
Pesach maaltijd  
 

Eerst doet de moeder de kaarsen aan.  

De kaarsen symboliseren de komst van Jezus in de wereld. 

De moeder zegt: Jezus is het licht van de wereld. Daarom steken we kaarsen aan.  

 

Dan lezen we het paasverhaal uit de (kinder)bijbel. Lukas 22,1-20.  

 

Dan eten we de matzes.  

Eén van de kinderen vraagt: waarom eten we vanavond matzes, ongegist brood?  

Moeder zegt: omdat Jezus zonder zonde is en voor ons is gestorven.  

Van gist wordt het brood groter en dikker; zonde blaast je op, maakt je trots.  

Daarom is het belangrijk dat het Jezus zonder zonde was.  

De moeder breekt de matze en zegt: Hij is voor ons gebroken.  

 

Dan eten we de bittere kruiden.  

Eén van de kinderen vraagt: waarom eten we vanavond bittere kruiden?  

De moeder zegt: God heeft dat lang geleden tegen het volk Israël gezegd. Ze moesten elk jaar de 

bevrijding uit Egypte vieren en dan bittere kruiden eten. Zo bitter was het voor de Israëlieten om 

slaaf van de Egyptenaren te zijn. Zo bitter is het ook dat wij slaaf van de zonde zijn.  

De vader breekt dan een stukje matze af en geeft dat met een beetje bittere kruiden aan het 

kind.  

De vader zegt: we eten de bittere kruiden met de matze en denken er dan aan dat Jezus het 

brood van het leven is. Hij heeft de prijs betaald en onze bittere zonden weggedaan.  

 

Dan dopen we de peterselie in zout water.  

Eén van de kinderen zegt: waarom dopen we onze kruiden in zout water?  

De vader geeft antwoord: omdat de Israëlieten zoute tranen huilden in de slavernij.  

En ook omdat de vaders van het volk Israël een kwast in het bloed van het lammetje doopten. 

Daarmee verfden ze de deur en ging de dood aan hen voorbij. Zonder dat er bloed wordt 

vergoten, is er geen vergeving van zonde.  

 

Daarna doopt hij de peterselie in de charoseth.   

De vader zegt: maar nu is er hoop! Omdat er het bloed van Jezus was, onder de doornenkroon. 

Het bloed door de spijkers aan het kruis.  

Dat bloed reinigt ons, onze harten, ons leven. We vegen onze tranen weg en zijn blij. We zijn 

opnieuw geboren, in Christus! Dat is de zoetheid van het offer van Christus.  

 

Tenslotte vraagt één van de kinderen (die met zijn hoofd in zijn hand ligt): waarom eten we dit 

liggend? 

De moeder zegt: omdat ons paaslam ons vrij heeft gemaakt. Vandaag vieren we dat we geen 

slaven meer zijn, maar kinderen van de hoogste Koning. We zijn geen slaven, maar vrij mensen 

en daarom kunnen we in alle rust eten en drinken.  

 

Daarna drinken we druivensap. We toasten met elkaar.  

De moeder zegt: dit is de beker van de dankzegging: we danken God. We danken Jezus dat hij zijn 

bloed voor ons heeft gegeven.  

 

We eten ook nog lamsvlees. Jezus is het lam van God, dat voor onze zonden is gestorven.  

We eten eieren. De harde schil doet ons eraan denken hoe hard de zonde is. Maar die is 

gebroken, door Jezus! Daarom eten we de eieren ook als tekenen van nieuw leven.  

 

Als laatste drinken we nog een keer druivesap.  

De moeder zegt: dit is de beker van de lofprijzing. Laten we de Heer Jezus lofprijzen om wat Hij 

heeft gedaan voor ons! 


