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Haggadah betekent vertelling.  

We vertellen over de bevrijding van het Joodse volk uit de slavernij van Egypte. 

We vertellen over onze eigen bevrijding van de slavernij van de zonde door 

Jezus Christus. 

 

De maaltijd bevat allerlei gebruiken die ons helpen te herinneren aan Gods 

verlossingsplan en we herdenken de grote wonderen die God heeft gedaan om 

het volk Israël en de mensheid te redden. Op de avond van Pesach gaat het om 

‘herinneren en doen’.  

 

 



Korte instructie. 

Deze Haggadah is de handleiding voor de sederavond. Voel je vrij om hier op je eigen manier 

mee om te gaan, laat de Heilige Geest je leiden. Het is fijn als iedereen, dus jong en oud zich 

erbij betrokken weet. Er wordt veel uitgelegd en gezegd door de ‘leider’. Je kunt deze rol 

samen op je nemen, doordat je bij ieder nieuw onderdeel (rode kopjes) de Haggadah 

doorgeeft aan de volgende. Je kunt variëren in liederen en aan de tafelgenoten vragen wie 

er een mooi bjipassend lied heeft, kinderen leren deze ook vaak op school. Achteraan dit 

document vind je een kleurplaat voor de kinderen, daar mag ook tijdens de viering ruimte 

voor zijn. Als tafelgenoten bepaald worden bij bijbelgedeelten, neem met elkaar tijd en 

ruimte om dit te delen. We willen graag dat het verhaal van onze redding verteld wordt en 

God wil iedereen daarbij gebruiken.  

Een gezegende avond met elkaar! 

 

Vooraf 

Leider: Voordat de maaltijd begint, staan we samen een moment stil bij het lijden van Jezus 

op deze dag.  

Lied: Via Dolorosa 

Nl: https://www.youtube.com/watch?v=GygBbz0uGJ4 

Eng: https://www.youtube.com/watch?v=7asEdmZsSPo 

 

Blazen van de sjofar 

Leider: We blazen zelf de sjofar of luisteren hiernaar. We roepen elkaar op om het 

overwinningsfeest van God te komen vieren. Pesach is Gods overwinningsfeest op de 

duisternis. 

Sjofar: https://www.youtube.com/watch?v=p-3qK86e08Y 

➢ Indien aanwezig: blaas zelf de sjofar 

 

Aansteken van de kaarsen 

Leider: We steken de kaarsen aan. Met het aansteken van de kaarsen denken we terug aan 

de schepping, er kwam licht in de duisternis. Het licht staat symbool voor de heerlijke 

aanwezigheid van God. We nodigen Jezus, het licht van de wereld, uit om deze avond bij ons 

te zijn en Zijn Licht in ons huis te laten stralen. 

De vrouw des huizes steekt de kaarsen aan en spreekt het gebed uit om het licht van God uit 

te nodigen. 

Vrouw des huizes: gezegend bent U, Heer, onze God, voor eeuwig bent U Koning van het 

heelal, U Die ons geheiligd heeft door Uw Woord en het bloed van Jezus en ons heeft 

https://www.youtube.com/watch?v=GygBbz0uGJ4
https://www.youtube.com/watch?v=7asEdmZsSPo
https://www.youtube.com/watch?v=p-3qK86e08Y


opgedragen een licht te zijn voor de volkeren en ons Jezus, de Messias heeft gegeven, Hij die 

het licht van de wereld is. 

Lied: Laat je licht maar schijnen. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZY8_qVj_gAE 

Leider: We bidden met elkaar dat de Heilige Geest ons deze avond leidt en we spreken met 

een zegen uit over de avond. 

➢ Bid met elkaar.  

 

We belijden ons geloof 

Leider:  We spreken met elkaar de geloofsbelijdenis uit voor de God die wij dienen. Laten we 

met elkaar gaan staan uit eerbied.  

➢ Sta op en spreek samen hardop: 

Allen: Hoor Israël, De Heer is onze God, De Heer is Eén. Gezegend is Zijn glorierijke Naam, 

Zijn Koninkrijk, Eeuwig 

(Iedereen heeft 1 glas wijn of druivensap. De leider heeft er 4. We drinken op 4 verschillende 

momenten van de wijn/druivensap, dit heeft 4x een andere betekenis.) 

 

We drinken de beker der heiliging 

Leider: De eerste beker is de beker van de heiliging. Bij het drinken van deze beker denken 

we aan de woorden van God: “Ik zal je uitleiden”. We denken eraan dat we geen slaven 

meer zijn, maar dat we vrij zijn. 

Toen Jezus samen was met Zijn discipelen en Pesach vierde, dronk Hij deze beker en Hij zei: 

“Ik heb er vurig  naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden, Want Ik zeg u 

dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God”. 

(luk. 22: 14-16) 

➢ Schenk de wijn/druivensap in en spreek de dankzegging uit over deze eerste beker; 

Leider: Gezegend bent U, Heer onze God, Koning van het heelal, U die de vrucht van de 

wijnstok hebt geschapen. 

 

We zegenen de kinderen 

Leider: De kinderen horen er helemaal bij, we vertellen hen graag het verhaal van onze 

redding, zodat zij het op hun tijd weer door kunnen vertellen aan hun kinderen. We zegenen 

de kinderen met de zegen van Aäron. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZY8_qVj_gAE


Vaders:  De Heere zegent je en Hij behoedt je. De Heere doet Zijn aangezicht over je lichten 

en Hij is je genadig! De Heere verheft Zijn aangezicht over je en Hij geeft je vrede.  

➢ Zing dit lied met elkaar, als het bekend is, zodat iedereen hierbij betrokken kan zijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=C3E8ofw8bow 

 

We wassen elkaar de voeten 

Leider: De joden waren gewend om hun handen ritueel te wassen, als teken dat ze rein 

wilden zijn voor de Heer. Toen Jezus met zijn discipelen maaltijd hield zette Hij deze traditie 

voort en gaf Hij het voorbeeld dat we ook elkaars voeten moeten wassen. Voeten wassen is 

een teken van nederigheid. Het laat zien dat we gelijk zijn en geen slaven meer.  

Jezus leert ons dat we niet rein worden door handen te wassen volgens de rituelen, maar 

door elkaar lief te hebben en elkaar te dienen, zoals Hij het ons heeft voorgedaan 

Lied: Aan de maaltijd wordt het stil (opwekking 705) 

https://www.youtube.com/watch?v=omiMgHcqpWs 

Leider: Jezus zei: “Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en 

wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de mensenzoon is 

niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld 

voor velen” Marc. 10: 43 – 45 

➢ Was elkaar de voeten en/of bid voor elkaar.  

 

Eenheid 

Leider: In de bijbel is Pesach één grote maaltijd van verzoening. God roept Zijn volk om 

afstand te doen van afgoderij en in éénheid Hem te dienen. We verzoenen ons met elkaar en 

herdenken en vieren het verbond met God. Zijn er mensen die je moet vergeven, dat kan als 

je denkt aan alles wat God jou vergeven heeft.  

➢ Praat met elkaar over vergeving en voeg de daad bij het woord als hier reden toe is. 

Leider: Ik bid U:  

“Heer we verlangen naar éénheid tussen alle volgelingen van de Here Jezus, zodat de wereld 

Uw licht mag zien, zodat de wereld zal zien dat Jezus gezonden is door de Vader. Vervul ons 

met Uw liefde voor U en voor elkaar”.  

 

Peterselie 

Leider: Groen is een symbool van leven en lente. God schenkt nieuw leven. We denken aan 

de groene bundel hysop waarmee het bloed van het lam, aan de deurpost werd gestreken. 

https://www.youtube.com/watch?v=C3E8ofw8bow
https://www.youtube.com/watch?v=omiMgHcqpWs


We denken aan het lijden van Jezus, de Messias, hij kreeg met hysop wat te drinken toen Hij 

aan kruis hing.  

De Hysop staat voor leven en wordt in zout water gedoopt, zodat wij ons de tranen van de 

slavernij zullen herinneren.  

➢ Iedereen neemt een stukje peterselie en doopt het onder in het zoute water en eet dit 

op. Hiermee hebben wij deel aan de pijn en weten we ook dat ná het lijden een nieuw 

leven komt. Licht komt na de duisternis. 

 

We breken de middelste matze 

Leider: We hebben 3 matzes en zien daarin het symbool van de Vader, Zoon en Heilige 

Geest. We breken de middelste matze en zien hierin het offer van Jezus de Messias op 

Golgotha.  

➢ De leider breekt de middelste matze in 2 stukken. Het grootste stuk wikkelt hij in een 

linnen doek en verstopt hij ergens in het huis. Het andere deel legt hij terug op de 

schotel. 

Leider: De gebroken matze in het linnen gewikkeld, staat symbool voor Jezus, die begraven 

werd. Als de matze na de maaltijd wordt gevonden, symboliseert dit de opstanding.  

 

➢ Laat 1 persoon het verhaal van de bevrijding uit Egypte zelf vertellen of voorlezen uit 

de (kinder)bijbel. Laat 1 persoon het verhaal van de bevrijding door Jezus de Messias 

zelf vertellen of voorlezen uit de (kinder)bijbel. Vertel elkaar over je eigen redding en 

geef de kinderen alle ruimte om vragen te stellen. 

 

We drinken de beker van de redding 

Leider: We noemen deze beker de ‘beker van de redding’ omdat we ons mogen verheugen 

over de grote wonderen die God voor ons doet om de duisternis te verslaan en ons te 

redden. Hij deed dat voor het volk Israël door hen te bevrijden uit de slavernij, Hij deed dat 

voor ons door ons te bevrijden uit de slavernij van de zonde. 

Deze beker staat symbool voor de plagen waarmee God Egypte bestrafte. De plagen staan 

symbool voor de goden die God heeft bestraft. Jezus heeft de duisternis overwonnen met 

Zijn dood en opstanding. Het oordeel is daarom aan ons voorbij gegaan. 

➢ Kunnen jullie met elkaar bedenken welke 10 plagen er over Egypte kwamen? 

Leider: Deze beker heeft Jezus voor ons gedronken. Helemaal leeg, ook al had Hij geen 

zonden. Deze beker kon aan Hem niet voorbij gaan. Voor ons wel, door Zijn offer. Jezus 

droeg voor ons het oordeel en dronk voor ons deze beker leeg door Zijn plaatsvervangend 

lijden en sterven.  



Wij drinken ook van deze beker, omdat wij delen in Zijn lijden. Wanneer wij deelhebben aan 

het lijden van Jezus, dan is dat om ook te delen in Zijn verheerlijking (Rom. 8 : 17) 

Allen:  Gezegend bent U, Heer, onze God, Koning van het heelal, die de vrucht van de 

wijnstok heeft geschapen. U die ons heiligt door het bloed van Jezus, Die in Getsémané de 

beker van het lijden niet heeft geweigerd, maar bereid was volkomen Uw wil te doen.” 

In stilte drinkt een ieder van de wijn of druivensap.  

 

We staan stil bij het bot 

Leider: In Egypte werd een volmaakt lam geslacht in de nacht van de bevrijding. Op Pesach 

werden elk jaar duizenden lammeren geslacht in de tempel. Het herinnert ons aan het offer 

van Jezus, die als lam van God dit alles heeft vervuld op dezelfde middag dat de lammeren in 

de tempel werden geslacht.  

Lied: Lam van God Heilige opwekking 393 

https://www.youtube.com/watch?v=P4YzPFhBdF4 (tot 3:33) 

 

We staan stil bij het gekookte ei 

Leider: het ei staat symbool voor het vernieuwen van het leven. Als je het ei doorsnijdt in de 

lengt, lijkt dit op een oog. We dopen het in het zoute water, symbool voor de tranen. Tranen 

voor het leed in Egypte, tranen van Jezus in Getsémané. 

➢ We eten het hard gekookte ei, doorgesneden en gedompeld in zout water. 

 

We eten de Matzes 

Leider: Matze is brood zonder gist. De Israëlieten moesten snel vertrekken en het brood had 

geen tijd om te rijzen. De matze staat symbool voor het lichaam van Jezus, brood zonder 

gist. Gist wordt gezien als symbool voor de zonde. We worden opgeroepen om alle gist, alle 

zonde uit ons leven weg te doen.  

Allen: Gezegend bent U, Heer onze God, Koning van het heelal, Die ons heeft geheiligd door 

het Uw woord en ons heeft opgedragen matze te eten. Die ons heeft geheiligd door het 

bloed van Jezus, het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald en ons opdraagt zout 

van de wereld te zijn. 

➢ Eet met elkaar wat van de matzes 

Leider: Als Jezus deze maaltijd met zijn discipelen viert, is het op dit moment dat Hij vertelt 

dat één van hen Hem verraden zal.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=P4YzPFhBdF4


De bittere kruiden 

Leider: Bij de bittere kruiden denken we aan de bitterheid van de slavernij en aan de 

bitterheid die door onze zonden anderen en onszelf aandoen. We herinneren ons hoe bitter 

het lijden van Jezus was. 

➢ Ieder neemt wat bittere kruiden op een stukje matze en eet dat in stilte. 

 

Charoset 

Leider: de charoset lijkt op leem en symboliseert de stenen die gebakken moesten worden in 

de slavernij. We herinneren de slavernij van de zonde en beseffen dat de Charoset de 

bitterheid weer zoet maakt, omdat we verlost zijn en vrijgekocht door Jezus. Ons leven is na 

de bevrijding weer zoet geworden. 

Ieder neemt een stukje matze beleg het met de bittere kruiden, voeg daarop Charoset en leg 

daarop weer een stukje matze.  Wacht even met eten. 

Leider: zelf in bittere omstandigheden geeft God hoop en maakt Hij het bittere weer zoet en 

zal ons redden. 

➢ Ieder neemt nu de matze met bitter en zoet. 

 

De hoofdmaaltijd 

Eet met elkaar van de maaltijd. Praat, geniet, herdenk en vier de vrijheid. Voor de kinderen is 

er een kleurplaat (aan het einde van dit document) om te kleuren.  

Als de maaltijd voorbij is, mogen de kinderen de verborgen matze (Afikomaan) zoeken. 

 

De Afikomaan 

Leider: de Afikomaan is het symbool van de Messias. Jezus werd na zijn dood in het graf 

gelegd en na 3 dagen stond hij op. De Afikomaan was verborgen, maar kwam weer terug. 

Toen Jezus deze maaltijd met zijn discipelen vierde zei Hij hierbij; “dit is mijn lichaam”, toen 

hij het avondmaal instelde. 

➢ De Afikomaan wordt in stukken gebroken en gedeeld met alle gasten. 

Laat 1 iemand een zegen uitspreken over deze matze, die symbool staat voor het lichaam van 

Christus 

 

 

De derde beker wijn 

Leider: deze beker staat symbool voor de woorden “ik zal jullie verlossen”. Alle 

eerstgeborenen stierven in Egypte, na deze straf werd het Joodse volk vrijgelaten. Wij 



kregen onze vrijheid doordat Gods Zoon stierf voor ons. Met Zijn bloed kocht Hij ons vrij. 

Jezus vertelde over het nieuwe verbond toen Hij deze beker van verlossing nam en hij stelde 

het avondmaal in.  

 

➢ Laat 1 iemand een zegen uitspreken over deze wijn, die symbool staat voor het bloed 

van Jezus.  

Alle gelovigen drinken uit deze beker. 

 

Lied: Dank u voor het kruis Heer (opwekking 615) 

https://www.youtube.com/watch?v=xEzKcr1S0kU 

 

De beker van Elia 

Leider: Pesach is terugzien op de verlossing, maar ook vooruitzien naar de komst van onze 

Messias. We schenken 1 beker nog extra in. De beker van Elia. Volgens Joodse traditie komt 

Elia in aanloop naar de komst van de Messias.  

Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heer komt, de grote en 

ontzagwekkende dag. (Mal 4 : 5) 

 

➢ We schenken de beker voor Elia in, maar drinken hier niet van. Laat een kind de deur 

openzetten als teken dat we Elia verwachten, omdat we de Messias verwachten. 

 

We bidden samen om de komst van de Heer. 

Allen: “Maranatha, maranatha, kom Heer Jezus kom” 

 

Gebed voor Israël 

We bidden met elkaar dat Gods Heilsplan met Israël mag worden volbracht en dat een ieder 

Jezus zal erkennen als de Messias.  

 

Lied: Jeruzalem stad van God (opwekking 744) 

https://www.youtube.com/watch?v=u-9L8ooIpZc 

 

➢ bid met elkaar 

 

De vierde beker 

Leider: Deze beker symboliseert Gods woorden “ik zal jullie aannemen”. Het is de beker van 

de lofprijzing, we herinneren ons Gods belofte dat Hij ons zal aannemen als zonen en 

dochters.  

We eindigen deze avond met een lied van lofprijzing.  

 

Jezus is opgestaan. Wij zijn deel van het koninkrijk van God. Hij leeft nu in ons. Wij zijn 

aangenomen als zonen en dochters en mogen deze beker samen met Hem drinken 

 

➢ Allen gaan staan en drinken de 4e beker. 

https://www.youtube.com/watch?v=xEzKcr1S0kU
https://www.youtube.com/watch?v=u-9L8ooIpZc


 

Lied: Jezus overwinnaar (opwekking 732) 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ69mTCyVX8 

 

Slotgebed 

Leider: We sluiten af met het hogepriesterlijk gebed van de Here Jezus uit Johannes 17 

 

Nadat Jezus dit gezegd had, keek Hij omhoog naar de hemel en zei: ‘Vader, het is zover. Laat 

zien hoe groot en machtig uw Zoon is, dan kan Hij laten zien hoe groot en machtig U bent. U 

hebt Hem macht gegeven over alle mensen, om aan ieder die U Hem hebt toevertrouwd, 

eeuwig leven te geven. Het eeuwige leven is dat zij U, de enige ware God, kennen en degene 

die U naar de aarde hebt gestuurd, Jezus Christus. Ik heb de mensen laten zien hoe groot uw 

macht en majesteit zijn. Daarmee heb Ik gedaan wat U Mij had opgedragen. 5Vader, laat Mij 

nu bij U terugkomen om de eer en de heerlijkheid te ontvangen die Ik voor het ontstaan van 

de wereld al had. 

 

Door wat Ik gedaan en gezegd heb, weten deze mensen nu wie U bent. Zij waren van U en U 

hebt hen aan Mij gegeven. Zij hebben zich gehouden aan wat U zei. Zij weten dat alles wat Ik 

heb van U komt. Want wat U Mij hebt verteld, heb Ik aan hen doorgegeven en zij hebben het 

aanvaard. Zij zijn tot het geloof en de overtuiging gekomen dat U Mij hebt gestuurd. Ik bid 

voor hen. Niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij hebt toevertrouwd. Zij zijn van U. 

Alles wat van Mij is, is van U. En wat van U is, is van Mij. In hen wordt weerspiegeld wie Ik 

ben. Ik verlaat de wereld en kom bij U, maar zij blijven nog in de wereld. Heilige Vader, 

bescherm hen in uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één kunnen 

zijn zoals Wij. Zolang Ik bij hen was, beschermde Ik hen in uw naam die U Mij hebt gegeven. 

Ik heb geen van hen verloren laten gaan, behalve degene die verloren moest gaan. Daardoor 

werd werkelijkheid wat in de Boeken stond. 

 

Nu kom Ik bij U. Ik zeg dit allemaal terwijl Ik nog in de wereld ben, omdat Ik wil dat zij vol 

zullen zijn van de blijdschap die Ik heb. Ik heb hun doorgegeven wat U verteld hebt. De 

wereld haat hen omdat zij, net als Ik, niet bij de wereld horen. Ik vraag U niet hen uit de 

wereld weg te nemen, maar hen te beschermen tegen de duivel. Zij horen net zomin bij de 

wereld als Ik. Maak hen zuiver en heilig door hen te onderwijzen in uw woord van waarheid. 

Ik stuur hen de wereld in, zoals U Mij de wereld hebt ingestuurd. Ik wijd mijn leven aan hen, 

om hen door de waarheid aan U te wijden. 

 

Wat Ik U vraag, is niet alleen voor hen. Het is ook voor de mensen die door hen in Mij zullen 

gaan geloven. Ik vraag U, Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in Mij en Ik 

ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt. Ik 

heb hun dezelfde eer gegeven als U Mij gegeven hebt, om hen zo één te laten zijn als U en 

Ik. Doordat Ik in hen ben en U in Mij bent, zullen zij een volmaakte eenheid zijn. Dan zal de 

wereld erkennen dat U Mij gestuurd hebt en dat U net zoveel van hen houdt als van Mij. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ69mTCyVX8


Vader, U hebt hen aan Mij gegeven. Ik wil dat zij bij Mij zullen zijn om mijn schitterende 

majesteit te zien. U hebt Mij die majesteit gegeven, omdat U al van Mij hield voor het 

ontstaan van de wereld. Rechtvaardige Vader, al kent de wereld U niet, Ik ken U. En mijn 

leerlingen weten dat U Mij gestuurd hebt. Ik heb hun verteld wie U bent en zal dat blijven 

doen. Want Ik wil dat uw liefde voor Mij in hen zal zijn, en dat Ikzelf ook in hen zal zijn.’ 

 

Allen: In de naam van Jezus bidden wij dit, Amen 

 

Leider: Deze Pesachmaaltijd is nu voltooid, net zoals onze redding voor altijd voltooid is. Aan 

Hem zij alle eer en rijkdom, wijsheid en macht, heerlijkheid sterkte en macht. Van nu aan tot 

in eeuwigheid. Amen 

 

Allen Het komend jaar in Jeruzalem 
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