
De sedermaaltijd en Yeshua 

De sedermaaltijd zit boordevol symboliek. En in veel van de symboliek kunnen wij het 
profiel van Yeshua zien. We kijken naar de belangrijkste aspecten hiervan: 

1.    Allereerst de verschillende bekers wijn. Tijdens de sedermaaltijd worden er vier 
bekers wijn gedronken. Dit zijn de bekers van het uitleiden, redden, verlossen en 
aannemen van het volk Israël door God.  

Yeshua heeft ons uitgeleid uit het slavenhuis van de zonde (Rom. 6:6), zodat wij het 
kwaad niet meer zouden dienen. Net zoals de Israëlieten de Egyptenaars niet meer als 
slaven hoefden te dienen.  

Yeshua heeft ons ook gered van de dood (Joh. 11:25), als straf op de zonde. Net als de 
Israëlieten door het bloed op de deurpost van de engel des doods gered werden.  

Verder heeft Yeshua ons verlost van de schuld die op ons drukte. Hij kocht ons vrij door 
met zijn leven voor ons te betalen. Hierdoor konden wij met een schone lei voor God 
verschijnen (Kol. 2:13-14). Net als de Israëlieten, die een nieuwe start met God mochten 
maken bij de Sinaï.  

En ten slotte zorgde Yeshua ervoor dat wij als Gods volk aangenomen konden worden. 
In Yeshua mogen wij kinderen van God worden (Gal. 4:5-6, Ef. 1:5). Net als de Israëlieten, 
die door God tot zijn volk aangenomen werden. 

 

2.     De vier bekers hebben ook nog andere namen, namelijk: de beker van de heiliging, 
de beker van de plagen, de beker van de dankzegging en de beker van de lofprijzing. De 
beker van de heiliging is de zogenaamde kiddush-beker. God wordt daarbij gezegend 
als degene die de vrucht van de wijnstok voortbrengt. De wijn is een zegen en verheugt 
het hart. Yeshua heeft bij deze beker gezegd dat Hij niet meer van de vrucht van de 
wijnstok zou drinken, totdat het Koninkrijk van God gekomen is. Daarom verlangde Hij er 
vurig naar deze beker voor het laatst met zijn leerlingen te kunnen heffen (Luk. 22:15-
18). 

De beker van de plagen is de beker waarbij de tien plagen in Egypte herdacht worden. 
De plagen worden één voor één voorgelezen en daarbij worden steeds druppels wijn uit 
de beker op een bord gesprenkeld. Yeshua heeft in de hof van Gethsémané vurig 
gebeden dat deze beker aan Hem voorbij zou kunnen gaan, maar uiteindelijk heeft Hij de 
beker van de plagen en het lijden uit de hand van zijn hemelse Vader aangenomen. 
Daarbij zweette Hij druppels bloed, net als de wijndruppels die op het bord gesprenkeld 
worden (Luk. 22:39-44). 

De beker van de dankzegging wordt direct na de maaltijd gedronken. Hierbij wordt God 
dankgezegd voor de verlossing uit Egypte. Dit is de beker waarbij Yeshua het avondmaal 
instelde (Luk. 22:20). Hij wilde dat zijn leerlingen zijn offer in dankbaarheid zouden 
gedenken. 



De beker van de lofprijzing is de laatste beker. Hierbij werd het Hallel gezongen, de 
lofpsalmen van David, om God te loven. Yeshua is de nacht van het lijden ingegaan met 
deze lofpsalmen op zijn lippen. Hij zong het Hallel met zijn leerlingen, voordat Hij naar de 
hof van Gethsémané vertrok (Matth. 26:30). 

Er is ook nog een vijfde beker, namelijk de beker van Elia. Elia zou namelijk komen om 
de komst van de Messias aan te kondigen. Uit deze beker dronk Yeshua aan het kruis. 
Toen Hij uitriep naar God waarom Hij Hem had verlaten (of geofferd – zavachtani (!) 
Matth. 27:46), kwamen er iemand met een spons en gaf Yeshua zure wijn te drinken. 
Tegelijk begonnen anderen te spotten en zeiden: ‘Houd op, laten wij zien of Elia komt om 
Hem te verlossen.’ (Matth. 27:48-49) Deze spotternij komt niet uit de lucht vallen, maar 
verwijst naar de beker van Elia. 

 

3. Vervolgens de afikomen. Traditioneel worden er drie matzes op elkaar gelegd. De 
middelste matze heet de afikomen. Deze wordt aan het begin van de maaltijd genomen 
en ergens in de kamer verstopt. Aan het eind van de maaltijd mogen de kinderen de 
afikomen gaan zoeken. Dan wordt deze gebroken en uitgedeeld. 

In de drie matzes wordt wel het beeld van Vader, Zoon en Geest gezien. De middelste, 
de Zoon, wordt verstopt door de kinderen. Zo was Yeshua drie dagen verborgen in het 
graf. Aan het eind van de maaltijd wordt de afikomen door de kinderen gezocht. Yeshua 
stond op uit het graf. Vervolgens wordt deze gebroken en gedeeld. Dit verwijst naar 
Yeshua’s lijden en sterven voor ons. 

 

4. Dan hebben we de sederschotel natuurlijk nog. Dit is een bord met zes symbolische 
gerechten daarop: peterselie, lamsbot, ei, bittere kruiden, mierikswortel en charoset. 

De peterselie (Karpas) staat voor de lente en de nieuwe gewassen die gaan groeien. 
Ook herinnert de peterselie aan bundel hysop, waarmee de deurposten met bloed werden 
ingesmeerd. De peterselie wordt in zout water gedoopt en gegeten. Dit zoute water staat 
symbool voor de tranen van de Israëlieten in Egypte, maar ook voor andere tranen in het 
leven. Hysop werd ook in het reinigingsritueel gebruikt (Lev. 14:4) en Psalm 51:9 betrekt 
dit op het wegwassen van zonde. Hiervoor kwam Yeshua, om onze zonden weg te 
wassen. Hij kwam ook om nieuw leven op te laten bloeien en tranen in vreugde te 
veranderen. 

Het lamsbot (zeroah) verwijst naar het Pesachlam. Yeshua werd als Pesachlam voor 
ons geslacht (Joh. 1:29). Hij stierf met Pesach om ons te redden van de dood. Bijzonder 
is de regel dat er van het Pesachlam geen bot gebroken mocht worden (Num. 9:12). Van 
Yeshua is bekend dat er geen bot van Hem gebroken werd, terwijl dat normaal gesproken 
bij gekruisigden wel gedaan werd (Joh. 19:31-37). 



Het ei (beitza) dat symbool staat voor het nieuwe leven. Yeshua stond op uit het graf, 
daarmee werd het nieuwe leven geboren. 

De bittere kruiden (maror) staan symbool voor het bittere lijden in Egypte, maar ook voor 
het bittere lijden van Yeshua. 

De mierikswortel (Chazeret) begint zoet, als het jong is, maar wordt later hard en bitter. 
Zo waren de Egyptenaars eerst vriendelijk tegen de Israëlieten en vervolgens veranderde 
hun houding en werden ze hard en bitter tegen hen. Zo ook de houding van de mensen 
tegenover Yeshua. Eerst waren ze welwillend en nieuwsgierig naar al zijn wonderen en 
onderwijs. Later werden ze hard en bitter en sloegen Hem aan het kruis. 

De charoset (zoet mengsel van appels, noten, wijn, etc.) staat symbool voor het cement 
van stenen die de Israëlieten moesten bakken in Egypte. Maar het is tegelijk de zoetheid 
van de verlossing. Yeshua kan een steen van aanstoot zijn, als je niet in Hem gelooft. 
Maar als je in Hem gelooft, dan is er de zoetheid van de verlossing (1 Petr. 2:6-8). 

 

5. Verder hebben we de traditionele elementen van brood (matze), kaarsen en het 
wassen van de handen. Voor de betekenis hiervan verwijs ik u naar het document ‘De 
shabbatsmaaltijd en Yeshua’. 

 


