
WEETJES voor jou!ISRAËL
Dit keer is ons thema Pesach. Het is een ander woord voor Pascha. In Exodus 12 

kunnen we lezen dat de Heere het Pascha zelf heeft ingesteld. Pascha betekent 

voorbijgang. In de nacht toen de verderfengel door Egypte ging, sloeg hij de huizen 

waar het bloed van het lam aan de deurpost zat over. 

 

Pascha wijst ook naar een ander Paaslam,  de Heere-Jezus, Die in een stal werd geboren 

en Zijn leven gaf aan het kruis, voor de zonden van Zijn volk. Het bloed van het lamme-

tje redde het leven van de eerstgeborene van de Israëlieten. Het bloed van Het Lam, de 

Heere-Jezus  kan ons leven redden, ook nu nog.  

 

Pesach duurt zeven of acht dagen en wordt gevierd in de maand nisan, dat is in maart 

of april. De eerste avond van Pesach heet de sederavond. Joodse mensen eten dan met 

elkaar een maaltijd. Lees maar snel hoe dat gaat in het interview met Lolita, een meisje 

van 10 jaar uit Israël.

Kennen jullie de paasstol? Een soort brood met 

spijs en noten erin. Die zijn er alleen rond Pasen. 

Iedereen in Nederland eet dan van die paasstol. 

Een lekkernij tijdens de feestdagen. De Joodse 

mensen eten ook een speciaal soort brood tijdens 

pesach.

Een matze is een soort grote cracker. Een matze is plat, rond of vierkant. In een matze zit 

geen gist. In de winkels kan je het hele jaar door matze kopen, maar die zijn niet goed 

voor de matzes van Pesach. Een matze voor Pesach moet binnen 18 minuten gemaakt zijn 

en het liefst met de hand. Deze zijn daarom erg duur. De matze wijst heen naar de broden 

bij de uittocht uit Egypte.
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Lolita, hoe vieren jullie Pesach? 
Ik ga altijd met mijn vader en moeder, broer en zus naar 
de seder van onze Bijbelstudiegroep. 
 
Wat is de seder? 
De seder is de maaltijd op erev Pesach (de eerste avond 
van het Paasfeest). Het begint om zeven uur ’s avonds en 
het duurt heel lang, soms wel tot in de nacht. Iedereen 
heeft zijn mooiste kleren aan. 
Er wordt de hele avond uit een boekje gelezen met het 
verhaal van het Paasfeest in Egypte en andere teksten uit 
de Bijbel. Dat doen de mannen, mijn vader leest in het 
Russisch, anderen lezen in het Hebreeuws. We zingen 
ook veel en er is ook een preek. Halverwege gaan we 
eten, iedereen brengt lekker eten mee. 
 

Mag je alles eten tijdens Pesach?  
Nee, je kunt acht dagen lang geen brood kopen, alle bakkers zijn 
gesloten. We eten matzes (ongezuurde koeken). Tijdens de seder eten 
we ook de charoset (dadels met appels en kaneel), dat lijkt op het 
leem dat de Israelieten moesten maken in Egypte, en de maror (de 
bittere kruiden) maar dat vind ik erg vies, het is zo bitter dat je er bijna 
van gaat huilen. Er is ook zout water in een bakje waar je de kruiden 
in moet dopen, dan denken we aan de tranen van de Israëlieten in 
Egypte. 
De grote mensen drinken vier glazen wijn, maar je mag het niet zomaar 
drinken, we moeten er eerst voor bidden. Wij drinken druivensap. 

 
Kunnen de kleine kinderen zo lang stil zitten aan tafel? 

Ja, we moeten dat van onze ouders. Maar we vinden 
het ook heel leuk, vooral om de afikoman te zoeken. 
Na het eten wordt een halve matze in een doekje 
verstopt, dat is de afikoman. Wie hem vindt krijgt 

een prijs. Vorig jaar heb ik de afikoman gevonden, mijn 
broertje vond dat niet leuk, maar die had ‘m al twee jaar 

gevonden. Ik kreeg 50 shekel (10 euro)! 
 
Het kleinste jongetje moet aan het begin van de seder heel 
hard vragen: Waarom is deze nacht anders dan de andere 

nachten? Dat is heel belangrijk als je dat doen mag, meisjes 
mogen het niet, maar we mogen gelukkig wel de afikoman zoeken. 

Aan het eind van de seder zegt iedereen:  shana haba be Yerusjalajim! (Volgend jaar in 
Jeruzalem!). 
Ik heb altijd een hele week Pesachvakantie, dan kan ik naar mijn oma toe. 

Lolita, hartelijk bedankt. Pesach sameach! (Blijde Paasdagen).
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