


 

 
 

  De tekst van deze Haggada werd ontworpen in 1987 en is herzien in 2006. 
  De muziek werd bijeen gezocht, de illustraties zijn gemaakt en het typewerk, lay-out en vormgeving zijn verzorgd     
  door diverse leden van de Tuindorpkerk, Utrecht 
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Haggada van Pèsach oftewel het Verhaal van Pasen 
 
De volgorde (seder) van de viering: 
 

A. De voorseder: 
  

1. Verwelkoming en inwijding van het feest 
 
2. Het aansteken van de lichten 
 
3. De eerste van de vier bekers 
 
4. Het groene kruid van de lente 
 
5. Het ongezuurde brood gebroken 
 
6. De vier vragen 
 
7. De vier kinderen 
 
8. Het verhaal van de bevrijding 
 
9. De tien plagen 
 
10. De duiding van de pèsach-symbolen 
 
11. Het verhaal van vandaag 
 
12. De lofzang: De Hallelpsalmen 113 en 114 
 
13. De tweede van de vier bekers 
 
14. De handwassing 

 
B. De maaltijd: met matses, bitterkruid en charoset-moes 
 
C. De na-seder:  

1. De Pesach - maaltijd van Jezus 
 
2. De gedachtenis aan Jezus 
 
3. De Hallelpsalmen, vervolg: Ps 115, 116,117 en 118. 
 
4. De derde van de vier bekers 
 
5. De open deur 
 
6. De vierde beker 

 
7. Psalm 126 dankpsalm na de maaltijd 
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1. DE INLEIDING EN INWIJDING VAN HET FEEST’ 
 

      waarop we ons te binnenbrengen 
      de aparte plaats die deze dagen 
  in de loop van de eeuwen hebben gekregen 
      en waarop wij ons opnieuw verbinden 
      met de diepste bedoeling ervan 
 

leider: Wij zijn hier bij elkaar op Witte Donderdag, aan het begin van  
de grote avond waarop wij gedenken de sprong naar de paasmorgen,   
hoe Jezus sprak: vurig heb ik begeerd dit Pascha, deze maaltijd  
vol herinnering aan verlossing en bevrijding, vol angst en hoop,   
met jullie te vieren.  
En hoe hij zei: doe dit tot een gedachtenis aan mij. 
Zo willen wij hier samen zijn, verbonden met Jezus  
en zó verbonden met zijn volk Israël, het joodse volk,  Romeinen 11: 17 
als vreemde loten geënt op de edele olijf,   Efeze 2: 19 
vreemdelingen die huisgenoten mochten worden. 
Samen aan tafel, als een opdracht die vanouds tot ons kwam, 
Zoals geschreven staat: 

 
allen: ‘Het feest van de ongezuurde broden 
 moeten jullie bewaren, 
 want uitgerekend op deze dag, 
 deed Ik, de Heer,  
 jullie mensenmenigte, 
 uit Egypte, het land van de verdrukking uittrekken 
 en jullie zullen deze dag bewaren 
 in alle komende geslachten  
 in alle tijden’        Exodus 12:17 
 
leider: Zo vervullen wij hier samen met elkaar een oeroude opdracht 

van God de Heer die zo luidt: 
 
allen: Gedenk de dag waarop je uittrok uit Egypte, 

uit het land van de slavendienst 
want met een machtige hand 
deed de Heer jullie vandaar uittrekken. 
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2. HET AANSTEKEN VAN DE LICHTEN VAN HET FEEST 
 
 

 
        

De lichten worden aangestoken 
 
 
leider: Door God te zegenen zeggen wij dat al het leven heilig is, 

door feestlichten aan te steken  
geven we aan dat alles in zichzelf licht draagt, licht dat leven wil geven. 
Met elke kaars die licht geeft, brengen we tot uitdrukking dat de wereld 
geroepen is voor meer licht, voor meer samenklank, voor meer hoop en 
vreugde.  
Wij prijzen God, die HEER is van al wat leeft, die ons leven richting geeft, een 
eigen bestemming door zijn opdrachten zodat wij elkaar leren zien in zijn licht. 

 

 
 
3. DE EERSTE VAN DE VIER BEKERS – de beker van de bevrijding 
 

leider: Onze geschiedenis vertelt op verschillende manieren,  
met verschillende woorden, dat God de belofte van bevrijding aan zijn volk 
gaf.  
Elk van de vier bekers wijn heeft een eigen naam gekregen  
en geeft een bepaalde stap aan in de richting van de  
totale bevrijding van de hele wereld.  
Zo beginnen we met de eerste beker en gedenken daarbij het volgende 
schriftwoord: 

 
allen:  Ik ben de HEER, en Ik zal jullie bevrijden     Exodus 6: 6 

van onder de lasten van Egypte.  
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leider: We nemen de beker op en verkondigen 
 hoe bevrijdend deze dagen voor ons zijn. 
 
 

 
 
leider: Gezegend zijt Gij, Heer onze God, 

die ons leven verrijkt dag aan dag 
door de inhoud dit U eraan geeft. 
U hebt ons opgeroepen niet te vergeten 
de weldaden van ouds 
van uw volk bevrijd uit Egypte 
uw bevrijdingen elke keer weer. 

 
allen: Gezegend zijt Gij, Heer onze God 

koning van de wereld 
die ons in het leven bewaard hebt 
die ons opricht keer op keer 
en in ons onderhoud voorzien hebt 
tot op de dag van vandaag. 

 
       Allen drinken uit de eerste beker wijn 

 

 
4. HET GROENE KRUID VAN DE LENTE         

 
Pasen het feest van opnieuw geboren 

       worden, het feest van de lente,  
       het nieuwe begin. 
 

 
Leider :Traditiegetrouw lezen we ook iets uit de feestrol voor Pasen, uit Hooglied,  

 vol van de vernieuwing van de natuur,  
 en van de liefde tussen mensen onderling en tussen mensen en God. 
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Iemand zegt: ‘Mijn geliefde antwoordt en zegt tot mij: 
 op dan, mijn liefste, mijn schone en ga met mij mee, 
 want zie, de winter is voorbij. 
 de regen is helemaal weg 

de wilde bloemen worden al zichtbaar in ’t land, 
 De tijd van de zangvogels breekt alweer aan 
 en de stem van de tortelduif wordt weer gehoord in ons land. 
 Laat ons vroeg opstaan en naar de wijngaarden gaan 
 kijken of de wijnstok al bloeit en zijn bloem heeft geopend. 

Daar zal ik je mijn liefkozingen geven.’ 
 
 
 

 Iedereen neemt iets van het lentegroen op  
 tafel en doopt het in het zoute water 

 
 
  Iedereen zingt nu de zegenspreuk 
 
 

 
    

 

 

        Iedereen eet iets van het lentegroen 
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    kohen 
  levi 

  israel 
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5. HET ONGEZUURDE BROOD GEBROKEN 
 
leider: Drie matses liggen hier op tafel om ons te vertellen wie een rol hebben 

gespeeld en nog altijd spelen bij de bevrijding, de verlossing van de wereld. 
De bovenste heet ‘Kohen’, dat duidt op de grote rol die de priesterlijke figuren 
spelen. Zij wijzen ons er op dat alleen door intens meeleven deze wereld 
verlost kan worden. 
De onderste matse heeft ‘Israël’, want dit volk heeft als geen ander een 
gidsfunctie in het proces van bevrijding dat god vanaf het begin in gang heeft 
gezet. 
De middelste matse heet ‘Levi’, dat is de stam waar Mozes en Aäron uit 
voortgekomen zijn. 
Het verhaal van de uittocht vertelt hoe zij voorop gelopen hebben en hun 
leven op het spel gezet hebben in het gevecht met de boze tegenwerkende 
machten. 
 
Van deze middelste matse breken we een stukje af en bewaren het voor 
straks, want nog is de bevrijding niet volkomen. 
Nog steeds zijn volken onderdrukt en gedompeld in armoede, nog steeds zijn 
dagelijks mensen bang voor de toekomst. 
Straks, aan het eind, gedenken we hierbij de verlossingsdaad die Jezus heeft 
bewerkt. Als een nieuwe lente voor de wereld, een opstanding tegen het rijk 
van de duisternis in, een overwinning waardoor wij nu samen kunnen vieren 
en leven. 
 
Vanouds zong men daarbij een lied en dat klinkt zo: 
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6. DE VIER VRAGEN – als een kind je vraagt ……. 
 

leider: De eerste keer dat Pasen gevierd werd  
 klonk er uit de mond van Mozes: 
 “Met onze jongeren en ouderen,  
 met onze zonen en dochters 

 Met heel ons hebben en houden.  
 Zullen we gaan, 
 want het is voor ons een feest van de Heer”   Exodus 10: 9 
 
 Zo willen wij ook vandaag de kinderen voorop laten gaan,  

 opdat hun vragen ons opnieuw ertoe aanzet,  
 het verhaal van de bevrijding te vertellen. 

 
een kind vraagt al zingend: 

 
 
2.  Elke andere nacht eten wij alleen wat lekker is en zoet 
    wat lekker is en zoet. Vannacht eten wij, 
     vannacht eten wij het bitterkruid maror. 
 Vannacht eten wij, vannacht eten wij, het bitterkruid maror. 
 
3.  Elke andere nacht eten wij zo vaak, heel vlug, je bent zo klaar, 
     heel vlug je bent zo klaar. Vannacht eten wij, 
     vannacht eten wij in alle, alle rust, ja ja.  

Vannacht eten wij, vannacht eten wij, in alle, alle rust. 
 
4.  Elke andere nacht eten wij heel veel en zingen meestal niet, 
    en zingen meestal niet. Vannacht eten wij, 
     vannacht eten wij en zingen ’t hoogste lied. 
 Vannacht eten wij, vannacht eten wij en zingen ’t hoogste lied. 
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7. DE VIER KINDEREN 
 

leider: Vier keer draagt de Tora ons op om onze kinderen van de uittocht uit Egypte 
te vertellen. Vier keer herhaalt de Tora: “Je zult het je kind vertellen op die 
dag …..” 

Uit de woorden die dan gebruikt worden, leest men in de traditie vier verschillende 
typen kinderen af. En het antwoord verschilt door de manier van vragen en in dat wat 
ieder nodig heeft in zijn situatie. 

 
 
In Spreuken der Vaderen, 18 worden vier typen mensen genoemd 
die luisteren naar de woorden van een wijze: 
Als een spons, als een trechter, als een zeef en als een vergiet 
 -  Die als een spons zuigt alles op. 
 -  Die als een trechter gaat het ene oor in en het andere weer uit. 
 -  Die als een zeef, laat het goede wegzakken en blijft zitten met de droesem. 
 -  Die als een vergiet, houdt het goede vast en laat ‘t niet-belangrijke  
       wegstromen. 
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Iemand zegt: De verstandige goedwillende vraagt:  
 “Wat zijn de voorschriften, opdrachten, richtingaanwijzingen 

  en manieren van leven die de Heer ons opdroeg?” 
 Hem zul je heel nauwkeurig uitleggen wat en waarom  

 de Heer aan ons opdroeg de seder-maaltijd te vieren.       
         Deuteronomium 6: 20 

 
Iedereen zegt:Verstandig ben je als je samen met anderen wil doen wat God van je  
  vraagt. 
 
Iemand zegt: De onverstandige, kwaadwillige vraagt:  

 “Wat betekent dit gedoe voor jullie?”  
 Omdat hij zegt, ‘voor jullie’ en niet ‘voor ons’,  
 gaat hij buiten de gemeenschap van God en zijn volk Israël staan.  
 Hem moet je scherp antwoorden:  
 “Ik doe het vanwege dat  wat de HEER voor mij deed, toen ik uit Egypte   
trok.  
Voor mij en niet voor jou, want als jij er was geweest  
dan wat je aan de kant blijven staan, en je was niet bevrijd.”     
          Exodus 12: 26 

 
Iedereen zegt:Dwaas en onverstandig ben je, wanneer je alleen maar denkt  

  aan jezelf, dan sta je je eigen bevrijding in de weg. 
 
Iemand zegt: De eenvoudige vraagt: “Wat is dit?” 
 Tegen hem moet je zeggen:  

 “Met een krachtige arm heeft God ons uit Egypte bevrijd,  
 het huis van de slavernij.”            Exodus 13: 14 

 
Iedereen zegt:Iemand die eenvoudigweg openstaat, geef hem een  

  rechtstreeks antwoord, want  
  “De Tora van God maakt de eenvoudige wijs.”    Psalm 19: 7 

 
Iemand zegt: En iemand die niet in staat is om te vragen, voor hem moet  

 je je openstellen, zoals er geschreven staat:  
 “Op die dag zul je het je kind zo vertellen:  
 Dit doen we om wat de HEER mij  
 deed toen ik in vrijheid uit Egypte trok.”   

 
Iedereen zegt:Iemand die nog helemaal aan het begin staat,  

  begin daar met het verhaal van jouw eigen leven. 
 
leider: Je komt ze nog altijd tegen, 

 de welwillende 
 de onwillige 
 de eenvoudige 
 en hij die er nog niet aan toe is. 

 Vaak verschijnen ze onder allerlei vermommingen. 
 Wie er goed over nadenkt, zal ze ook ontdekken,  

als facetten in zijn / haar eigen leven. 



 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 17 

8. HET VERHAAL VAN DE BEVRIJDING 
 
leider:  Na deze vragen kunnen we ook een begin maken met het antwoord 

door elkaar verhalen te vertellen: 
Een verhaal van slavernij naar vrijheid. 
Het verhaal dat begint met vernedering en eindigt in verlossing 
Het verhaal dat begint met de wereld van het kwaad  
en ons brengt naar het Koninkrijk van God. 
 

Allen zingen: 

 
 

leider:  Zelfs als wij allemaal wijzen zouden zijn 
  Zelfs als wij allen heel verstandig waren 
  Zelfs als wij de TORA door en door kenden 
  Toch zijn wij verplicht om het verhaal van de uittocht uit Egypte te 
vertellen. 
 
allen zeggen:Want nog steeds is hier op aarde de bevrijding niet voltooid! 
 
leider:  Een bevrijding van lichamelijke en geestelijke onderdrukking.  

Die beide kanten zijn te beluisteren in het verhaal van Israels bevrijding  
vanaf het eerste begin.  
Hoor maar … 

 
Iemand zegt: Oorspronkelijk waren onze voorouders dienaars van afgoden,  

onderworpen aan de grillen van de krachten in de natuur,  
van zon, maan, sterren en van de aarde. 
Maar daarna heeft de HEER ons dichter bij zijn dienst gebracht.  
Zoals er staat geschreven: “Aan de overkant van de rivier de Eufraat           
hebben jullie ouders gewoond… en zij dienden andere goden.” 
 

 “Maar Ik nam jullie vader Abraham van de overkant van de rivier  
 en Ik deed hem gaan door heel het land Kanaän,  
 en Ik maakte zijn nakomelingen talrijk  
 en Ik gaf hem Izaäk , en aan Izaäk gaf ik Jakob.” 



 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

leider: Vanaf het begin, hoor je echter ook dat ons leven bedreigd was.  
 Want niet slechts éénmaal stond iemand op om ons te vernietigen,  
 in iedere generatie waren er die zich tegen ons verhieven, om ons uit te 
roeien. 
Maar de belofte van God, eens aan Abraham gegeven, gaf generaties 
de moed het ergste te doorstaan, en zal ons ook nu vandaag de kracht 
geven te blijven hopen op Hem. 

 
 
Iemand zegt: Mijn vader Jakob was een vluchteling uit Aram, want de Deut. 26:5 
 Arameër Laban wilde vader Jakob doden,  

 maar hij daalde af naar Egypte met een handje vol  
 en hij werd daar tot een groot volk, zeer talrijk. 

 Na de dood van Jozef en al zijn broeders en heel die generatie,  
 kwam er een nieuwe koning over Egypte die Jozef niet  Exodus  1 
gekend had.   
 En hij zei tegen zijn volk: ‘Moet je zien, het volk 

 Israel is groter en talrijker dan wij geworden.“. En de Egyptenaren 
 kregen een afkeer van de Israelieten. En de farao zei: “Elk  
 jongetje dat geboren wordt moet in de Nijl geworpen worden.” 

 
 
Iemand zegt: Toen riepen we tot de HEER, de God van onze vaderen  

 en de HEER hoorde naar onze stem,  
 en Hij zag onze vernedering en moeite, onze onderdrukking.  

 En de HEER voerde ons uit Egypte met sterke hand en uitgestrekte  
 Arm, met ontzagwekkende daden en tekenen en wonderen   
                           Deut: 26:5-8 
 
 

Iemand zegt: In het holst van de nacht trokken zij weg uit het slavenhuis van  
 Egypte onder leiding van Mozes, en de HEER ging voor hen uit, 
 overdag in de wolkkolom en ’s nachts in een vuurkolom,  

 om hen te leiden onderweg. 
 Zo kwamen zij bij de Schelfzee, maar farao joeg hen na met  
 zeshonderd strijdwagens en ze schreeuwden van angst. Toen  
 liet de HEER de zee de hele nacht wegvloeien door een sterke 
 oostenwind en maakte haar droog, zodat zij er doorheen trokken.  
 Tegen het aanbreken van de dag vloeide de zee terug in haar 
 bedding en overspoelde heel de legermacht van farao die hen 
 achtervolgde, niet één van hen bleef over.   
               Exodus 13:17-14:31  
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allen zingen het lied van Mozes en Mirjam   Exodus 15  
         

 
 
2. Hun ruiters zaten hoog te paard,      3.   De aarde dreunde van geweld, 
 Hun wagens reden snel.   de lucht was zwart van stof 
 Maar hoger nog verheven is  Maar met ons was de sterke held 
 Die streed voor Israel   Zing, Israël zijn lof  

  Refrein     Refrein 
 
 

 4.  Zijn adem baande ons een pad     5. Voor altijd worden man en paard 
  de wind werd bondgenoot.   Verzwegen in de vloed 
  De vijand echter vond zijn graf  Maar rondom is de naam vermaard 
  In ’t water van de dood   van Hem die wond’ren doet 
  Refrein     Refrein 
 

6. Looft nu de Heer met snarenspel 
 En heft de tamboerijn 
 Want Hij verloste Israël 
 Geprezen moest Hij zijn. 
 Refrein 
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9. DE TIEN PLAGEN   
 

leider:  De rabbijnen leren: “Toen de Egyptenaren verdronken in de zee, 
barstten de engelen in de hemel in een jubellied los. God zweeg en zei 
toen tot hen:  
‘Het goede werk van mijn hand verdwijnt in de zee en jullie staan te 
zingen voor mijn aangezicht?!’ 
     (Babylonische talmoed, Sanhedrin 39b) 

 
Toch moeten we ook zeggen dat als Israel niet uit Egypte verlost was,  
dan zouden wij hier niet zo zitten, maar deze verlossing is  
overschaduwd doordat het mensenlevens heeft gekost en elk  
mensenleven is kostbaar in de ogen van God.  
Daarom is er de gewoonte om de wijnbeker van de vreugde minder te 
maken, door bij elk van de tien plagen een druppel wijn te plengen. 

 
Iemand zegt: Elke druppel wijn plengen we als een teken van hoop en gebed,  

dat mensen de plagen die hen bedreigen weten uit te bannen,  
overal waar ze gevonden worden, te beginnen in ons hart. 

 
- het maken van oorlog 
- het leren van haat en geweld 
- het vervuilen van de aarde 
- het verdraaien van wat recht is 
- het uitbraken van laster en misdadigheid 
- het verwaarlozen van menselijke noden 
- het onderdrukken van landen en volken 
- het verrotten van de cultuur 
- het aan banden leggen van wetenschap en kennis 
- het verval van vrijheid 

 
Wij plengen tien druppels voor de tien plagen 
van Egypte. 
Bij elke plaag doopt ieder de vinger in de wijn  
en spat op het servetje 

 
allen:  - BLOED 
 - KIKVORSEN 
 - ONGEDIERTE 

- WILDE DIEREN 
- VEEPEST 
- ZWEREN 
- HAGEL 
- SPRINKHANEN 
- DUISTERNIS 
- DOOD VAN DE OUDSTE KINDEREN 
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leider: Laten we op dit moment ons te binnen brengen al die goede daden  
 die de Heer ons steeds weer bewezen heeft: 

 
- Hij heeft ons uit Egypte geleid 
- Hij heeft voor ons de Rode Zee gespleten 
 en droogvoets kwamen wij er doorheen 
- Hij heeft ons veertig jaren in de woestijn van al het nodige  

voorzien: 

 manna als rantsoen voor onderweg,  

 de sjabbat als dag om op adem te komen,  

 bij de Sinaï zijn verbond en  

 de Tora als wegwijzer van dag tot dag. 
- Hij bracht ons in het beloofde land en liet ons daar wonen 
- Hij zond keer op keer profeten, sprekers van Hem. 

 
Iemand zegt: Boven al deze daden vol goedheid 
                      Heeft Hij zijn zoon ons gezonden Jezus de Heer. 
                      Hij heeft ons die veraf waren, 
                      met verre Germaanse, heidense voorouders, 
                      dichterbij gebracht 
                      en de scheidsmuur afgebroken. 
 
allen:             ‘Zo zijn wij geen vreemdelingen, 
                      Geen bijwoners meer 
                      Maar mede-burgers der heiligen 
                      Huisgenoten van God 
                      Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten 
                      En Jezus zelf is onze hoeksteen.’     
        Efeze 2: 16-19 
 
 
10. DE DUIDING VAN DE PESACH - SYMBOLEN 
 
leider:            Rabbi Gamaliël zei: ”Ieder die niet de betekenis van drie zaken weet,  

heeft niet aan de verplichting van de Seder voldaan.” 
Dat zijn: waarom pascha, waarom matsen-brood, waarom maror-   
bitterkruid? 

 
                     Allereerst daarom: wat is de betekenis van pesach of pascha? 
 
 
Hij wijst nu op het botje van het lam op de sederschotel 
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Iemand antwoordt: Toen de tempel in Jeruzalem er nog was, at men het pascha-
lam samen met elkaar in Jeruzalem. Dat lam deed hen 
herinneren aan het feit dat God de huizen van onze vaderen in 
Egypte “voorbij ging”, ‘’oversloeg’’  (pesach). 

 
allen:                Vandaag vragen wij 
                         of Hij onze huizen                                                                      
                         wil behoeden voor gevaar 
                         en ons opnieuw bindt 
                         aan Hem en aan elkaar. 
 
leider:              Wat is de betekenis van deze matse : dat platte brood? 
 
Hij wijst nu op de matse op de sederschotel 
 
 
Iemand antwoordt:   Het deeg had geen tijd om te rijzen, want in de nacht bracht de 

Heer bevrijding aan onze voorouders, zodat zij haastig uit Egypte 
moesten vertrekken. Het meegenomen deeg bakten zij tot 
ongerezen broden, want de Egyptenaren presten hen om te 
gaan en dat liet hen geen tijd om het brood voor de reis goed 
voor te bereiden. 
En Paulus, de leerling van Gamaliël, zegt dat dit brood zonder 
zuurdeeg, duidt op mensen die nieuw zijn, rein en waarheid 
doen.  
        1 Kor 5: 7,8 

 
allen:                  Vandaag denken wij aan alle vluchtelingen op aarde 
                           en beloven zelf de waarheid te doen. 
 
leider:                Wat is de betekenis van deze maror: dit bitterkruid? 
 
Hij wijst nu op de mierikswortel op de sederschotel 
 
 
Iemand antwoordt:  Dat wordt gegeten omdat de Egyptenaren het leven van onze 

voorouders bitter maakten, zoals er geschreven staat:  
 “Toen lieten de Egyptenaren de Israëlieten onder mishandeling 
werken en ze maakten hen het leven bitter door harde 
slavenarbeid in de klei en bij de bakovens en door harde 
veldarbeid.”      Exodus 1: 13,14 

 
allen:                Vandaag gedenken wij 
                         alle onderdrukten der aarde 
                        en weten hoe bitter dat smaakt.  
 
 
11. EEN VERHAAL VAN VANDAAG 
 
Nu kan een verhaal van bevrijding verteld of gespeeld worden, van vroeger of van 
vandaag. 
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12. DE LOFZANG  -  DE HALLELPSALMEN,  PSALM 113 EN 114 
 
leider:  In elke generatie is een ieder verplicht zichzelf zo te beschouwen alsof 

hij zelf slaaf was in Egypte en uitgered werd door de hand van de 
HEER.  
Zoals ook een latere generatie in de woestijn zei:  
“Hij heeft ons bevrijd, niet alleen jullie lang geleden.’’ Deut. 6:23 

 
allen:            Daarom voelen wij ons geroepen 
                     Hem te danken en te prijzen 
                     te loven en te verheerlijken 
                     Die het volk Israël en daardoor ook ons  
                     al deze weldaden en wonderen bewees. 
                     Hij heeft ons geleid: 

- uit slavernij naar vrijheid 
- uit droefheid naar vreugde 
- uit rouw naar feest 
- uit duisternis naar groot licht 
- uit gebondenheid naar redding 

                     Laten wij daarom een nieuw lied zingen voor Hem. 
                     Halleluja!  Prijst de HEER! 
 
Nu volgt het eerste gedeelte van de zogenoemde Hallel – psalmen: 113, 114 
 
 
Allen zingen psalm 113 
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Allen zingen psalm 114 in wisselzang  
 
Refrein: eerst voorzang, dan allen. 
 

     
 Vers 1 t/m 4: voorzang 

 
 

2. De ZEE aan-SCHOUW-de het en VLUCHT-te 
 de jor-DAAN DEINS-de te-RUG 
 De BER-gen HUP-pelden als RAM-men 
 De HEU-velen als LAM-meren der KUD-de. 
 
3. Wat is er, ZEE dat gij VLUCHT? 

Wat Jor-DAAN, dat gij te-RUG-deinst? 
Wat HUP-pelt gij, BER-gen als RAM_men 
En gij, HEU-vel’s, als LAM-meren der KUD-de? 

 
4. Beef, AAR-de, voor het AAN-schijn des HE-ren, 

Voor het AAN-schijn van de GOD van JA-cob, 
Die de ROTS ver-AN-dert in WA-ter, 
KEI-en in STRO-mende BRON-nen. 

 
Refrein: Allen 
 

 



 32 
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   3. DE TWEEDE VAN DE VIER BEKERS 
 
leider:   Laten wij prijzen de HEER die gezegd heeft: “Ik zal je redden’’ Exodus 6: 6 
 
       Allen zingen de lofprijzing 

       Allen drinken voor de tweede maal 

 
 
14. HANDEN WASSEN EN DE HILLEL SANDWICH 
 
leider:    Voordat de maaltijd begint worden de handen gewassen. 

Vandaag denken we eraan hoezeer wij allen onze handen vuil gemaakt 
hebben als christenen tegenover de Joden, en nog steeds vuil maken als 
rijken tegenover hen die het arm hebben, als mensen in vrijheid tegenover 
hen die gevangen gehouden worden.  

   Vandaag denken we ook aan Jezus, hoe hij de voeten van zijn leerlingen 
 waste, opdat wij weer opnieuw in liefde zouden gaan tot elkaar. 

  
allen zingen: 

 
     Samen met iedereen wast de leider zijn handen 
 
leider: Aan het begin van de maaltijd volgen wij een oude gewoonte,  

 uit de tijd dat de tempel er nog stond, die terug gaat op rabbi Hillel.  
Hij at om te beginnen de matse met maror: het bitterkruid, de matse van de 
vrijheid en het bitterkruid van de onderdrukking.  

 Want in tijd van vrijheid is het goed om aan onderdrukking te denken.  
 En in tijd van onderdrukking te weten van vrijheid.  
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leider: Voordat we dat doen zingen we nog eenmaal de lof van de HEER. 
 
Allen zingen: 

 
 
leider: eet smakelijk! 
 
 
B. DE MAALTIJD, met matses, biterkruid en charoset - moes 
 
      Allen eten naar hartelust van wat de tafel hen  

biedt.  
 

Inzameling van de gaven    Aan het eind van de maaltijd wordt een  
inzameling gehouden voor de kosten en het  

      goede doel. 
 

Inzameling van de stukjes matse  Aan het eind van de maaltijd wordt de brok 
van de middelste matse, die verborgen opzij 
werd gelegd, tevoorschijn gehaald, voor de 

      gedachtenis aan Jezus, en het glas wordt 
      weer gevuld. 
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C.  DE  NA–SEDER 
 
1. DE PESACH MAALTIJD VAN JEZUS 

 
Iemand zingt:Toen Jezus met zijn vrienden maaltijd hield   

nam Hij het brood, nam Hij de beker 
Hij heeft Zijn leven aan ons uitgedeeld 
Zijn bloed voor deze wereld prijsgegeven 
Teken van de geest die Hem bezielt. 
 

   
Ik ben de wijnstok heeft Hij toen gezegd 
Gij zijt voorgoed met Mij verbonden 
Ik ben uw waarheid en Ik ben uw weg 
Ik ben die ben, vergeving van uw zonden 
Vrede geef Ik u, heeft Hij gezegd. 

 
 
leider:  Als extra bekrachtiging geven wij elkaar de vredesgroet! 
 
 
      Allen geven elkaar links en rechts de hand. 
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2. DE GEDACHTENIS AAN JEZUS 
 
leider: Die naar menselijke gewoonte, met een nieuwe naam genoemd werd, toen 

Hij, in een ver verleden werd geboren ver van hier. Die genoemd werd, 
Jesjoe, Jezus, zoon van Jozef, zoon van David, zoon van Jesse, zoon van 
Juda, zoon van Jakob, zoon van Abram, zoon van Adam, zoon van mensen, 
die ook zoon van God genoemd wordt, Heiland, visioen van vrede, licht der 
wereld, weg ten leven. 

 
allen:  Levend brood en ware wijnstok, die geliefd en onbegrepen, werd bewaard in  

 taal en teken als een eeuwenoud geheim. 
 Als een wachtwoord doorgegeven, als een vreemd vertrouwd verhaal, die 

een naam in mijn geheugen, die een stem in mijn geweten.  
 Die mijn waarheid is geworden, Hem gedenk ik hier en noem ik als een dode 

die niet dood is, als een levende geliefde, die gekozen heeft te leven voor de 
armsten van de armen, helpman, reisgenoot en broeder van de allerminste 
mensen. 

 Die ten dage dat Hij rondging door de dorpen van zijn landstreek mensen 
aantrok en bezielde, hen verzoende met elkaar, die niet steil en 
ongenaakbaar, niet hooghartig als een heerser, maar in knechtsgestalte 
leefde, die zijn leven voor zijn vrienden…… 

 
leider: Prijsgaf door een vriend verraden, die getergd tot op het kruis, voor zijn 

vijand heeft gebeden, die van God en mens verlaten is gestorven als een 
slaaf… 

 
allen:  die gestrooid is in de akker als het kleinste van de zaden, die daar wacht 

een lange winter in de stilte van de dood, die als graan geoogst zal worden, 
die als brood gedeeld wil worden om in mensen mens te worden, die 
verborgen zijn in Zijn God. 

 Onze vrede is geworden, onze ziel tot rust gekomen die ons groet vanuit zijn 
verte, die ons aankijkt van dichtbij als een kind een vriend, een ander, Hem 
gedenk ik hier, Hem noem ik een beveel Hem bij je aan als een levende 
geliefde… 

 
leider:  als de mens die naast je is. 
 
leider:  Wij breken dit brood en herdenken Jezus  

 die in dit uur, aan deze maaltijd, dit brood gebroken heeft  
 en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 

 
allen:  Dit is mijn lichaam, gegeven voor jullie,  

 neemt dit en eet en denk zo aan mij. 
 
 

De gedeelde middelste matse gaat rond en 
wordt  aan elkaar aangereikt. 
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3. DE HALLEL – PSALMEN, PSALM 115,116 ,117 EN 118. 
 
Beurtzang uit psalm 115: 
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Uit psalm 116:  
 
Iemand zegt: Hoe zal ik ooit de Eeuwige vergelden 
  alwat Hij mij heeft gedaan. 
allen:             De beker des heils zal ik heffen omhoog 
 en roepen de naam van de Eeuwige> 
Iemand zegt: Wat ik Hem beloofd heb zal ik ook doen,                                                       

zichtbaar voor ieder van zijn volk. 
allen:  Te duur in de ogen van de Eeuwige 
                      de dood van zijn getrouwen. 
Iemand zegt  O Eeuwige ik ben uw knecht 
                     Uw dienstmaagd is mijn moeder 
                     Gij hebt mijn doodsbanden verbroken. 
allen:            Ik breng U offers van dank 
                     Ik roep aan de Naam van de Eeuwige 
Iemand zegt: In de voorhoven van het huis van Hem 
     waar uw hart is, Jeruzalem 
                      Halleluja! 
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Psalm 117 door allen gezongen: 
 

 
 

 

4. DE DERDE VAN DE VIER BEKERS 
 
 
leider: Wij heffen de beker en herdenken Jezus, die in dit uur,  
 na de maaltijd, deze beker heeft genomen en gezegd: 
 
allen: Dit is de beker van het nieuwe verbond 
 drinkt allen hieruit 
 tot vergeving van je zonden 
 nieuw begin van je leven 
 en denk zo aan mij. 
 
leider: Laten wij zegenen de Eeuwige die gezegd heeft: “Ik zal je verlossen”. 
         Exodus 6: 7 
 
 
Allen zingen de lofprijzing: 

 
      De derde (avondmaal) beker gaat rond 
 



 42 
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Uit psalm 118  
 
Voorzang: 

 
 

 
 
Refrein: Allen 

 
  
 
 
Voorzang: couplet 1 

 
 

 

Refrein: Allen:  
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Voorzang:  

 
 
Refrein: Allen:  

 
 
Voorzang:  

 
 

  Refrein: Allen:  
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5. DE OPEN DEUR 
       De glazen worden nog eenmaal  
       ingeschonken en een deur wordt open 
       gezet ter herinnering aan de nacht van 
       de uittocht toen God opening gaf naar 
                  de toekomst en als uitzicht voor ons 
       naar de komst van de Messias 
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Iemand zegt: ‘Open voor mij de poort naar gerechtigheid 
 Ik wil naar binnen om Hem te bedanken 
 Dit is de poort van de HEER 
 Wie heel is, oprecht, mag hierdoor naar binnen 
 De steen die de bouwers niet konden gebruiken 
 die is geworden, nu, tot een hoeksteen 
 Dat heeft de HEER ons gedaan 
 Hij deed het voor ons als een wonder’  Psalm 118 
 
Allen zingen:    

 
 
Iemand zegt: ‘Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij mij 
 om ieder te vergelden naar wat hij heeft gedaan 
 Ik ben de alfa en de omega,  de eerste en de laatste 
 het begin en het einde. 
 Wat een geluk, zij die hun gewaden wassen, 
 hun leven vernieuwen, 
 Zij hebben recht op de Boom des Levens 
 Zij zullen ingaan door de poorten der Stad.’             Openbaring 22 
 
               De deur wordt weer gesloten. 
 
6. DE VIERDE BEKER 
 
leider: Laten wij zegenen de Eeuwige, die gezegd heeft:  
 “Ik zal je aannemen”.     Exodus 6: 7 
 
       Allen heffen het glas en zingen 

 
 

            De vierde beker wordt gedronken 
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7. HET DANKLIED NA DE MAALTIJD 
 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap  Psalm 126 

 
 
 
solo:  Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn 
  Dan zegt de wereld: Hun God doet wonderen. Ja, Gij doet 
  wonderen, God in ons midden, Gij onze vreugde. 
 
allen:  Als God ons thuisbrengt………… 
 
solo:  Breng ons dan thuis, keer ons tot leven 
  zoals rivieren in de woestijn, 
  die als de regen valt, opnieuw gaat stromen 
  Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde 
  een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen 
  zingende keert hij terug met zijn schoven. 
 
allen:  Als God ons thuisbrengt………… 
 
leider:  Met dit lied, dat vanouds het dankgebed na de maaltijd is, 
  zijn wij aan  het einde van onze seder-maaltijd gekomen. 
  Wij wilden deze avond beleven in verbondenheid met  

het Joodse volk en met Jezus, zoon van dit volk. 
  Wij gedachten daarom dat dit voor hem de laatste avond was voor 

zijn lijden en dood, en getuigden dat in zijn leven de opstanding voor de 
wereld te vinden is. 

 
  Tenslotte willen wij ons nog eenmaal richten naar de toekomst, 

Zoals men in de oude kerk steeds uitriep; ‘Maranatha,  Eeuwige, kom 
toch” en zoals men in joodse kringen elkaar steeds bemoedigt met: 
  “Volgend jaar in Jeruzalem”. 
Moge die stad van gerechtigheid en vrede spoedig werkelijkheid 
worden. 

  Nog in onze dagen! 
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Allen zingen: Stad van mijn hart 
 
Coupletten: solo 
Refrein: allen 
 

 
 

1. Ik was verheugd toen ik het hoorde 
 “Wij gaan op weg naar het huis van de Heer”. 
 En nu staan wij voor Uw poorten, 
 op uw grond Jeruzalem 

Refrein: 
 
2: Alle stammen van Israël, 
 trekken er heen in karavanen. 
 Om uit te roepen de naam van de Heer, 
 dat is onze heilige plicht. 
 Refrein 
 
5. Daar staan de zetels van het gerecht 

Daar staat de koningstroon van David. 
 Bid om vrede voor deze stad, 
 Wens haar kinderen alle zegen. 
 Refrein 
 
 
 
 
 
 


