
Les 40 – Antwoorden

Opdracht 1: Geef de volledige vervoeging van het werkwoord Regelen, ordenen (to arrange),
 Maak vrijmoedig gebruik van de website http://www.hebrew-verbs.co.il .[pi'el] {sider} ּדר�רסִּדֵר�ר

Persoon Tegenwoordige tijd Verleden tijd * Toekomende tijd Persoon
Ik (m) ֵמד0ר�ר mesadder ּדֵר0ֵרּתֵ siddartie ַאד0ר�ר asadder ַאּנֵ
Ik (v) ֵמד0ר7ר7ת mesaddèrèt ּדֵר0ֵרּתֵ siddartie ַאד0ר�ר asadder ַאּנֵ
Jij (m) ֵמד0ר�ר mesadder ּדֵר0ֵרת: siddartá ֵתד0ר�ר tesadder את:ה
Jij (v) ֵמד0ר7ר7ת mesaddèrèt ּדֵר0ֵרֵת siddart ֵתד0ֵרּרֵ tesaddrie אֵת
Hij ֵמד0ר�ר mesadder ּדֵר�ר sidder ֵֵד0ר�ר yesadder הוא
Zij ֵמד0ר7ר7ת mesaddèrèt ּדֵֵרר:ה sidráh ֵתד0ר�ר tesadder ּהֵא

Wij (m) ֵמד0ֵרּרֵם mesadriem ּדֵר0ֵרנו siddarnoe ֵנד0ר�ר nesadder ַאנ0ֵחנו
Wij (v) ֵררות ֵמד0 mesadrot ּדֵר0ֵרנו siddarnoe ֵנד0ר�ר nesadder ַאנ0ֵחנו
Jullie (m) ֵמד0ֵרּרֵם mesadriem ּדֵר0ֵרת7ם siddartèm ֵתד0ֵדרו tesadroe ם את7
Jullie (v) ֵררות ֵמד0 mesadrot ן ּדֵר0ֵרת7 siddartèn ** ֵתד0ֵדרו tesadroe ן את7
Zij (m) ֵמד0ֵרּרֵם mesadriem ּדֵֵררו sidroe ֵררו ֵֵד0 yesadroe ה�ם
Zij (v) ֵררות ֵמד0 mesadrot ּדֵֵררו sidroe ֵררו ** ֵֵד0 yesadroe ן ה�
Gebiedende wijs: m: ד0ר�ר sadder,v: ֵד0ֵרּר sadrie, meervoud: ד0ֵררו sadroe , infinitief: ֵלד0ר�ר lesadder
* In oudere teksten ontbreekt de eerste yod.
** Er bestaat nog een oude langere vrouwelijke vorm, die in onbruik is geraakt.

Opdracht 2: Geef de uitspraak en vertaal:
פ7ר ד� anie oved lefie hasefèr ַאּנִֵעוב�דִֵלּפִֵה0 Ik werk volgens het boek
חור7ףִַאּנִֵֵבב0ֵּת lamrot hachorèf anie bevayiet Ondanks de winter ben ik thuis [in huis]          ל0ֵמרותִה0
ּבב ּרֵםִד: ל0ֵּםִה: .yeroeshála'iem hariem sáviev Jeruzalem [heeft] bergen rondom (Ps. 125:2a) ֵֵרוש:

םִמ7ל0חוּפֵלפ�לִּבֵמק  pilpel bimqom mèlach Peper in plaats van zout
Zij zit tegenover de boom ע�ץ ב7תִמולִה0 ּהֵאִֵוש7 hie yoshèvèt moel ha'ets
Het paard loopt achter een koe דודִהול�ֵךִ     ַחר�ִֵפ:ר:האה0 hasoes holech achare páráh
We reisden in de richting van de stad    ּעֵר ֵענוִֵלּכֵווןִה0 נ0ד0 nasanoe lechiwoen ha'ier
Jij (v) zat dichtbij de auto ֵמכוּנֵת ב7תִֵל0ֵדִה0 אֵתִֵוש7 at yoshèvèt leyad hamechoniet

Les 41 – Judaïca (1) – Pèsach en Sederavond

Het werkwoord ּדֵר�ר {sider} Regelen, ordenen, dat we
leerden, liep al vooruit op deze les. Het hangt samen met
de volgende woorden:

ד�ד7ר sedèr (m) Orde, volgorde
ֵבד�ד7ר besedèr (bw) In orde!
ד:דור sádoer (bn) Geregeld, in orde gemaakt 
ּדרורסִּדֵרור sidoer (m) Regeling; gebedenboek
ד:ּדֵר sádier (bn) Regelmatig; dienstplichtig
ַדר0רסִדור0ר soedar [poe'al] Geregeld worden
ד:ד0ר sádar [pa'al] Regelen,ordenen (in onbruik?)
ּדֵדר:ה sidráh (v) Sectie, serie; gedeelte van een Bijbelboek

Pèsach (פ7ד0ח) is één van de drie grote Bijbelse feesten, waarop de Israëlieten in het verleden 
naar de Tempel in Jeruzalem moesten gaan. Hierbij wordt de uittocht van de Israëlieten uit de 
slavernij van Egypte herdacht. In Exodus (of Shemot, zoals het in de Hebreeuwse Bijbel heet), 
hoofdstuk 12, stelt God dit feest in, dat een week duurt en op de 15e van de maand Nisan 
(maart/april) begint.

In de nacht van de uittocht moesten de Israëlieten overhaast een lam of geitje slachten en het 
bloed aan de deurposten smeren. Het dier werd snel boven het vuur gebraden en gegeten met 
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het gezin of samen met de buren. Het werd gegeten met bittere kruiden en ongezuurd (dus niet 
gerezen) brood, dat inderhaast werd gebakken. In Deuteronomium 16:3 wordt dit ‘brood der 
verdrukking’ of ‘brood der ellende’ genoemd.

Ter herinnering aan dit ongerezen brood mag men volgens de religieuze voorschriften 
gedurende de hele Pèsachweek geen door zuurdesem gerezen voedsel eten, maar platte 
ongerezen koeken, nu in de vorm van matses (צ:ה צות ,(v) מ0  .(מ0
Er mag in huis, zelfs in het gehele gebied, geen zuurdeeg of gerezen brood (ץ מ�  chámets) of ח:
gist aanwezig zijn (Deuteronomium 16:4). Het hele huis wordt grondig schoongemaakt, er mag 
nergens een kruimel brood of koek achterblijven. Paulus verwijst naar deze schoonmaak in 1 
Korinte 5:7. Het is gewoonte geworden om tien stukjes chamets te verstoppen door het hele 
huis, die de kinderen dan op moeten zoeken. 

Pesach was ook een oogstfeest; daarbij past dat er een heel nieuw begin gemaakt wordt, dus 
geen vermenging van het oude brood/zuurdeeg met de nieuwe oogst.

Op de vooravond van Pèsach, de sederavond (of seideravond, volgens de Ashkenazische 
uitspraak), wordt een feestelijke maaltijd gehouden. Die maaltijd herinnert aan de laatste 
maaltijd in Egypte, toen de Engel van de Heer de Egyptenaren strafte en voorbij ging aan de 
huizen van de Israëlieten, waar bloed aan de deurposten was gestreken. De maaltijd kan wel 
vier uur duren, vaak mogen de kinderen tussendoor even spelen of lezen.

Seder betekent ‘orde’ en is de term voor de (orde van de) maaltijd, die verloopt volgens vaste 
lijnen. Seder is ook, in engere zin, de naam van de schotel midden op de seder-tafel, met de 
speciale ingrediënten die een symbolische betekenis hebben.
Een vaste liturgie hiervoor, לִפ7ד0ח ג:ד:הִש7  de Vertelling van Pèsach, is in ,{hagádáh shèl pèsach} ה0
de vijfde eeuw BCE vastgesteld en telt ruim 60 pagina's. Hieruit worden liederen gezongen, tek-
sten en gebeden gelezen en tekeningen bekeken, en het jongste kind stelt vader vier vragen: 
1. Waarom eten wij anders dan alle avonden matze? 
2. Waarom zitten wij anders dan alle andere avonden niet rechtop? 
3. Waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden? 
4. Waarom eten we anders dan alle andere avonden bittere kruiden?
De maaltijd volgt een vast patroon, de seder, en
herinnert in alles naar de slavernij en de bevrijding. 
Op de sederschotel ligt:
,een botje met een beetje vlees eraan ,{zeróa} ֵזרוע0 •
apart gebraden, als symbool voor het paaslam;
een ei, als symbool voor de maaltijd die ,{betsáh} ב�ֵצ:ה •
bij het paaslam gegeten werd;
רור • ,bittere kruiden (mierikswortel of chèrèt ,{máror} מ:
soms ook radijs), ter herinnering aan de bitterheid van
het leven in Egypte;
ook een ‘bitter kruid’. Het is als het ,{chazèrèt} ַחז7ר7ת •
jong is zoet, met zachte bladeren. Later wordt het hard
en bitter. Dat maakt het heel passend als maror, bitter
kruid: ‘zoals chazèrèt eerst zoet is en later bitter, zo was
de houding van de Egyptenaren tegenover onze
vaderen’;
.een mengsel van wijn, vruchten (bv ,{charosèt} ַחרוד7ת •
appels, noten, amandelen, vijgen, dadels, granaatappels) en specerijen (bv. gember, kaneel). 
De kleur doet denken aan klei (ח7ר7ד, chèrès). Dus charoset verwijst er naar, dat de Israëlieten 
als slaven stenen moesten bakken;
ֵרפ0דכ0 •  {karpas}, selderie of radijs, als een teken van de lente, de vruchtbaarheid en van hoop 
voor de toekomst. Het wordt gedoopt in zout water, een symbool voor de tranen van Israël. 



Bij de sedermaaltijd liggen drie matsot op tafel. Elk is bedekt met
een servet of ze zijn alledrie in een speciale hoes met drie vakken
gedaan. De middelste matse wordt op een gegeven moment
gebroken en van het kleinste deel wordt gegeten. Het grootste stuk
is de afikomán (ן Dat deel wordt in een servet of handdoek .(ַאּפֵקומ:
gewikkeld. De kinderen mogen proberen de afikoman weg te
nemen, zonder dat degene die de maaltijd leidt dat merkt. De 
afikoman wordt aan het eind van de maaltijd gegeten. Het werd na
de verwoesting van de tempel gezien als een symbolische heen-
wijzing naar het paaslam. (Daarvoor was het laatste dat gegeten
werd een deel van het paaslam)

Als symbool van de verlossing drinkt iedere deelnemer tijdens de maaltijd vier bekers wijn (of 
druivensap), die de bevrijding uit de slavernij van Egypte en onze verlossing van de zonde 
uitdrukken. De vier bekers betekenen 1. 'We werden uitgeleid', 2. 'We werden gered', 3. 'We 
werden verlost', 4. 'We werden aangenomen' (Exodus/Shemot 6:5-7).
Een vijfde beker ('brengen') blijft onaangeroerd. Het is de beker voor de profeet Elia die komen 
zal, wanneer de Dag der Verlossing, met de komst van de Messias aanbreekt (vlg. Maleachi 
4:5). Elia wordt gezien als aankondiger van vrede en vrijheid voor de mensen. 

Uit de evangeliën blijkt, dat Jezus zich aan de Sederliturgie uit de tijd van Ezra heeft gehouden. 
Volgens de traditie nam Hij de middelste van de drie matses, brak deze en deelde de ene helft 
uit aan zijn discipelen met de uitleg, dat dit zijn lichaam was dat voor hen verbroken zou wor-
den. De ander helft verstopte Hij als afikoman, die vijftig dagen later op het Shavoe'ot/Weken-
feest weer tevoorschijn kwam, als symbool van de belofte van de Vader, die bij het Pinksterfeest
wordt ingelost door de uitstoring van de Heilige Geest. Daarna nam Hij de 'beker van Elia', die 
op de Sedertafel klaarstond, en gaf zijn discipelen daaruit te drinken met de woorden 'Dit is mijn
bloed, dat voor jullie vergoten wordt'. Zo is het Avondmaal ontstaan uit de Sedermaaltijd.

Geen cent te makken
In het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 2 november
2012 legde Bloeme Evers-Emden uit, wat deze uit-
drukking met Pesach te maken heeft. De uitdruk-
king 'Hij heeft geen cent te makken' betekent 'hij 
heeft geen geld'. Deze mededeling heeft wel een 
heel bijzondere weg afgelegd, hij stamt uit het 
vooroorlogse Amsterdam, waar toen zo'n 80.000 
Joden woonden, de meeste arm tot zeer arm. 
Hoewel het socialisme en het communisme 
hadden huisgehouden in de religieuze beleving van
met name arme Joden (want deze stromingen 
beloofden nú een beter leven en niet pas in de 
olam haba, de komende wereld), hielden ze vast 
aan veel religieuze gewoonten. 
Een ervan was Pesach en het houden van seider. 

Daartoe heeft men het aloude boekje, de Hagadah 
(de vertelling) nodig. Wie dat niet had kon er een 
kopen bij de vele straatventers, een op goedkoop 
bruinachtig papier gedrukt boekje, waar ales in 
stond wat in de duurdere uitgaven ook stond. 
De venters prezen hun koopwaar aan met de 
volgende roep: 'één cent de makke', en daarmee 
gaven ze aan dat je de makkes (van מ0כ:ה makah (v)
plaag, slag, ongeluk), dat zijn de plagen die de 
Eeuwige over de Egyptenaren liet neerdalen, voor 
één cent per stuk kon aanschaffen. Aangezien er 
volgens de traditie tien plagen waren, kostte deze 
Hagadah 10 cent. Het is dus best een vreemde 
weg die deze uitdrukking doorliep om te eindigen 
met 'geen cent te makke'.

Woordenschat
נ:ה ּנשת0 nishtanáh [nif'al] Verschillend zijn, veranderen
פ:ד0ח pásach [pa'al] Overslaan, stappen over ..., springen over ...
צות מ0 ג־ה0 ח0 chag hamatsot Feest van de ongezuurde broden
פ7ד0ח ג־ה0 chag hapèsach  ח0 Pesachfeest
כ:לסִכלל kol (bw) Al, iedere,geheel
ּמכ:ל mikol (bw) In alles, dan alle
ש7ֵבכ:ל shèbechol Want in alle
כולו koelo Overal, geheel, alleen
כול:נו koelánoe Wij allen

she'ar yeráqot ֵשארִֵֵר:קות Diverse groenten
מ0ֵטּבל matbiel Indopen
פ0ע0ם pa'am (Een) keer, maal
ַאּפֵלו afiloe Zelfs
ב 0ֵש0 yashav [pa'al]   Zitten, wonen
ֵמדוּבֵן  mesoebien (Aan)leunend



Opdracht 1: Geef de vervoeging van het werkwoord Overslaan, stappen over ...,  פ:ד0ח {pásach}
[pa'al]. Het staat niet op de website http://www.hebrew-verbs.co.il, maar lijkt veel op de 
gebruikelijke vervoeging. De uitzonderingen (wegens eindigen op ח) zijn al ingevuld.

Persoon Tegenwoordige tijd Verleden tijd Toekomende tijd Persoon
Ik (m) פוד�ח0 pose'ach ַאּנֵ
Ik (v) ַאּנֵ
Jij (m) את:ה
Jij (v) פוד0ח0ת posachat אֵת
Hij הוא
Zij ח ּתֵפד0 tifsach ּהֵא

Wij (m) פ:ד0ֵחנו pásachnoe ַאנ0ֵחנו
Wij (v) ַאנ0ֵחנו
Jullie (m) ם את7
Jullie (v) ן את7
Zij (m) ה�ם
Zij (v) ן ה�
Gebiedende wijs: m:                              ,v: ֵּפֵדּח pischie , meervoud:                
Infinitief: 0ּלֵפלח of 0ּלֵפדוח lifso'ach

Opdracht 2: Bekijk en beluister het lied Mah nishtana, waarin de vier vragen van het begin van 
de Sedermaaltijd worden gezongen. Volg de tekst (waarin de herhalingen zijn weggelaten), geef
de uitspraak en de vertaling. Het is al een oud lied, er bestaan enkele tekstverschillen. De lange
a (:) volgt soms de Ashkenazische uitspraak als 'o'.
http://www.youtube.com/watch?v=S2rlTO9nHH8, gezongen door een chazzan (voorzanger), die
de tekst bijwijst met een yad (aanwijshand).

http://www.youtube.com/watch?v=UWhL9SHX83c, gezongen door een gezelschap met 
instrumentale begeleiding.

http://www.youtube.com/watch?v=xsWh4YaD3HE, met ondertiteling en afbeeldingen.

נ: הִּנֵשת0 ל0ֵֵל:ההמ0 ִה0
? ז7הִּמ ל�ֵלותכ:ה0 לִה0

ל�ֵלותִאנו ֵבכ:ל־ה0 ש7
ִח:מ�ץִומ0צ:הּלֵםֵכאו

צ:ה? ז7הִכולוִמ0 ל0ֵֵל:הִה0 ה0

ל�ֵלותִאנו ֵבכ:ל־ה0 ש7
ִֵשארִֵֵר:קותּלֵםֵכאו

רור? ז7הִכולוִמ: ל0ֵֵל:הִה0 ה0

ל�ֵלותִ ֵבכ:ל־ה0 ֵןִאנוש7 א�  
ת ֵטּבֵּלֵןִַאּפֵלוִפ0ע0םִא7ח: מ0
? ז7הִ ל0ֵֵל:הִה0 ִֵֵפע:ּמֵםה0 ֵשת�

ל�ֵלותִאנוִאוֵכּלֵם ֵבכ:ל־ה0 ש7
ֵןִֵוֵשּבֵםִ ִֵמדוּבֵןב�ֵןוב�

ז7הִכול:נוִֵמדוּבֵן? ל0ֵֵל:הִה0  ה0

Bronnen: www.hebrew-verbs.co.il, www.kerkenisrael.nl, www.israelendebijbel.nl, millon, NIW, Hebrew Verb 
Tables, www.rianneruiten.nl (illustraties), Israel Today Magazine juni 2010 en april 2012
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