


Het  pad naar eeuwige vrijheid

Wat is Pesach?

Beste vrienden,

Gebaseerd op de werken van de Lubavitcher Rebbe 
(De Rebbe’s Haggada pagina 655)
De essentie van Pesach is de verlossing. Dit is de dag dat wij van slavernij 
naar vrijheid zijn gegaan en een zelfstandig volk zijn geworden. De Tora 
drukt dit uit in de volgende woorden: “en voor Zichzelf een volk temidden 
van een ander volk te nemen door beproevingen…”. De uitdrukking ‘een 
volk temidden van een ander volk’ is de echte betekenis van de uittocht 
uit Egypte.
Deze uitdrukking heeft een dubbele betekenis. Het drukt het feit uit dat het 
Joodse volk in Egypte al in kader van ‘een volk’ was. Ze spraken hun eigen 
taal, woonden in hun eigen steden, kleden zich in hun eigen kledingstijl, 
enz. Daartegenover waren ze ook ‘temidden van een ander volk’.  Het 
Joodse volk was onderworpen aan een ander volk en afhankelijk van hen.
Onze geleerden vergelijken dit met met een foetus in de baarmoeder. 
Enerzijds is de foetus zijn eigen wezen. Het heeft zijn eigen hoofd, handen, 
voeten en alle andere lichaamsdelen maar anderzijds leeft hij niet zijn 
eigen leven. Naar iedere plek, waar zijn moeder naartoe gaat, gaat hij ook 
naartoe. Wat zijn moeder eet, is ook zijn eten. Hij is compleet afhankelijk 
van zijn moeder.
Dit was ook de situatie van het Joodse volk in Egypte. Enerzijds waren ze 
een volk in alle aspecten; anderzijds waren ze helemaal afhankelijk van de 
Egyptenaren.
De enige pad naar vrijheid en bevrijding van de intieme verbondenheid met 
Egypte was door het brengen van het Pesach offer. Het Joodse volk werd 
bevolen om een lammetje, de Egyptische afgod, te nemen, te slachten en 
te eten. Dit gebaar van dapperheid was de eerste stap naar vrijheid van de 
verbondenheid aan- en de afhankelijkheid van de Egyptenaren.
Dit is ook de algemene weg naar vrijheid. Een persoon kan zich soms in 
beelden ‘vrij’ te zijn. Hij ziet zichzelf op een abstracte wijze en omdat hij zijn 
eigen hersenen en verlangen heeft, denkt hij onafhankelijk te zijn. Maar 
als hij dieper gaat kijken, merkt hij dat hij intiem verbonden is met zijn 
omgeving. Praktisch is hij een slaaf, een slaaf van zijn omgeving, een slaaf 
van de andere volkeren. Het ergste is dat hij denkt dat dit ‘vrijheid’ is.
Het Pesachfeest geeft ons de kracht om de echte vrijheid te bereiken. 
De eerste stap is om de ‘afgoden’ die een persoon dient te ‘slachten’, 
misschien zonder het zelfs door te hebben. Om af te zien van het afhankelijk 
zijn van de ‘wereldvisie’. En het ware bewustzijn te bereiken dat wij ‘Hem 
dienen’ - Slaven van G-d - en niet ‘slaven van slaven’ en zo beginnen om 
onafhankelijk te zijn!

Het achtdaagse Pesach-feest wordt in de vroege 
lente gevierd, van de 15e tot en met de 22e van 
de joodse maand Nissan, 27 maart tot en met 
4 april 2021. Tijdens Pesach herdenken we de 
bevrijding van het Joodse volk van de slavernij in 
het oude Egypte. Gerezen graan wordt gedurende 
Pesach vermeden.

Het Pesachverhaal in een notendop
Na vele decennia van slavernij aan de Egyptische 
farao’s, waarin het Joodse volk onderworpen 
was aan slopende arbeid en ondraaglijke 
verschrikkingen, zag G-d de nood van het volk 
en besloot Hij om Mosje naar Farao te sturen 
met een boodschap: ‘Zend Mijn volk uit, zodat 
zij Mij kunnen dienen.’ Maar ondanks meerdere 
waarschuwingen, weigerde Farao om G-ds 
bevel op te volgen. G-d stuurde Egypte toen 
tien verwoestende plagen die alles, van vee tot 
gewassen, verwoestten en teisterden.

Klokslag middernacht op 15 Nissan in het jaar 
2448 vanaf de schepping (1313 AD), zond G-d de 
laatste van de tien plagen naar de Egyptenaren, 
waardoor alle eerstgeborenen vermoord werden. 
Terwijl G-d dit deed spaarde Hij het Joodse volk, 
door hun huizen over te slaan – vandaar de 
naam van de feestdag (‘Pesach’ betekent in het 
Hebreeuws ‘overslaan’). Het verzet van Farao was 
verbroken en hij joeg zijn voormalige slaven het 
land uit. Het Joodse volk vertrok zo gehaast, dat 
het brood voor onderweg nog geen tijd had om te 
rijzen. Zeshonderdduizend volwassen mannen, 
samen met nog veel meer vrouwen en kinderen, 
verlieten Egypte op die dag en begonnen aan de 
tocht naar de berg Sinaï en hun geboorte als het 
uitverkoren volk van G-d.

Pesachviering
Pesach is verdeeld in twee delen:
De eerste twee en laatste twee dagen 
(laatstgenoemde herdenken de splitsing van 
de Schelfzee), zijn volwaardige feestdagen. De 
Jomtov-kaarsen worden ’s avonds aangestoken, 
kiddoesj wordt gemaakt en van uitgebreide 
feestmaaltijden wordt overdag en ’s avonds 
genoten. We werken, rijden en schrijven niet, en 
doen elektronische apparaten niet aan of uit. We 
mogen wel koken en buiten dragen.

De middelste vier dagen worden Chol Hamo’eed 
genoemd, semi-feestelijke ‘tussendagen’ waarop 
de meeste vormen van werk toegestaan zijn.

De Seiders
Het hoogtepunt van Pesach is de Seider, dat 
gevierd wordt op elk van de eerste twee avonden 
van het feest. De Seider is een familiegerichte 
traditie met wel vijftien rituelen. Tijdens de Seider 
drinken we vier glazen wijn, eten we matzes en 
bittere kruiden, en vertellen we het verhaal van de 
uittocht uit Egypte. Op beide Seideravonden staan 
de kinderen centraal en worden ze aangemoedigd 
om vragen te stellen.

Een Pesach boodschap
Pesach, dat de grootste reeks wonderen uit de 
geschiedenis viert, is de tijd om boven de natuur te 
reiken naar het wonderbaarlijke. Maar hoe worden 
wonderen bereikt? Laten we ons inspireren 
door de matsa. Dun en zonder smaak drukken 
zij nederigheid uit. Door onszelf te ontdoen van 
opgeblazen ego’s, zijn we in staat gebruik te 
maken van de wonderbaarlijke bron van G-ddelijke 
energie die we allemaal in onze ziel hebben.

Over enkele dagen is het Pesach. Het feest 
waarin we de vrijheid van het Joodse volk 
vieren. Niet alleen van de onderdrukking die we 
in Egypte hadden, maar ook de onderdrukking 
van het Joodse volk gedurende alle decennia. 
Laten we hopen dat we spoedig de bevrijdeing 
van de huidige ballingschap zullen kunnen 
vieren, zowel van de Corona spanning als 
wellicht een innerlijke ballingschap en snel de 

laatste en definitieve verlossing met de komst 
van de Masjiach zullen beleven!

Voor u ligt de Pesach brochure. We hopen 
dat u hiervan zal kunnen genieten en dat het 
toegevoegde waarde zal geven aan uw pesach 
viering.

Chag sameach,

Rabbijn Eli & Faigale Spiero
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Als een ‘pro’ uw Seider voorbereiden

Hoe krijg ik mijn 
huis op tijd schoon?

Ten eerste is Pesach-schoonmaak 
niet hetzelfde als voorjaarsschoonmaak. 
U hoort alleen eetbare chameets resten 

te verwijderen, alleen van plekken 
waar u denkbaar chameets had 
kunnen zetten. Het gaat dus niet 
om stof.

Daarnaast kunt u een plek 
gewoon afsluiten en verkopen 

aan een niet-Jood voor de gehele 
duur van het Pesach-feest als u deze 

niet kunt schoonmaken. Dit kan uw 
tweede auto zijn, die niet gebruikt wordt 

om de kinderen naar school of voetbaltraining 
te brengen, omdat alles gesloten is. Doe 

hem simpelweg op slot, neem het op in 
uw verkoop, en u hoeft u geen zorgen 
te maken om de pretzels die nog op de 
achterbank liggen.

Hoe weet ik wanneer 
wat te doen?

Een Seider leiden is veel makkelijker 
dan het lijkt. Waarom? Omdat uw 

spiekbriefje recht voor uw neus 
ligt! Een standaard Haggada 
heeft alle instructies die 
nodig zijn om u als een 
professional door de 15 
stappen van de Seider heen 

te leiden. Dus pak simpelweg 
uw Haggada erbij en lees deze 

van tevoren even door.

Bovendien is er op de pagina’s 
8-11 van deze brochure 

een samenvatting 
inbegrepen.

Egypte. Het is geen probleem als u geen Hebreeuws kunt. 
Het is volkomen acceptabel om een vertaling te gebruiken.

Wat doet u als er geen kind is om De 
Vier Vragen te stellen?
Iedereen bij de Seider, zelfs de volwassenen, 
kunnen De Vier Vragen stellen. De 
voorgaande Chabad Rebbe verklaarde dat 
wanneer we deze vragen stellen, wij deze 
aan G-d zelf vragen, onze eeuwige en altijd 
liefhebbende Vader in de Hemel.

Mag ik tenminste mijn buren uitnodigen?
Ervan uitgaande dat de situatie in Nederland hetzelfde blijft, is 
dat afgeraden! Hoe minder we ons met elkaar vermengen, hoe 
veiliger we zijn. Ja, we willen Pesach zo mooi mogelijk vieren, maar 
we willen ook allemaal ons best doen om gezond blijven. Dus nodig 
alstublieft niemand anders buiten uw huishouden uit voor uw Seider.

Als u bang bent dat iemand zonder Seider-benodigdheden komt 
te zitten, bereid dan alstublieft een pakket voor en zet het af bij 
deze persoon met het in acht nemen van alle benodigde Corona 
maatregelen.

Is het echt belangrijk om op beide avonden een 
Seider te houden?
Ja, het lijkt simpelweg op een herhaling, maar de tweede Seider 
is belangrijk. Om de tweede Seider wat boeiender te maken kunt 
u een Haggada met andere verklaringen gebruiken en verhalen 
bewaren om bij de tweede Seider te delen.

Tenslotte
Laten we deze avonden gebruiken om dankbaar te 
zijn voor de vele giften die we hebben. We zijn vrijer dan 
we ooit geweest zijn sinds ons volk twee millennia geleden 
uit Jeruzalem verbannen werd. Het G-ddelijke geschenk van 
technologie helpt ons deze plaag te bestrijden op manieren die 
wij ons nooit hadden kunnen voorstellen. We kunnen daarmee 
contact houden en productief blijven ondanks alle beperkingen 
en voorzorgsmaatregelen die we nemen (behalve op Sjabbat 
en feestdagen, wanneer we rust hebben van de 24-uur durende 
nieuwscyclus en gelijksoortige verstoringen).

Sluit aan bij Joden over de hele wereld in het danken van G-d 
voor de wonderen uit het verleden, en bid voor de grotere 
wonderen die ons nog te wachten staan.

Volgend jaar in Jeruzalem!

Pesach, de viering van het Hemelse cadeau van de overleving van het 
Joodse volk, wordt traditioneel gevierd met familie en vrienden. Maar met het 
Coronavirus dat reisplannen en sociale interacties in de weg staat, worden 
velen geconfronteerd met het vooruitzicht om Pesach alleen te moeten vieren. 
De volgende FAQ-lijst is samengesteld voor degenen die behoefte hebben aan 
begeleiding bij het voorbereiden van een Seider.

Welke attributen heb ik voor de 
Seider nodig?
1) Haggada boekjes. 2) Matsa (handgemaakte 
Sjmoera Matses zijn ideaal). 3) Wijn of 
druivensap, genoeg voor 4 bekers per persoon. 
4) Maror (bittere kruiden, meestal Romeinse 
sla en geraspte mierikswortel). 5) Kleine 
stukjes groente om in te dopen (Karpas). 6) 
Zout water. 7) Eten voor uw Pesachmaaltijd 
(zorg ervoor dat alles Koosjer voor Pesach is). 8) 
Geroosterde kippennek of kippenpoot (Zeroa). 
9) Charroset (een mix van gehakte appel, peer, 
noten en wijn). 10) Eieren (hardgekookt). 11) 
Bestek (wegwerp of Koosjer voor Pesach)

Kunnen we het telefonisch of over 
Skype/Zoom doen?
Hoe verleidelijk het ook mag zijn, het antwoord 
is nee. Sjabbat en joodse feestdagen zijn 
gezegend om geen digitale connectiviteit te 
hebben. Dit betekent dat u de kans hebt om 
uw eigen Seider te leiden, live en fysiek, voor 
uw huishouden.

Wie steekt de kaarsen aan?
Alle vrouwen en meisjes (dit kan vanaf 
ongeveer drie jaar) steken de kaarsen aan. 
Ongetrouwde vrouwen steken één kaars aan, 
getrouwde vrouwen twee kaarsen. Als u in een 
huishouden bent met alleen maar mannen, 
dan steekt een man twee kaarsen aan en 
spreekt de bijbehorende zegeningen uit.

Wat moet ik doen als mijn 
Hebreeuws niet goed genoeg is?
Het woord Haggada betekent ‘vertellen’. Het 
hoofddoel van de avond is om op traditionele 
wijze verhalen te vertellen over de uittocht uit 



Wie is deze chameets-man en hoe kom ik van hem af?

Chameets betekent 
"gerezen graan". Op 

Pesach houdt dit in dat we 
niet alleen geen chameets 

eten; we mogen het zelfs niet 
in ons bezit hebben. Als eten of 

drinken zelfs maar een spoortje 
van tarwe, gerst, rogge, haver, spelt 

of een afgeleid product daarvan bevat, 
is het chameets. Dat betekent dat alle 
bewerkte voedingsmiddelen of dranken 
van tegenwoordig als chameets kunnen 
worden beschouwd, tenzij anders is 

gecertificeerd.

Het probleem is dat onze huizen vol zijn 
met dit soort producten. Daarom gaan 

we tijdens de weken vóór Pesach op een 
grondige zoektocht. We kijken op alle plaatsen 
waar voedsel terecht gekomen kan zijn. We 
verplaatsen het meubilair, het fornuis en de 

Het verbranden van chameets
Al het chameets dat tijdens het formele zoeken op 
donderdagavond gevonden werd en al het bestaande 
chameets - behalve natuurlijk het verkochte en goed 
weggeborgen chameets! -, wordt  vrijdagochtend 
verwijderd. Dat mag in een vuilcontainer op straat, 
maar de gewoonte is om het  chameets dat gisteravond 
gevonden werd te verbranden.

Zodra het chameets verbrand is, zeggen we het gebed 
om al het eventueel vergeten chameets zonder eigenaar 
te worden beschouwd (zie hiernaast). De verkoop van 
chameets gaat op vrijdag van kracht. We bewaren nog 
voldoende chameets om te eten tijdens de vrijdagavond 
en Sjabbatochtendmaaltijden, maar niet meer.

Speciaal voor dit jaar: Het eten van 
chameets op Sjabbat
Aangezien het huis niet op Sjabbat kan worden 
schoongemaakt, moet alle schoonmaak op vrijdag 
zijn voltooid. Toch is het een mitswa om brood  te eten 
tijdens de vrijdagavond en Sjabbatochtendmaaltijden.

Praktisch gezien is het raadzaam om kleine broodjes 
te bereiden, één per maaltijd voor elke deelnemer, die 
kunnen worden verdeeld en gegeten zonder het gebruik 
van een mes. Alle resterende challa-stukjes en kruimels 
moeten door het toilet worden weggespoeld. Hierna 
zeggen we de tweede verklaring waarmee we stellen 
dat al het chameets dat wij eventueel vergeten zijn 
zonder eigenaar wordt beschouwd.

Op Sjabbatochtend worden de diensten vroeg 
gehouden, zodat de Sjabbatmaaltijd, waarvoor twee 
challa-broden nodig zijn (die chameets zijn), vóór de 
deadline kunnen worden opgegeten.

Het zoeken naar chameets
Velen beginnen met het schoonmaken al ruim een maand vóór 
Pesach. De traditionele zoektocht waarvoor ook een beracha 
wordt uitgesproken gebeurt meestal de avond vóór Pesach. Echter 
gebeurt het dit jaar twee avonden voor Pesach, donderdagavond 
(omdat de avond vóór Pesach vrijdagavond is). 

Met een brandende kaars - het kamerlicht even uit - sommigen 
gebruiken een houten lepel als schep, een veer als bezem en een 
papieren zak om alle gevonden chameets in te verzamelen. Zeg de 
beracha en het juiste gebed (zie hiernaast). Sommigen hebben de 
gewoonte om voor het zoeken, tien stukjes chameets goed in te 
pakken en verspreid door het huis te verstoppen. (Zorg er dan wel 
voor dat u bijhoudt waar ze verstopt zijn!) 

koelkast. We zoeken onder de 
kussens van de bank en vegen de 

stoelen, kasten en boekenplanken 
schoon. Dan is er nog het kantoor, de 

auto en de jaszakken - ook die van de 
kinderen!

Nu denkt u: "Hoe zit het met de Ballantine’s 
30 Years single malt whisky en de favoriete 

chocoladeballetjes van mijn kinderen?" Voor 
deze producten is er een alternatief: zorg ervoor 
dat ze tijdens Pesach niet in uw bezit zijn.

Neem het chameets dat u wilt bewaren - het 
eten, de drankjes en het keukengerei dat 
u het hele jaar door gebruikt - en berg dit op 
in een kast of kamer die u op slot doet of 
dicht plakt. Vervolgens geeft u een ervaren 
rabbijn toestemming om een   legaal bindende 
verkoop te doen, geldend volgens zowel het 
joodse- als het civiele recht. Hij verkoopt al uw 
chameets vlak voor Pesach en koopt, indien 
door u gewenst, het chameets terug zodra het 
feest voorbij is. Dat is de avond dat Pesach 
eindigt. Pas nadat de rabbijn het chameets 
heeft teruggekocht, kunt u die single malt en 
alle andere chameets-producten tevoorschijn 
halen! 

Het chameets-verkoopformulier kan online 
ingevuld worden via www.mishpoche.nl/
chameets.

De berachot
Voordat u het chameets zoekt, zegt 

u de volgende beracha:

ר  ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ

עּור ָחֵמץ נּו ַעל ּבִ ָֽ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ָֽ ׁשָ ִקּדְ

“Baroech ata Ado-naj Ello-heenoe 
Mèlech ha’olam a’sjer kide’sjanoe 
bemits’wotav we’tsiwanoe al 
bie’oer chameets.”

Leg al het gevonden chameets 
na het zoeken ‘s avonds op een 
opvallende aparte plek tot de 
ochtend. Na het zoeken verklaart u:

ָלא  א ִבְרׁשּוִתי, ּדְ ִאּכָ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ּדְ ּכָ

ּה ּוְדָלא ְיַדְעָנא ֵליּה,  ֲחִמיֵתיּה ּוְדָלא ִבַעְרּתֵ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא. ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ ִלּבָ

“Al het chameets en het gerezene 
dat in mijn bezit is, dat ik niet gezien 
of verwijderd heb, en waarvan 
ik niet op de hoogte ben, zal als 
onbestaand en zonder eigenaar 
worden beschouwd, als stof van de 
aarde.”

Nadat u het chameets heeft 
verbrand, moet u verklaren dat 
al het chameets dat u mogelijk 
niet gezien zou hebben, zonder 
eigenaar wordt beschouwd, door te 
zeggen:

א ִבְרׁשּוִתי,  ִאּכָ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ּדְ ּכָ

ֲחִמיֵתיּה  ֲחִזיֵתיּה,( ּדַ ֲחִזיֵתיּה ּוְדָלא ּדַ )ּדַ

יּה ּוְדָלא  ִבַעְרּתֵ ּוְדָלא ֲחִמיֵתיּה, ּדְ

ַעְפָרא  ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ יּה, ִלּבָ ִבַעְרּתֵ

ְדַאְרָעא.

“Al het chameets en het gerezene 
dat in mijn bezit is, of ik het gezien 
heb of niet, of ik het opgemerkt heb 
of niet, of ik het verwijderd heb of 
niet, zal als onbestaand en zonder 
eigenaar worden beschouwd, als 
stof van de aarde.”
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De Seider in 15 stappen

1. Kadeesj
Het heiligen

De Seider begint met het zeggen van kiddoesj, het 
verkondigen van de heiligheid van de feestdag. Dit wordt 
gedaan met een beker wijn, de eerste van de vier bekers 
die we vanavond drinken bij de Seider. 

Drink, links leunend, iets meer dan de helft van de beker 
(op z’n minst). Dit geldt ook voor de andere drie bekers 
later op de avond.

2. Oerechats
Het wassen

Wij - of alleen de persoon die de Seider leidt - wassen onze 
handen volgens het gebruikelijk ritueel zoals het voor 
iedere broodmaaltijd voorgeschreven is, maar nu zónder 
de gebruikelijke beracha. 

De volgende stap in de Seider, karpas, is het dopen van 
voedsel in water, dat volgens de joodse wet met bestek 
moet worden gegeten of waarvoor de persoon zijn 
handen zou moeten wassen op de rituele manier. Op de 
avond van de Seider kiezen we ervoor om deze laatste 
wat minder bekende gewoonte te doen, om daarmee de 
nieuwsgierigheid van de kinderen op te wekken.

3. Karpas
Het voorgerecht

Een klein stukje ui, aardappel, peterselie of radijs wordt 
in zout water gedoopt en gegeten (na het zeggen van de 
beracha over groenten). Door de karpas in zout water te 
dopen - als symbool voor de tranen van de Joden tijdens 
de slavernij - wekken we verder de nieuwsgierigheid van 
de kinderen op.

4. Jachats
Het breken

De middelste matsa op de Seider-schotel wordt in tweeën 
gebroken. Het grootste deel wordt opzij gelegd om later 
voor afikoman gebruikt te worden. Deze ongebruikelijke 
gewoonte trekt niet alleen opnieuw de aandacht van het 
kind, maar herinnert ons ook aan het wonder van de 
doortocht door de Jam Soef, de Schelfzee. Het kleinere 
deel van de middelste matsa wordt tussen de twee 
andere matsot teruggelegd. Deze gebroken middelste 
matsa symboliseert bescheidenheid en zal later als “het 
brood der armoede" gegeten worden.

5. Maggied
Het vertellen

Op dit moment worden arme mensen symbolisch 
uitgenodigd om aan de Seider deel te nemen. Vanavond 
is iedereen welkom!

De Seider-schotel wordt opzij geschoven, de tweede beker 
wijn wordt ingeschonken en het kind, vol nieuwsgierigheid, 
stelt de bekende vragen: "Ma nisjtana halajla hazè mikol 
haleelot? Waarom is deze nacht anders dan alle andere 
nachten? Waarom dopen we in? Waarom eten we alleen 
matsa? Waarom eten we bittere kruiden? Waarom 
ontspannen we ons op kussens alsof we koningen zijn?” 

Het vragen van het kind leidt tot één van de belangrijkste 
mitswot van Pesach en het hoogtepunt van de Seider: De 
Haggada-vertelling met het verhaal van de Uittocht uit 
Egypte. Het antwoord omvat een korte bespreking van 
de geschiedenis, een beschrijving van het lijden dat ons 
in Egypte werd opgelegd, een lijst van de plagen die de 
Egyptenaren kregen en een beschrijving van de wonderen 
die G-d verrichtte voor de verlossing van Zijn volk.

Aan het einde van het vertellen, vóór het handen wassen, 
zeggen we de beracha over het wijn en drinken we links 
leunend de tweede beker.

6. Rochtsa
Het handenwassen voor de maaltijd

Na het eerste deel van de Haggada te hebben afgesloten 
met de beracha over de wijn en het drinken van de tweede 
beker, worden de handen (opnieuw) gewassen, deze keer 
met de gebruikelijke beracha, zoals gewoonlijk voordat 
brood of matsa wordt gegeten.

Algemene opmerking:
Bij het drinken van de vier bekers wijn en het eten van de 
matsa leunen we op onze linkerarm om te benadrukken 
dat we vrije mensen zijn. In de oudheid hadden alleen 
vrije mensen de luxe om achterover te leunen tijdens de 
maaltijd.



10 11

7 - 8. Motsie - Matsa
Het brood der armoede

Pak de drie matsot (met de gebroken matsa tussen de 
twee hele), zeg de gebruikelijke beracha over het brood. 
Laat nu de onderste matsa terugvallen op de schotel en 
houd de bovenste hele matsa met de gebroken middelste 
vast en zeg de speciale beracha "Al agielat matsa". Breek 
vervolgens ten minste 26 gram van elke matsa af en eet 
de twee stukken samen terwijl u links achterover leunt.

9. Maror
De bittere kruiden

Neem ten minste 26 gram van de bittere kruiden. Doop 
het licht en luchtig in de charoset en maak de beracha "Al 
agielat maror". Eet zonder te leunen.

10. Koreech
‘Belegde’ matsa

In overeenstemming met het gebruik dat is ingesteld 
door Hilleel, de grote Talmoedische geleerde, wordt een 
‘sandwich’ van matsa en maror gegeten. Breek twee 
stukken van de onderste matsa af, die samen ten minste 
26 gram zijn. Neem opnieuw minstens 26 gram bittere 
kruiden en doop dit licht en luchtig in de charoset. Plaats 
het maror tussen de twee stukken matsa, zeg "Keen asa 
Hilleel ..." en eet de ‘sandwich’ links leunend op.

11. Sjoelchan Oreech
De feestelijke maaltijd

De feestmaaltijd wordt nu geserveerd. Velen hebben 
de gewoonte om de maaltijd te beginnen met een hard 
gekookt ei gedoopt in zout water.

12. Tsafoen
Uit de verberging

Na de maaltijd wordt de halve matsa die "verstopt" of opzij 
was gelegd voor de afikoman te voorschijn gehaald en 
links leunend gegeten. Het symboliseert het Pesach-lam 
dat tijdens de maaltijd ter verzadiging aan het eind van de 
maaltijd werd gegeten. Iedereen eet minstens 39 gram 
matsa, links leunend en op de eerste avond vóór 00:46 
uur middernacht. Na het eten van de afikoman, eten 
of drinken we niets meer, behalve de twee resterende 
bekers wijn.

13. Bareech
Lof na de maaltijd

De derde beker wijn wordt ingeschonken voor het bensjen 
(dankgebed). Na het bensjen zeggen we de beracha over 
de wijn en drinken we links leunend de derde beker. We 
vullen nu de beker van profeet Eli’jahoe en ook onze 
eigen bekers weer met wijn. We openen de deur en 
zeggen het gebed onder andere als uitnodiging voor de 
profeet Eli’jahoe, die hopelijk de komst van de Masjiach 
zal aankondigen.

14. Halleel
Het Lied van Lof

Op dit moment, nadat we G-d en Zijn unieke leiding van 
het Joodse volk hebben erkend, gaan we verder met de 
Seider en zingen G-d lof toe. Na het zingen van Halleel 
zeggen we opnieuw de - vóór en na - berachot over de wijn 
en drinken de vierde beker, links leunend.

15. Nir’tsa
Acceptatie

Nadat we de Seider op de juiste manier hebben gehouden, 
hopen we er zeker van te zijn dat alles  ‘door G-d goed 
is ontvangen’. En zeggen verwachtingsvol "Lesjanna 
habba’a bie-Jeroesjalajiem - Volgend jaar in Jeruzalem!”.
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Wat is een Haggada?

Wat is er gebeurt op de  
zevende dag van Pesach?
Op de 15e van de maand Nissan verliet het 
Joodse volk Egypte. Na 10 slopende plagen 
ging de Farao toch overstag, ondanks zijn 
oorspronkelijke, koppige weigering en liet hij het 
Joodse volk uit Egypte gaan voor een driedaagse, 
spirituele aftocht in de woestijn.

Toen de Israëlieten drie dagen later niet waren 
teruggekeerd, realiseerde Farao zich dat 
zij voorgoed vertrokken waren op weg naar 
onafhankelijkheid en vrijheid in het Beloofde Land.

Hij beteugelde zijn beste oorlogspaard en riep 
zijn volk op zich met hem te verenigen in de jacht 
op zijn vroegere slaven.

Na een korte achtervolging had het Egyptische 
leger de Israëlieten ingehaald aan de oevers van 
de Schelfzee. De Israëlieten waren gevangen; ze 
konden nergens naartoe, behalve de zee in.

Toen beval G-d aan Mosje om zijn staf op te heffen. 
De zee splitste zich en stond de Israëlieten toe om 
via droog land over te steken. Toen de Egyptenaren 
de Israëlieten probeerden te achtervolgen, stortte 
de zee zich op hen neer. Wagens, ruiters en 
paarden kwamen om in de kolkende zee.

Mosje, overweldigd met dankbaarheid, leidde 
de Israëlieten in het zingen van het Lied van 
de Zee. Mirjam leidde de vrouwen in een extra 
danklied, vergezeld met tamboerijnen en drums. 
Dit wonder vond plaats in de vroege ochtenduren 
op de Zevende van Pesach.

Wat doen we om dit te vieren?
De Zevende en Achtste dag van Pesach zijn volle 
feestdagen. Net zoals andere feestdagen werken 

De Haggada is het boek dat tijdens de 
Seideravond gebruikt wordt. Het voornaamste 
doel is het vertellen van het verhaal van de 
uittocht uit Egypte. Daarnaast begeleidt het de 
deelnemers van de Seider door de ritueelrijke 
avond heen door aan te geven hoe en wanneer 
elke handeling uitgevoerd wordt.

Er wordt gezegd dat de Haggada het meest 
gedrukte joodse boek is. Loop uw plaatselijke 
Judaïca-winkel binnen en u wordt inderdaad 
begroet door tientallen Haggadot, elk met unieke 
illustraties, commentaar en vertalingen.

Het is aangeraden om een Haggada te kiezen 
met Hebreeuwse teksten én een nauwkeurige 
vertaling. Het is tenslotte de bedoeling dat het 
u helpt bij het vertellen van het verhaal van de 
uittocht uit Egypte.

Het belang van vertellen
Het woord ‘Haggada’ komt van het woord 
‘Wehigadetta’, ‘En u zult vertellen’.

Toen het Joodse volk van de slavernij werd 
verlost, beval Mosje het volk om die dag te 
gedenken door erover te vertellen.

we niet, met uitzondering van handelingen die 
verbonden zijn met het voorbereiden van eten. 
Wij reciteren de gebeden voor de feestdag, en 
vrouwen en meisjes steken de kaarsen aan op 
beide avonden. 

Maar er zijn ook gebruiken speciaal 
voor de laatste dagen van Pesach:
Zevende dag van Pesach:

Schrik niet. Veel mensen hebben het gebruik 
om de hele nacht, voorafgaand de Zevende Dag, 
wakker te blijven en Tora te leren om zo G-d te 
bedanken voor het wonder dat Hij verricht heeft.

Tijdens de ochtenddienst lezen we uit de Tora het 
verhaal van onze wonderbaarlijke redding aan 
de zee en het lied dat gezongen werd.

Achtste Dag van Pesach:

Veel mensen hebben het gebruik om ervoor te 
zorgen dat de matsa niet in aanraking komt met 
vocht. Op de Achtste Dag van Pesach wordt dit 
gebruik los gelaten en mag de matsa vermengd 
worden met vloeistoffen of andere vochtige 
gerechten.

Jizkor. Tijdens de ochtenddienst van de Achtste 
Dag, wordt het Jizkor-gebed uitgesproken voor 
overleden familieleden.

De Ba’al Sjem Tov merkte op dat op de laatste 
dag van Pesach de stralen van de verlossing en 
de Masjiach al helder schijnen. Hij stelde een 
speciale maaltijd in, die gehouden werd tijdens 
de laatste uren van de dag. Rabbi Shalom Dov 
Ber van Lubavitch voegde vier glazen wijn aan 
deze maaltijd toe om de eerste avonden van de 
feestdag te weerspiegelen. Deze maaltijd wordt 
daarom de ‘Masjiach maaltijd’ genoemd.

Auteurschap
De kerntekst van de Haggada kunt u vinden in het 
vijfde boek van de Tora, Dewariem. De Haggada 
bevat ook het Halleel-gebed, dat selecties uit de 
Psalmen van koning David bevat. Veel elementen 
uit de Haggada worden gevonden in de Misjna, 
dat in de eerste eeuw werd voltooid. 

Doel
De Haggada is meer dan een gebruikersh-
andleiding voor de Pesachmaaltijd. Het neemt 
ons mee in een dynamische ervaring, door ons 
het gevoel te geven dat wij degenen zijn die 
Egypte hebben verlaten. De Haggada verkent 
onze geschiedenis, beginnend bij de eerste Jood 
Abraham, en leidt ons naar de uittocht uit Egypte.

Op een dieper niveau vertelt het ook het verhaal 
van het Joodse volk dat door de eeuwen heen 
keer op keer heeft geleden onder slavernij en 
massamoord. Maar de joodse vonk binnenin 
ons is nooit gedoofd. Net zoals de Joden 
de Egyptenaren hebben verslagen en van 
hun heerschappij zijn verlost, zijn ook wij 
onderworpen aan vervolging en slachting. In de 
beroemde woorden van Mark Twain: ‘All things 
are mortal but the Jew; all other forces pass, but 
he remains.’ De Haggada is ons geheim om te 
overleven, door ons te herinneren wie wij zijn en 
waar wij vandaan komen.

De laatste twee dagen van Pesach

De zevende en achtste dag van 
Pesach sluiten deze week lange 
feestdag af. In het Hebreeuws 
zijn de laatste twee dagen 
Pesach bekend als Sjwi’ie Sjel 
Pesach en Acharon Sjel Pesach.
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Een wonder in Bagdad
Het was middag toen een oudere reiziger de 
Joodse wijk van Bagdad binnenkwam. De markt, 
waar kooplieden uit vele landen hun stoffen, 
specerijen en andere waren verkochten, leek 
opvallend leeg voor zo een dag. Hij zag het 
grootste gebouw in de omgeving en besloot dat 
dat wel de grote synagoge moest zijn. Hij liep 
ernaartoe totdat hij het plein van de synagoge 
bereikte en ging zitten om te rusten. Hij opende 
zijn tasje om er een paar gedroogde vijgen te eten 
om zijn krachten te verfrissen. Zodra hij aan zijn 
lunch begon, werd hij zich bewust van de onrust 
afkomstig uit de synagoge. Hij gluurde naar 
binnen en zag een ontroerend zicht  – honderden 
Joden die met veel ontroering psalmen zongen te 
midden van tranen en snikken.

‘Wat is er gebeurd?’ vroeg hij aan de eerste Jood 
wiens aandacht hij kon grijpen.

Gehaast en met wanhoop vertelde de man hem 
het verhaal zo goed als hij kon. De Sultan had 
bepaald dat de Joodse mensen van Bagdad een 
leider moesten voortbrengen die wonderen kon 
verrichten zoals Mosje had gedaan. Aangezien 
Mosje, de leider van het Joodse volk, in Egypte 
in staat was wonderen te verrichten, verwachtte 
de Sultan hetzelfde van de leider van de Joden in 
Bagdad. Daarom vastten en baden alle Joden tot 
G-d om redding.

Met zijn kalme en geduldige karakter benaderde de 
wijze reiziger nog meer Joden, totdat hij uiteindelijk 
het hele verhaal in elkaar had gepuzzeld:

De hoofdadviseur van de Sultan, Mustafa, 
was een wrede Jodenhater wiens missie het 
was om de Joden te vernietigen, of ze in ieder 
geval uit Bagdad te laten verbannen. Hij had 
de Sultan ervan overtuigd dat de Joden niet 

alleen ongelovigen waren omdat zij de profeet 
Mohammed niet erkenden, maar ook dat zij 
leugenaars en dieven waren die onmiddellijke 
uitzetting verdienden. Aanvankelijk aarzelde de 
Sultan om Mustafa te geloven; de Sultan kreeg 
echter te horen wat er was gebeurd toen de 
Joden Egypte verlieten en wat Mosje Faro had 
aangedaan. Hij begon zich zorgen te maken dat 
misschien een van de Joodse leiders van Bagdad 
hem met plagen zou aanvallen en besloot dat 
hij geen enkel risico wilde nemen. Daarom 
vaardigde hij een decreet uit dat de Joden 
een leider als Mosje moesten voortbrengen of 
Bagdad onmiddellijk moesten verlaten.

De oude, wijze reiziger dacht enkele momenten 
na alvorens hij een van de rabbijnen benaderde 
en hem iets in zijn oor fluisterde. Al snel waren 
alle leiders van de gemeenschap zacht aan 
het praten, tot er ineens een luide klap op de 
lessenaar gegeven werd. Een van hen sprak en 
zei: ‘Deze man die onze stad bezoekt, zegt dat 
hij een plan heeft. Hij zal onmiddellijk naar de 
Sultan reizen om ons proberen te redden. Als 
hij daarin slaagt, zullen wij verheugd zijn. Als hij 
echter faalt, zullen wij de Sultan vertellen dat hij 
uit zichzelf heeft gehandeld. Ondertussen zullen 
wij blijven bidden voor zijn succes!’

De man ging richting het paleis, klopte op de 
poort en zei: ‘Ik ben een Jood die wonderen 
kan verrichten en ik eis de Sultan onmiddellijk 
te zien.’ Het duurde niet lang tot hij oog in oog 
stond met de heerser van Bagdad. ‘Dus…’ zei 
de Sultan, ‘Jij beweert dat je wonderen kan 
verrichten zoals Mosje. Wat kun je doen?’

Tientallen mensen, van de bakker en de nar tot 
de koninklijke bewakers en adviseurs, staarden 
naar de oude man met de witte baard en 

doordringende ogen. ‘Als u zo vriendelijk wilt 
zijn,’ zei hij. ‘zal ik een wonder verrichten dat lijkt 
op die Mosje zelf heeft verricht. Voor uw ogen 
zal ik het hoofd van een man afhakken met een 
zwaard en hem dan weer in elkaar zetten en hem 
laten leven.’

De Sultan lachte nerveus en keek om zich heen, 
niet wetende wat hij van de situatie moest vinden 
of denken. Wellicht was de man helemaal gek. Of 
misschien vertelde hij wel de waarheid. Hij leek 
tenslotte buitengewoon zelfverzekerd en sprak 
met overtuiging. Wat als hij wel de waarheid 
sprak? Als hij aan hem twijfelde, wie weet wat 
voor onheil de Sultan en zijn koninkrijk dan zou 
overkomen.

Hij vervolgde: ‘Maar er is een voorwaarde. De 
man wiens hoofd ik af hak moet heel wijs zijn. Hij 
moet eigenlijk de wijste van het rijk zijn. Zo niet, 
dan zal zijn hoofd niet goed worden vastgezet.’ 
Geïntrigeerd besloot de Sultan dat hij met zijn 
eigen ogen moest zien of de Jood de waarheid 
vertelde. Hij keek om zich heen tot zijn oog op 
Mustafa viel, zijn belangrijkste adviseur en de 
wijste man in het koninkrijk. Voordat de Sultan 
een woord zei, schreeuwde Mustafa: ‘Nee, hij 
liegt! De Jood is een bedrieger! Hij kan niet echt 
iemands hoofd afhakken en weer vastmaken.’ 
‘Dat zou kunnen,’ zei de Sultan ‘, maar wat als 
hij de waarheid vertelt en we hem niet voorzien? 
Jij wilt het hele koninkrijk toch ook niet in gevaar 
brengen? Jij was toch degene die mij had 
aangeraden om de Joden te verdrijven, omdat 
we anders in gevaar zouden worden gebracht?’

‘Breng het zwaard onmiddellijk,’ schreeuwde de 
Sultan. ‘Mustafa biedt zichzelf aan!’ Deze begon 
daarop te beven en te schreeuwen: ‘Nee, ik geef 
het toe. Ik had het mis en was erg dom. De Joden 
hebben geen buitengewone krachten!’ Mustafa 
rende weg en werd nooit meer gezien. De Sultan 
vernietigde het decreet, bedankte de Jood voor 
zijn komst en vertelde hem dat de Joden zo lang 
als zij wilden in Bagdad mochten blijven wonen.

De man keerde terug naar de synagoge om het 
goede nieuws te delen. Er was onmiddellijke 
vreugde en er werd een banket gehouden ter 
ere van het wonder dat G-d voor Zijn mensen 
had verricht. Toen glipte de oude man snel en 
stilletjes naar buiten en verliet de stad voordat 
iemand zelfs maar zijn naam kon krijgen. 
Sommigen zeggen dat hij de Profeet Eli’jahoe 
was. Anderen zeggen dat hij een groot mysticus 
was. Weer anderen geloven, dat hij simpelweg 
een Jood was die gewoon net zoveel om zijn 
mede-Joden gaf als om zichzelf.

Sefirat Ha’omer
Elke avond, vanaf de tweede Seider-avond tot de 
dag vóór Sjawoe’ot, tellen we de 49 dagen (zeven 
weken) tussen deze twee feestdagen.

Het staat bekend als de Sefirat Ha’omer ("Telling 
van de Omer") omdat het begint op de dag dat 
een omer-maat gerst werd geofferd in de Heilige 
Tempel in Jeruzalem.

Op spiritueel niveau weerspiegelt het tellen de 
reis van onze voorouders in de woestijn die deze 
49 dagen tussen de uittocht van Egypte en het 
geven van de Tora (op Sjawoe’ot) doorbrachten 
in spirituele voorbereiding en anticipatie.

De correcte tijd om de Omer te tellen is aan het 
begin van de nacht*. Als u 's nachts vergeten 
bent te tellen, kunt u dat overdag doen, maar dan 
zonder de beracha.

*Zie de Loeach van de NIK voor de exacte tijden.
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Pesach tijden voor Amsterdam
26 maart - Chameets verbranden vóór:......................................................................11:26
26 maart - Sjabbat- en Jomtovkaarsen aansteken vóór:...........................................18:45
27 maart - Chameets eetverbod vanaf:......................................................................10:04
27 maart - Chameets wegruimen vóór:......................................................................11:25
27 maart - Jomtovkaarsen aansteken na:..................................................................19:48
Eerste seideravond - Middernacht om:.......................................................................00:46
28 maart - Jomtovkaarsen aansteken om:.................................................................20:50
29 maart - Einde Jomtov om:.......................................................................................20:52
2 april - Sjabbat- en Jomtovkaarsen aansteken vóór:................................................20:59
3 april - Jomtovkaarsen aansteken na:........................................................................21:01
4 april - Einde Jomtov om:.............................................................................................21:03


