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Inleiding 
 

et Pesach feest is een bijzondere “Moed” (Bijbels Feest) op YHVH’s kalender, zoals we het in 
de Tanach vinden. Het herdenkt YHVH’s wonderbaarlijke daad waarmee Hij Zijn volk uit 
slavernij heeft verlost en bracht naar vrijheid. Het werd ingesteld in de nacht toen YHVH Israel uit 

Egypte heeft verlost van slavernij. Met vele plagen en grote wonderen heeft Hij Zijn volk verlost van 
de onderdrukking. Een ieder van ons kan het beeld zien van persoonlijke verlossing uit de slavernij van 
Egypte (symbolisch voor zonde). 

  
Pesach is een speciaal afgesproken tijd voor ons met YHVH, permanent gemarkeerd op Zijn kalender. Op 
deze dag wil Hij Zijn kinderen ontmoeten. Hij heeft instructies gegeven om deze dag op een bepaalde 
manier te vieren. Deze instructies leren ons YHVH’s plan voor onze verlossing. 

  
De belangrijkste instructies voor Pesach en het Feest der Ongezuurde broden zijn: 

• Vier Sjabbat op de eerste en zevende dag (Ex. 12:16) 

• Verwijder zuurdeeg/gist en gezuurde items uit onze huizen (Ex. 12:15, 13:7) 

• Eet geen gezuurde/gegiste items (Ex. 12:15, 13:3) 

• Roosteren en eten van het lam (Ex. 12:8, Deut 16:2-3.  Omdat er geen tempel is, kan 
dat nu niet. 

• Eet matzah, ongezuurde brood (Ex. 12:8, 16:3) 

• Eet bitter kruiden (Ex. 12:8) 

• Vertel het verhaal van de uittocht uit Egypte (Ex. 12:25-27, 13:8,14-15). 
 
 

We onderhouden deze instructies door het verwijderen van alle zuurdeeg/gist uit onze huizen. We eten 
speciale voedsel (ongezuurde brood en bitter kruiden), en we vertellen het verhaal van de uittocht. We 
komen bij elkaar als familie in Y’shua voor een feestmaal, seider genoemd. 

 

Volgorde van de Seider 
 

Naam Betekenis 
KADDESH Het eerste beker wijn 
URECHATZ Was de handen voor de karpas  
KARPAS Eet de peterselie, gedoopt in zout water 
YACHATZ Breek de middelste matzah.  Verstopt de afikomen. 
MAGGID Het verhaal van de exodus.  Drink de tweede beker. 
RACHTZAH Was de handen voor eten. 
MOTZI Zegen YHVH voor de matzah 
MATZAH Pesach zegen van de matzah 
MAROR Zegen YHVH voor de bittere kruiden 
KORECH Eet de matzah met bitter kruiden en charoset. 
SHULCHAN ORECH Pesach maaltijd 
TZAFUN Eet de afikomen 
BARECH Zegen na de maal (3de en vierde beker wijn) 
HALLEL Voordracht van de Hallel, Psalm 136 
NIRTZAH Volgende jaar in Jeruzalem. Afsluiting van de seider 

H 
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KADDESH 
 Shofar 
 
Leider:  
 
Wij zijn vanavond hier bijeen om het Pesach te vieren en zo YHVH’s verlossing van Zijn volk te herdenken. YHVH 
heeft Israël verlost van de juk van slavernij en ons bevolen om het te herdenken als een feestdag. Wij zijn niet 
hier om zinneloos feest te vieren, maar om eer te geven aan YHVH en zelf een groter Pesach en verlossing te 
herkennen. Als gevolg van de dood van Y’shua de Messias zullen wij ook overgezien worden van de eeuwige 
dood en bevrijd worden van de las van zonde. Ik verzoek dat elkeen de Schrift en gebeden, die  wij vanavond 
hier lezen, zullen onderzoeken en dat jullie waarlijk onze Elohim, de Elohim van Abraham, Izak en Jakob zullen 
zien en herkennen. Ook moeten elkeen YHVH op zij eigen zoeken. Zijn waarheid word onthult in Zijn Woord. 
 
GAS 1:  
 

Exodus 12:17 
17 Onderhoudt dan (het feest der) ongezuurde broden, want op deze zelfde dag leid Ik uw legerscharen 
uit het land Egypte. Daarom moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als een altoosdurende 
inzetting.  

 
GAS 2:  
  

Luke 22:19 
19 En Hij nam een 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.  

 
Leider:  
 
Gezegend bent U YHVH onze Elohim, Koning van het Heelal, wie ons gekozen had uit al de mensen en ons ophef  
boven elke tong, en ons heilig maakt door Zijn instructies. YHVH onze Elohim - U wat voor ons met liefde Uw 
vastgestelde feesten heft gegeven, voor blijdschap, feesten en tijd van vreugde. Deze dag van het Feest der 
Ongezuurde broden, de tyd van onze Vryheid, een heilige bijeenkomst, een herdenking van de uittocht uit 
Egipte. U heeft voor ons een erflating gegeven. Gezegend bent U YHVH onze Elohim, die Israel en de seisoene 
heilig maakt. 

 
Licht is een symbool van YHVH ‘s tegenwoordigheid. Door de menorah aan te steken tijdens feestdagen en op 
Sjabbat gedenken wij dat YHVH ons licht is. Het staat ook geschreven in Genesis dat het zaad van de vrouw de 
kop van de slang zal vermorzelen.  
   

Genesis 3:15 
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop 
vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.  

 
Onze Verlossing, onze Hoop en ons Licht zal uit een vrouw komen.  Het is door het zaad van een vrouw dat 
Y’shua geboren is.  Laat de vrouw van het huis de menorah aansteken op deze feestdag.  
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Barukh atah, YHVH Eloheinu , melekh ha-olam, asher 
natan lanu et or ha olam, Y’shua ha Massiach,  Ki bo 
yeish lanu et or ha chaiyim .  
Selah                                        

Gezegend bent U YHVH, onze Elohim, Koning van het 
heelal, die voor ons het licht van de wereld Y’shua de 
Messias heeft gegeven, in Hem hebben wij het licht des 
levens!  
Amein     

              
Barukh atah, YHVH Eloheinu  melekh ha-olam, asher 
shehechey-anu v’kiyimonu v’higianu l’zman hazey      
Selah                        

Gezegend bent U YHVH, onze Elohim, Koning van het 
heelal, die ons in leven gehouden heeft en ons bewaard 
heeft  en ons in staat heeft gesteld om dit seizoen te 
bereiken . 
 Amein  

   
Leider:  
 
Het seider bord heeft veel ingredienten die we gebruiken om Pesach te ervaren met onze zintuigen. We gaan nu 
beginnen om de Haggadah (het verhaal) te lezen. Wij zijn geroepen Pesach te vieren, Jood en niet-Jood, want 
Y’shua zegt:  

   
Matthew 5:17–20 
17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te 
ontbinden, maar om te vervullen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er 
niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. 19 Wie dan één van de kleinste 
dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; 
doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: Indien 
uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het 
Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.  
   

GAST 3:  
 

Exodus 5:24 
24 Maar Elohim  zeide tot Mozes: Nu zult gij zien, wat Ik aan Farao doen zal; want door een sterke 
hand zal hij hen laten gaan, ja door een sterke hand hen uit zijn land drijven.  

 
Allemaal: 
  

Exodus 6:5–6 
5 Zeg derhalve tot de Israëlieten: Ik ben YHVH, Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren 
uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware 
gerichten. 6 Ik zal Mij u tot een volk aannemen en Ik zal u tot een Elohim  zijn, opdat gij weet, dat Ik, 
de YHVH, uw Elohim, het ben, die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleid.  

   
Leider:  
 
Gedurende de seider drinken wij vier bekers wijn:  
• Beker van Heiligmaking  
• Beker van Bevrijding  
• Beker van Verlossing  
• Beker van Lofprijzing  

   
Voor elke beker is er zowel  een traditionele betekenis, als een vervulling door Y’shua:  
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Beker Traditioneel Vervulling 
Heiligmaking Wij zijn vrij van zuurdeeg. We moeten vrij zijn van zonden. Y’shua is 

de enige weg om schoon te zijn van 
zonden. 

Bevrijding Herinnering aan de plagen in Egypte Herinnering aan testen en onze 
beproevingen. Ontwikkel 
uithoudingsvermogen, nederigheid en 
volwassenheid. 

Verlossing Symboliseert het bloed van het lam dat 
de Israëlieten gered heeft van de dood 

Y’shua is ons Lam, wiens bloed ons red van 
de dood. 

Lofprijzing Prijs YHVH, omdat Hij de Israëlieten uit 
Egypte heeft uitgeleid. 

We moeten YHVH altijd eren voor  onze 
verlossing door Y’shua. 

   
GAST 4:  
 

Hebrews 10:26–29 
26 Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er 
geen offer voor de zonden meer over, 27 maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van 
een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. 28 Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft 
gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen. 29 Hoeveel 
zwaarder straf, meent gij, zal híj verdienen, die de Zoon van Elohim  met voeten heeft getreden, het 
bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft?  
   

GAST 1:  
 

Luke 22:14–18 
14 En toen het uur aangebroken was, ging Hij aanliggen en de apostelen met Hem. 15 En Hij zeide tot 
hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd. 16 Want Ik zeg u, dat Ik het voorzeker 
niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Elohims. 17 En Hij nam een beker op, sprak 
de dankzegging uit en zeide: Neemt deze en laat hem bij u rondgaan. 18 Want Ik zeg u, Ik zal van nu 
aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Elohims gekomen is.  

   
Leider:  
 
Heiligmaking is het eerste stap naar onze verlossing. YHVH is heilig en zondig kunnen wij niet voor Hem komen. 
Hij heeft het offer systeem ingesteld om ons te reinigen van onze zonden. Y’shua is het volmaakte offer zodat 
wij voor YHVH kunnen komen. Mogen wij allemaal heilig gemaakt worden door het bloed van het Lam, Y’shua!  
     
Vul alsjeblieft jouw beker.  
 

 .  
   

Barukh atah, YHVH Eloheinu ,melekh ha-olam, borei 
perie ha gafen, Bashem Y’shua ha Massiach,  
Selah  

Gezegend bent U YHVH, onze Elohim, Koning van het 
heelal, die de vrucht van de wijnstok heeft geschapen. 
In de naam van Y’shua de Messias. Amein!  

 

URECHATZ 
   
GAST 2: 
  

Psalm 24:1–6 
1 Van David. Een psalm. Des YHVH is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen. 2 Want 
Hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen gevestigd. 3 Wie mag de berg des YHVH  
beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? 4 Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn 
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ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert. 5 Die zal van YHVH  een zegen wegdragen en 
gerechtigheid van de Elohim zijns heils. 6 Dat is het geslacht van wie naar Hem vragen; die uw 
aanschijn zoeken; dat is Jakob. sela  

 
 Leider:   
   
Laten wij onze handen wassen. Terwijl wij het doen, laten wij onze verbintenis tot YHVH hernieuwen om “rein 
van handen en zuiver van hart” te zijn.  

 

KARPAS 

GAST 3:  
 

Exodus 2:23–25 
23 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 omhoog steeg tot Elohim. 24 En Elohim 
hoorde hun klacht en Elohim gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob. 25 Zo zag Elohim 
de Israëlieten aan en Elohim had bemoeienis met hen.  

   
Leider:  
 
Wij nemen de peterselie , genaamd karpas, en wij dopen het in het zout water. Wij doen dit om de tranen en 
pijn van de Israëlieten te symboliseren. Neem na de zegen de peterselie, doop het in zout water en onthoud: al 
zijn er  moeilijke omstandigdheden in onze levens, kunnen we altijd onze hoop op YHVH stellen om ons te 
bevrijden van onze beproevingen.  
  

Barukh atah, YHVH Eloheinu , melekh ha-olam,  borei 
perie ha adamah, Bashem Y’shua ha Massiach, Selah  

 

Gezegend bent U YHVH, onze Elohim, Koning van het 
heelal, die de vrucht uit de aarde laat voortkomen. In 
de naam van Y’shua de Messias. Amein!  

      

YACHATZ 
   
GAST 4:  
 

1 Corinthians 5:6–8 
6 Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? 7 Doet het 
oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons 
paaslam is geslacht: Messias. 8 Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met 
zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.  
     

GAST 1:   
 

Exodus 12:34 
34 Toen nam het volk zijn deeg op, voordat het gezuurd was, met hun baktroggen in hun klederen 
gebonden op hun schouders.  

 
Leider:  
 
� Til het bord met 3 matzot op.  
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Traditioneel leggen wij 3 matzot op het seder bord. Er zijn verschillende verwijzingen in de Schrift waarom wij 
drie matzot gebruiken. Een van deze is dat het Abraham, Izaak en Jakob voorstellen. Een andere verwijzing is dat 
het YHVH, Y’shua en de Ruach ha Qodesh voorstellen.  
 
� Verwijder en breek de middelste matza.  
 
Wij breken nu de middelste matza, het brood van de  beproeving. Wij eten de helft van dit brood en de andere 
helft wordt de afikomen, het nagerecht, genoemd.  Ik ga deze helft verstoppen voor de kinderen om later te 
zoeken.   
 
� Verstop de  helft  en plaats de andere helft terug in de zakje.  
   
 
 
ALLEMAAL:  
 
Met haast zijn wij uit Egypte vertrokken.  
   

MAGGID 
   
GAST 2:  
  

Deuteronomy 6:4–9 
4 Hoor, Israël: YHVH  is onze Elohim; YHVH  is één! 5 Gij zult YHVH, uw Elohim, liefhebben met geheel 
uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. 6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, 7 
gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij 
onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. 8 Gij zult het ook tot een teken op uw 
hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, 9 en gij zult ze schrijven op de 
deurposten van uw huis en aan uw poorten. 

 
 GAST 3:   
 

Deuteronomy 6:20–25 
20 Wanneer later uw zoon u vraagt: Wat zijn dat voor getuigenissen, inzettingen en verordeningen, die 
YHVH, onze Elohim, u opgelegd heeft? 21 dan zult gij tot uw zoon zeggen: Wij waren dienstknechten 
van Farao in Egypte, maar YHVH  heeft ons met een sterke hand uit Egypte geleid; 22 YHVH deed voor 
onze ogen tekenen en wonderen, groot en onheil brengend, aan Egypte, aan Farao en aan zijn gehele 
huis; 23 maar ons heeft Hij daaruit geleid, om ons te brengen in het land dat Hij aan onze vaderen 
onder ede beloofd had, en ons dit te geven. 24 YHVH  gebood ons al deze inzettingen te onderhouden en 
YHVH, onze Elohim, te vrezen, opdat het ons altijd wèl zou gaan en Hij ons in het leven zou behouden, 
zoals dit heden het geval is. 25 En het zal ons tot gerechtigheid zijn, wanneer wij heel dit gebod 
naarstig onderhouden voor het aangezicht van YHVH, onze Elohim, zoals Hij ons geboden heeft.  

    
GAST 4:  
 

Exodus 12:26–27 
26 En wanneer uw zonen tot u zeggen: Wat betekent deze dienst van u, 27 dan zult gij zeggen: Het is 
een Paasoffer voor YHVH, die in Egypte aan de huizen der Israëlieten voorbijging, toen Hij de 
Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde. Toen knielde het volk en boog zich neer.  

 
JONG KIND:  
 

• Op alle andere avonden eten we gewoon brood of matzot. Waarom eten wij vanavond alleen maar matzot ?  
• Op alle andere avonden eten we allerlei groenten. Waarom eten wij vanavond alleen bittere kruiden?  
• Op alle andere avonden dopen we ons eten helemaal niet in. Waarom dopen wij het vanavond twee keer?  
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• Op alle andere avonden wordt er wat van gezegd als we niet netjes aan tafel zitten. Waarom leunen we 
vanavond allemaal?  

   
Leider:  
 
Vanavond is anders dan alle andere avonden, want vanavond herdenken wij wat YHVH voor Zijn mensen gedaan 
heeft.  

   
Wij gaan nu het verhaal van Pesach vertellen:  
 
GAST 1:  
 
De Israëlieten waren al in Egypte. Zij waren vruchtbaar en vermenigvuldigden zich.  Zij waren met zovelen dat zij 
het land van Egypte vulden.  Er heerste een nieuwe koning over Egypte die Jozef niet kende. Hij beval dat de 
Israëlieten zwaar werk moesten verrichten, maar hoe meer hij de Israëlieten onderdrukte, hoe meer zij zich 
vermenigvuldigden en zich uitbreidden over het land van Egypte. De koning beval dat alle pasgeboren 
Israëlitische jongetjes gedood moesten worden.  
   
GAST 2:  
 
Een Levitische vrouw kreeg een jongetje die zij drie maanden lang verborg. Daarna maakte zij een mand en 
legde het kind erin en verborg de mand in de rivier de Nijl tussen het riet. Toen Farao’s dochter kwam om zich in 
de Nijl te baden zag zij de mand in de rivier.  Zij gaf een van haar slavinnen de opdracht om de mand te halen. 
Farao’s dochter kreeg medelijden met de baby en besloot hem aan te nemen als haar eigen zoon. Zij noemde 
hem Mozes, wat “ik hem uit het water gehaald” betekent.  
   
GAST 3:  
 
Mozes is groot geworden en leerde zijn achtergrond kennen. Nadat hij gezien had hoe een Egyptenaar een 
Israëliet sloeg, heeft hij de Egyptenaar dood geslagen en hem in het zand begraven. Toen Farao hiervan op 
hoogte kwam, zocht hij Mozes om hem te doden, maar Mozes was het land al uit gevlucht. Hij vlucht naar het 
land van Midjan waar hij met Zipporah trouwt.  
   
GAST 4:  
 
Na verloop van tijd stierf de koning van Egypte. De Israëlieten gingen gebukt onder de slavernij en zij 
schreeuwden om hulp tot YHVH. YHVH spreekt met Mozes in een brandende braamstruik en zegt tegen hem dat 
Hij Mozes wil gebruiken om Zijn mensen uit Egypte te leiden naar een land van melk en honing. Mozes keerde 
terug naar Egypte.  

   
Mozes en Aaron, zijn broer, gingen naar Farao om hem te vragen hun mensen vrij te laten. Het hart van Farao 
was verhard tegenover de Israëlieten en hij wil hen niet vrijlaten. Elke keer wanneer Farao weigert om de 
Israëlieten te laten gaan, wordt Egypte met een grote plaag getroffen. Met de tiende en ergste plaag is het hart 
van Farao aangeraakt.  
   
Allemaal:  
 

Exodus 12:12 
12 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, YHVH.  
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GAST 1:  
 

Exodus 12:13 
 13 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.  

 
GAST 2:  
 

Exodus 12:14–17 
14 En deze dag zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een feest voor YHVH; in uw geslachten 
zult gij hem als een altoosdurende inzetting vieren. 15 Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten; 
dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want ieder die iets gezuurds 
eet, van de eerste tot de zevende dag, zo iemand zal uit Israël worden uitgeroeid. 16 Zowel op de eerste 
als op de zevende dag zult gij een heilige samenkomst hebben; generlei arbeid zal daarop verricht 
worden; slechts wat door ieder gegeten wordt, alleen dat mag door u bereid worden. 17 Onderhoudt 
dan (het feest der) ongezuurde broden, want op deze zelfde dag leid Ik uw legerscharen uit het land 
Egypte. Daarom moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als een altoosdurende inzetting.  

     
 
Leider:  
 
� Laten wij ons bekers voor een tweede keer vullen.  
 
Een volle beker is een teken van vreugde en op deze avond zijn wij gevuld met vreugde door de herinnering aan 
YHVH’s machtige bevrijding. Wij moeten de hoge prijs waarmee wij gekocht en betaald zijn niet vergeten. 
Levens werden opgeofferd om de Israëlieten uit slavernij van Egypte te brengen.  Telkens als wij een van de 
plagen opnoemen, doop je jouw pink in de beker en laat je een druppel wijn vallen. Dit vermindert de inhoud 
van onze beker van vreugde vanavond.  
 
Allemaal:  
 
1. Bloed! Bloed! Bloed!  
2. Kikkers! Kikkers!Kikkers!  
3. Luizen! Luizen! Luizen!  
4. Zwermen! Zwermen! Zwermen!  
5. Pest! Pest! Pest!  
6. Zweren! Zweren! Zweren!  
7. Hagel! Hagel! Hagel!  
8. Sprinkhanen! Sprinkhanen! Sprinkhanen!  
9. Duisternis! Duisternis! Duisternis!  
10. Dood van de eerstgeborenen! Dood van de eerstgeborenen! Dood van de eerstgeborenen!  
 
Leider:  
 
YHVH wordt geëerd als wij onthouden dat Hij de kinderen van Israël gespaard heft, terwijl Hij de Egyptenaren 
trof! Het bloed van het lam was aan de zijposten en bovendrempel van de Israëlieten gestreken. Wij lezen in 
Exodus dat het lam vlekkeloos was, in huis gebracht is en verzorgd is. Dit was op de 14de dag van Aviv, toen de 
Israëlieten het lam moesten slachten en het bloed aan de zijposten en bovendrempel moesten strijken. YHVH 
heeft Zijn mensen aangezegd dat zij alleen door gehoorzaamheid gespaard konden worden van de engel des 
doods.  Yeshayahu vertelt over de Messias, dat Hij zoals een lam naar de slacht geleidt zou worden. Wij weten 
dat Y’shua ons  uiteindelijke bloed offer was, zodat wij vrij gemaakt konden worden van de last van zonde en dat 
wij overgeslagen zouden worden.  
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Revelation 5:12 
12 zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de 
rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.  

 
� Hou de ander helft van de matza omhoog 
   
Waarom eten wij ongezuurd brood?  
   

Exodus 12:39 
39 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.  

 

MAROR: Waarom eten wij bitter kruiden?    

 
Exodus 1:14 
14 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.  

 
 
Nu spreken wij de zegen uit over de tweede beker wijn, de beker van bevrijding.  
   
Allemaal:  
   

Barukh atah, YHVH Eloheinu , melekh ha-olam, borei 
perie ha gafen, Bashem Y’shua ha Massiach, Selah  

 

Gezegend bent U YHVH, onze Elohim, Koning van het 
heelal, die de vrucht van de wijnstok heeft geschapen. 
In de naam van Y’shua de Messias Amein!  

 

RACHTZAH 
Leider:  
 
De beker die wij zojuist gedronken hebben, is de beker van bevrijding. Terwijl wij nu handen wassen laat wij stil 
zijn voor YHVH en onze levens overdenken. Zijn wij heilig voor Hem? Zijn er dingen die wij voor Hem moeten 
stellen? Hebben wij enige zonde of gewoonte in ons leven waarvan wij vrij gemaakt moeten worden? Vraag 
Hem nu in stilte om jou daarvan te bevrijden. Onthoud, Hij hoort en reageert op de uitroep van Zijn mensen.  

   
� Was de handen  
“The Mikvah song”  

MOTZI 

Leider:  
 
Wij spreken nu de zegen uit over de matza.  
   
� Hou de matza in je hand, maar eet er nog niet van.  
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Allemaal:  
 

Barukh atah,  YHVH Eloheinu , melekh ha-olam, 
hamotzi lekhem min ha’aretz, Bashem Y’shua ha 
Massiach,  
Selah  

Gezegend bent U YHVH, onze Elohim, Koning van het 
heelal, die het brood uit de aarde laat voortkomen. In 
de naam van Y’shua de Messias. Amein!  

 

MATZA 

Leider:  
 
De matza is niet alleen voedsel, maar ook een vervulling van een opdracht die YHVH aan ons gegeven heeft.  
   
� Eet nog niet van de matza.  
   
Allemaal:  
 

Barukh atah, YHVH Eloheinu , melekh ha-olam, asher 
kidshanu b’mitzvotav v’tzivanu ahelot matzah, Bashem 
Y’shua ha Massiach,  
Selah  

Gezegend bent U YHVH, onze Elohim, Koning van het 
heelal, Die ons heeft geheiligd door het bloed van 
Y’shua en die ons heeft opgedragen om matza te eten. 
In de naam van Y’shua de Messias.  
Amein!  

  

 
MAROR 

Allemaal:  
 

Barukh atah, YHVH Eloheinu ,melekh ha-olam, asher 
kidshanu b’mitzvotav v’tzivanu ahelot maror, Bashem 
Y’shua ha Massiach,  
Selah  

Gezegend bent U YHVH, onze Elohim, Koning van het 
heelal, die ons geheiligd heeft door het bloed van 
Y’shua en die ons heeft opgedragen om bittere kruiden 
te eten. In de naam van Y’shua de Messias. Amein! 

 
� Eet nu de bovenste matza met maror  
   

KORECH 
   
GAST 3:  
 

Exodus 12:11 
11 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 Pascha voor YHVH.  

 
Allemaal:  
 

Numbers 9:3 
3 op de veertiende dag dezer maand, in de avondschemering, zult gij het vieren op de daarvoor 
bepaalde tijd, naar al de inzettingen en verordeningen, die daarop betrekking hebben, zult gij het 
vieren.  

 
�  Eet de onderste matza met maror  
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Leider:  
 
Laat wij nu eten en denken aan de genade, barmhartigheid en liefde die YHVH voor een ieder van ons heeft, 
want Hij heeft Y’shua onze Messias gestuurd om ons Pesach Lam te zijn. Wij allemaal, zijn net als de Israëlieten, 
vrijgemaakt van de last van slavernij en kunnen gered worden van de last van zonde.  
   
�  Eet de middelste gebroken matza met maror en charoset  
   
Leider: 
  
Hoe wonderlijk is YHVH ‘s goedheid aan ons! Voor elk van zijn handelingen van barmhartigheid en goedheid 
verklaren wij “Dayenu” - (het zou voldoende zijn).  
   
Als YHVH ons gered had en de Egyptenaren niet had geoordeeld!  
Allemaal:  Dayenu!  
Leider: Als Hij de Egyptenaren had geoordeeld en niet hun goden !  
Allemaal:  Dayenu!  
Leider: Als Hij hun goden had geoordeeld en hun eerstgeborenen niet had gedood !  
Allemaal:  Dayenu!  
Leider: Als Hij hun eerstgeborenen had gedood en hun rijkdom niet aan ons heeft gegeven!  
Allemaal:  Dayenu!  
Leider: Als Hij hun rijkdom aan ons had gegeven en niet de zee voor ons had gespleten!  
Allemaal:  Dayenu!  
Leider:  Als Hij voor ons de zee heeft gesplit en ons vijanden niet laat verdrinkt!  
Allemaal:  Dayenu!  
Leider:  Als Hij ons vijanden liet verdrinken en veertig jaar in de wildernis voor ons heeft voorzien!  
Allemaal:  Dayenu!  
Leider:  Als Hij voor veertig jaar in de wildernis voor ons heeft voorzien en ons niet had gevoed  met manna   
Allemaal:  Dayenu!  
 Leider:  Als Hij ons heeft gevoed met manna en de Sjabbat niet aan ons had gegeven!  
 Allemaal:  Dayenu!  
 Leider:  Als Hij ons de Sjabbat heeft gegeven maar niet de Torah!  
 Allemaal:  Dayenu!  
 Leider:  Als Hij  ons de Torah heeft gegeven en ons niet in Israël heeft gebracht! Hoeveel te meer moeten wij  
dankbaar zijn tegenover YHVH, want Hij geeft ook Zijn Zoon als verlossing van de dood. In Messias geeft Hij 
overvloed, in Y’shua eeuwig leven.  
Hebrew Dayenu  
   

SHULCHAN ORECH 

Wij eten nu.  De afikomen moet nu door de kinderen gevonden worden. Wij zegenen en danken YHVH voor het 
eten na afloop van het maal.  

TZAFUN 

Leider:  
   
� Houd de afikoman omhoog  
 
Wij gaan nu de afikomen eten.  De smaak van de afikomen moet in onze monden blijven.  

   
Luke 22:19 
19 En Hij nam een 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.  
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Het Pesach kan niet worden afgehandeld zonder de afikomen. Zo kan ook onze verlossing niet voltooit worden 
zonder Y’shua, het Brood des Levens, onze Messias.  

   
Allemaal:  
 

Barukh atah, YHVH Eloheinu , melekh ha-olam, 
hamotzi lekhem min ha’aretz, Bashem Y’shua ha 
Massiach,  
Selah  

Gezegend bent U YHVH, onze Elohim, Koning van het 
heelal, die het brood uit de aarde laat voortkomen. In 
de naam van Y’shua de Messias. Amein!  

   
� Eet de afikomen  
  
 
Leider:  
 
Veel mensen vragen “Hoe pas Y’shua in het Pesach verhaal?” YHVH geeft aan ons veel profetie over de Messias. 
Y’shua heeft al de voorspellingen in de Tanach over de eerste komst van de Messias vervul. Net als het bloed 
des lam Israël bescherm tegen de dood, zo zal het bloed des Y’shua ons ook bescherm tegen de dood.  
  
GAST 4:  
 
Profetie reeds vervult: 
 

Micah 5:1 
1 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die 
een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.  

  
GAST 1:  
 
Profetie voor nu: 
 

Micah 5: 
22 Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het 
overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten.  

 
GAST 2:  
 
Profetie voor de toekomst: 
 

Micah 5: 
33 Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht des YHVH, in de majesteit van de naam des YHVH, 
zijns Elohims; en zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde,  
   

GAST 3:  
 

Isaiah 52:13–15 
13 Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. 14 Zoals velen 
zich over u ontzet hebben – zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer 
als die der mensenkinderen zijn gestalte – 15 zó zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen 
koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, 
vernemen zij.  
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 GAST 4:  
 

Isaiah 53:1–8 
1 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des YHVH geopenbaard? 2 Want als een 
loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, 
dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. 3 Hij was 
veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor 
wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4 Nochtans, onze ziekten 
heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een 
door Elohim geslagene en verdrukte. 5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen 
is ons genezing geworden. 6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen 
weg, maar YHVH  heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 7 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. 8 Hij is uit 
verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit 
het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest.  

   

BARECH 
   
Allemaal:  
 

Psalm 116:12–14 
12 Hoe zal ik YHVH vergelden al zijn weldaden jegens mij? 13 De beker der verlossing zal ik opheffen, ik 
zal de naam YHVH  aanroepen. 14 Mijn geloften zal ik YHVH betalen, in de tegenwoordigheid van al 
zijn volk.  

   
 
Leider:  
 
Laten wij vanavond onze bekers voor de derde keer vullen.  Dit is de beker van verlossing, wat het bloed van het 
Pesach Lam symboliseert. Dit is de beker waarmee Y’shua Zichzelf geïdentificeerd heeft.  
   
 
GAST 1:  
 

Luke 22:20 
20 Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor 
u uitgegoten wordt.  

   
Allemaal:  
 
Barukh atah, YHVH Eloheinu , melekh ha-olam, 

borei perie ha gafen, Bashem Y’shua ha Massiach, 
Selah  

Gezegend bent U YHVH, onze Elohim, Koning van 
het heelal, die de vrucht van de wijnstok hebt 
geschapen. In de naam van Y’shua de Messias. Amein!  

   
� Drink de derde beker  
   
Leider:  
 
Met ware vrijheid komt leven.  
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GAST 2:  
 

Exodus 19:4–6 
4 gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en 
tot Mij gebracht heb. 5 Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan 
zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. 6 En gij zult Mij een 
koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken 
zult.  

   
Leider:  
 
Het is met dankzegging en hoop dat wij de laatste beker drinken.  
   
Allemaal:  
 
Barukh atah, YHVH Eloheinu , melekh ha-olam, 

borei perie ha gafen, Bashem Y’shua ha Massiach, 
Selah  

Gezegend bent U YHVH, onze Elohim, Koning van 
het heelal, die de vrucht van de wijnstok heeft 
geschapen . In de naam van Y’shua de Messias. Amein!  

 
 Leider:  
 
YHVH, wij zijn geroepen door U, U heeft ons gekozen. U heeft ons verlost. U heeft Uw genade over ons uitgestort 
en Uw Torah aan ons gegeven en U heeft ons geroepen om Uw licht te laten schijnen. Mogen wij, aan de naties 
om ons heen Uw licht uitstralen als Uw verloste mensen, een apart gezette volk.  
   
� Drink de vierde beker  
   
Net zoals onze voorouders hun zuurdeeg in Egypte hebben achtergelaten, zo laten wij ook nu onze oude natuur 
achter. In de nieuwheid van onze verlossing, laten wij voor  de volgende zeven dagen ongezuurde 
broden(matza) eten, en mag het ons herinneren aan wie wij zijn, vrijgemaakt door Y’shua de Messias.  
   
¶I will never be the same again  
   

HALLEL 
   
Vrouw:  
 

Psalm 136:1–26 

1 Looft YHVH, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.  
2 Looft de Elohim der goden, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.  
3 Looft de Heer der heren, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.  
4 Hem, die grote wonderen doet, Hij alleen, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
5 die met verstand de hemel schiep, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
6 die de aarde op de wateren uitbreidde, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
7 die de grote lichten maakte, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
8 de zon tot heerschappij over de dag, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
9 de maan en de sterren tot heerschappij over de nacht, want zijn goedertierenheid is tot in 
eeuwigheid;  
10 die Egypte sloeg in zijn eerstgeborenen, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
11 en Israël uit hun midden uitleidde, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
12 met sterke hand en met uitgestrekte arm, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
13 die de Schelfzee in tweeën sneed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
14 en Israël er middendoor deed trekken, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
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15 en Farao met zijn leger in de Schelfzee stortte, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
16 die zijn volk door de woestijn voerde, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
17 die grote koningen versloeg, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
18 en geweldige koningen doodde, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
19 Sichon, de koning der Amorieten, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
20 en Og, de koning van Basan, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
21 die hun land ten erfdeel gaf, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
22 ten erfdeel aan Israël, zijn knecht, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
23 die in onze vernedering onzer gedacht, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
24 en ons aan onze tegenstanders ontrukte, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;  
25 die spijze geeft aan al wat leeft, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.  
26 Looft de Elohim des hemels, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.  

 
¶ Hodu l’Adonai  
  
 
Leider:  

Numbers 6:24–26 
24 YHVH zegene u en behoede u;  
25 YHVH doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;  
26 YHVH verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.  

  
¶ Shema  

   
YHVH, terwijl wij wachten op Y’shua’s wederkomst, laten wij dit nieuwe jaar ingaan, deze tijd van nieuw leven, 
nieuwe groei en een nieuw begin van onze verlossingscyclus. Mag dit jaar voor ons allemaal een jaar zijn van 
groei, voorspoed en gezondheid. Amein!  
 

NIRTZAH 
 
Leider:  

Lashana haba’ah birushalayim! 
 

Allemaal:  
 

“Volgende jaar in Jeruzalem” 
¶ Next year in Jerusalem 
 
 
 
Verwyzings 
1. http://www.messianicseder.com  
2. http://www.masada.org.za/Afrikaans/Jeshua_in_Pesach.html  
3. Passover Encounter, Boaz Michael, FFOZ, ISBN: 1-892124-20-3  
4. The Feasts of the Lord,  Kevin Howard & Marvin Rosenthal,  Thomas Nelson Publishers, ISBN: 0-7852-7518-5  
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