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Dagthema: Seidermaal 
 

Overweging 9 april – Jan Meijer 
 

“… naar bevrijding uit zijn eigen onderdrukking, en als we trouw blijven aan het 

Paasverhaal, realiseren we ons dat we niet werkelijk vrij kunnen zijn …” 
 

Eerste lezing uit Exodus 

Tweede lezing uit Matheüs 

 

 

 

   

Inleiding       

 

Welkom bij deze viering die geen viering is en 

welkom bij een maaltijd die geen maaltijd is.  

Een ervaring die wel een bijzondere ervaring is. 

 

Zo bijzonder als de tijd waarin we nu leven.  

 

Door de bijzondere omstandigheden van de 

Corona-crisis zijn we met elkaar verbonden door 

afstand te moeten houden. Fysiek. 

In ieder geval op 1,5 meter afstand.           

We mogen elkaar niet meer aanraken. 

Elkaar dus ook niet meer omhelzen.                         

Geen normale omstandigheden. 

  

Want normaal gesproken zouden we op deze dag 

aan tafel zitten voor het Seidermaal.                                                   

De herdenking van de laatste maaltijd voordat  het 

Joodse volk begon aan de weg naar bevrijding uit 

de slavernij. 

 

Vandaag is het ook de dag van het laatste 

avondmaal. De maaltijd die Jezus gebruikte met 

zijn leerlingen voor zijn  weg naar bevrijding van de dood. 

 

Bij het Seidermaal worden traditioneel vragen gesteld.  

Ook bij het laatste avondmaal worden vragen gesteld. 

  

Vandaag bij deze viering, die geen normale viering is, en het maal dat geen maaltijd is, stel 

ik één vraag die belangrijk is, juist in deze tijd. 
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Die vraag is:  

“Wat doen we dit maal” met “weg naar bevrijding”. Het door ons gekozen thema voor de 40 

dagen tijd, op weg naar Pasen het feest van de opstanding en bevrijding.                                        

Welke weg naar bevrijding gaan wij kiezen voor als we weer vrij zijn om te kiezen. Wat doen 

we deze keer? Dit maal? 

Kunnen we van afgedwongen universeel gedrag straks de omslag maken naar vrijwillig 

universeel gedrag. 

 

Laten we vandaag bij ons zelf beginnen. Beginnen met het vragen om een instelling, die 

tijdloos is en voor iedereen. Op weg naar vrijheid. 

 

Een instelling zoals verwoord in deze universele vraag, een gebed dat het volgende zegt: 

 

Goede Geest. 

Zend ons. 

Als de handen van de hemel 

die zich vouwen rond de aarde. 

 

Zend ons; 

Om harten te verwarmen, 

waar de kilte toeslaat. 

Om handen te vullen 

van wie beroofd zijn. 

Om tranen af te wissen 

die blijven stromen. 

Zelfs om te spreken 

waar iedereen zwijgt en niet ziet. 

Laten wij ons geroepen weten 

om van elkaar gediend te zijn. 

Wat een hand vol brood al niet kan doen... 

Amen 

 

Wat doen we dit maal? 

Over het Seidermaal lees ik in de Bijbel het volgende in Exodus 14-17: 

 

Voortaan moet deze dag voor jullie altijd een feestdag zijn. Dan moeten jullie denken aan 

wat in Egypte is gebeurd en feestvieren. Ook jullie nakomelingen moeten dit feest vieren. Dit 

is het feest van het brood zonder gist. Dat feest moeten jullie altijd blijven vieren. Het zal 

een herinnering zijn aan de dag dat alle stammen van Israël uit Egypte bevrijd werden. 

 

Over het laatste avondmaal staat in Matheus 26 :  17-19 

 

Het was de eerste dag van het Joodse Paasfeest. De leerlingen kwamen bij Jezus en vroegen : 

”Waar zullen we de paasmaaltijd voor u gaan klaarmaken?”  

Jezus noemde de naam van iemand in Jeruzalem. De leerlingen moesten naar hem toegaan 

en tegen hem zeggen: “Onze meester zegt dat het einde van zijn leven dichtbij gekomen is. 
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Hij wil in uw huis de paasmaaltijd eten met zijn leerlingen. De leerlingen deden wat Jezus 

gezegd had, en ze maakten de paasmaaltijd klaar. 

 

Overweging 

 

Beide lezingen gaan ook over het historisch belang van maaltijden. 

Mijn eerste kennismaking met het Seidermaal is van 10 jaar geleden. 

De regels en voorschriften staan nauwkeurig omschreven in de Hagadah.   

Hagadah betekent vertelling.  

Een vertelling over bevrijding uit slavernij. 

In diezelfde tijd, 10 jaar geleden, ben ik weer begonnen met het lezen in de Bijbel.  

De Bijbel betekent voor mijzelf ook (net als in de Hagadah) een vertelling over bevrijding en 

een niet aflatend geloof in de toekomst. En vooral het vasthouden aan geloof in de 

toekomst. Kome wat komt. 

Ook na alle plagen zoals in Egypte, die verteld worden in de Hagadah. 

Ook na de dood van Jezus waarover verteld wordt in de Bijbel. 

Ook na de Corona-crisis zoals we nu meemaken en waarover in de media wordt verteld.  

Het geloof in de toekomst, niet als de spreekwoordelijke mosterd na de maaltijd.  

Maar als symbolische mosterd voor de maaltijd.  

Als symbool voor een belangrijk ingrediënt om dit maal te blijven geloven in een toekomst 

samen. 

Ondanks de plaag die zich nu voltrekt . Al veel langer wetend wat ons te doen staat met de 

aarde, het milieu, ziektes en hoe om te gaan met elkaar en een samenleving waarin brood, 

recht en liefde is, genoeg voor iedereen. 

 

Als er ooit weer een kans is, dan is het nu. En aan ons om dat opnieuw in te vullen. Door ons 

in positief opzicht te beseffen dat de waarschuwing: ”De in het verleden behaalde resultaten 

zijn geen garantie voor de toekomst” juist de aanbeveling en aanmoediging kan zijn.           

WEG CYNISME.  

 

We kunnen een nieuw hoofdstuk met elkaar schrijven! 

 

De hoofdstukken in de versierde Hagada zijn geschreven door Rabbi dr. Michael Shire. 

Aan het slot van zijn inleiding schrijft hij en ik citeer: 

 ”Iedereen is op zoek naar bevrijding uit zijn eigen onderdrukking, en als we trouw blijven 

aan het Paasverhaal, realiseren we ons dat we niet werkelijk vrij kunnen zijn, als niet 

iedereen vrij is.”   

Een mooie universele opdracht in de wetenschap dat we in dit digitale tijdperk dagelijks met 

elkaar aan tafel kunnen zitten om de toekomst voor te bereiden. Gisteravond hebben wij 

met twaalf mensen, een heel gezin, met elkaar aan tafel gezeten en van de maaltijd genoten 

en elkaar op vier verschillende plaatsen. Een piep klein voorbeeld van hoe je op afstand toch 

dichterbij elkaar kan komen. Samen staan we sterk en ik lees het lied dat Stef Bos zingt:  
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Samen staan we sterk                                                  tekst en muziek: Stef Bos 

 

Samen staan we sterk 

Niemand kan alleen 

Je bouwt een kathedraal 

Met velen om je heen 

Ik heb het vaak gedacht 

Beter af alleen 

Maar enkelvoud beperkt 

Samen staan we sterk 

 

Samen staan we sterk 

De wereld is zo groot 

De sterren staan zo ver 

De hemel is zo hoog 

Het doet er niet veel toe 

Hoe koud het jou ook laat 

Samen ben je meer 

Je weet het vroeg of laat 

 

Het is de eenvoud van de tweevoud 

Je vindt het niet als je het zoekt 

Je hoeft er niemand voor te volgen 

Het komt vanzelf naar je toe 

 

Samen staan we sterk 

Ik heb het nooit geloofd 

Hield alles op een afstand 

En woonde in mijn hoofd 

Tot ik werd overvallen 

Door een storm op volle zee 

Ik ben eruit gekomen 

Maar ik kon het niet alleen 

 

Het is de eenvoud van de tweevoud 

Je vindt het niet als je het zoekt 

Je hoeft er niemand voor te volgen 

Het komt vanzelf naar je toe 

Het ligt onzichtbaar in jouw handen 

Het is een godsdienst zonder kerk 

Het is een volkslied zonder woorden 

Samen staan we sterk  

 

Moge dat zo zijn. 
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Normaal gesproken mag iedereen eigen intenties opschrijven. Dit maal heb ik namens 

iedereen het volgende opgeschreven. 

 

Intenties 

 

Voor een open en niet-dogmatische samenleving waar een gastvrije tafel staat waar mensen 

met uiteenlopende levensverhalen zich veilig en aanvaard mogen voelen. 

 Voor geloof en gemeenschappen in de wereld met een open blik bij de permanente 

zoektocht. Ook naar nieuwe verbindingen. 

Voor ons allemaal die geraakt zijn door de Corona-crisis en vooral voor degenen die daar 

heel direct en heel persoonlijk door getroffen zijn. 

In gedachten met hen en voor hen spreek ik tot slot de zegenwens 

Moge wat op je weg komt 

jou tot zegen zijn: 

de vreugde van de ontmoeting, 

de pijn van de ontbering, 

de tijd van de verwachting, 

het genot van de volheid, 

de kaalte van het gemis. 

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 

dat je ogen met mildheid kijken, 

dat je handen open zijn en opbouwen, 

dat je luistert tot in het zwijgen, 

dat je woorden oprecht zijn 

en dat je in hart en nieren bewogen bent 

om de mens op weg naar bevrijding. 

Dat de goede geest in je leeft en bij je blijft.        Alle dagen.       Amen. 

We houden contact; hoorbaar, zichtbaar en voelbaar in ons hart. 

Met alle mogelijke middelen. 

Mooie dagen.  

 

 

 


