt ingeschonken



DE BEKER DER VERLOSSING (DERDE BEKER – VERBONDSMAAL)

Wij drinken deze beker staande, want voor ons is de wijn uit deze beker nu het teken van het bloed 
dat Yeshua, het Lam van God, moest vergieten om volgens het voorschrift uit Leviticus 17:11 een 
waardig offer te zijn gelijk geschreven staat: “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.”

Handeling: de leider van de Sederviering laat kleine bekertjes met wijn aan de tafelgenoten uitdelen. 
Daarna heft hij de grote Qidush-beker op en zegt:

Evenzo nam Yeshua de beker na de maaltijd, sprak de B’racha uit, gaf hen die en zeide: “Drinkt allen 
daaruit. Want deze beker is het Nieuwe Verbond in Mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten 
wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot Mijn gedachtenis!” (Mt. 26:27-28, 
Mc 14:23-24, Lc 22:20 en 1 Kor. 11:25-26)

Baruch Ata Adonai, Eloheinu, Melech haOlam, bore p’ri haGafen, amen!

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, Gij die de vrucht van de wijnstok hebt 
geschapen, amen!

Drinkt, dit is het bloed van Yeshua Adoneinu, het Lam van God, voor ons aan het kruis vergoten!

Deze beker is het Nieuwe Verbond in Mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt; doet dit tot Mijn 
gedachtenis.

 L’chaim. 

 NIRTZA 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 Halel [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 van het Lam. (Openbaring] 19:6-10).  

“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 birushalayim!

Tot het volgend jaar in Jeruzalem!
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