
Sion Nieuws 

3 februari 2023 

Een uitgave van de kerkenraadscommissie van de Geloofsgemeenschap Sion te Bussum 

Wim Blanken, 0294-413866, wm.blanken@hetnet.nl 

Jan Mauritz, 035-6932847, secretaris.sion@gmail.com 

Henk Nagel, 035-6947347, henk.nagel@kpnmail.nl 

ds. Leendert W. van der Sluijs, 033-2571914, lwvdsluijs@gmail.com (eindred.) 

- verschijnt vooraf aan de eerste zondag van de maand / inzenden kopij via eindredactie - 
 

We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier  

elkaar een handreiking te kunnen doen, of iets met elkaar te delen. 

 

 

Over de oude liturgie van Pesach 

De liturgie van Pesach/het Pascha-feest bestaat vanouds uit een groot aantal onderdelen. 

Veel Joden kennen die uit hun hoofd - om het overal te kunnen vieren; ook onder de meest 

erbarmelijke omstandigheden. Zelfs in de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereld-

oorlog kon men aan de hand van deze liturgie het feest van de verlossing toch vieren… 

 

Pascha begint voor hen met de heiliging van de dag na het avondgebed. De woorden van de 

heiliging worden gesproken en gezongen, terwijl men de beker met wijn (of druivensap) in 

de hand houdt. Iedere deelnemer, van jong tot oud, heeft een eigen beker of glas.  

Nadat de zegenspreuk is gezegd – Gezegend zijt Gij, Heer onze God, Koning der wereld, die 

de vrucht van de wijnstok schept – wordt de beker voor meer dan de helft leeggedronken. 

Dit is de eerste van de vier voorgeschreven bekers. 

Bij het drinken wordt naar links geleund. Daarmee wordt de herinnering levend gehouden 

aan de gewoonte om tijdens de maaltijd aan tafel aan te liggen, een voorrecht voor vrije 

burgers. Pesach viert de bevrijding uit de slavernij in Egypte en is dus een feest van vrije 

mensen! De lofpsalmen 113 en 114 worden daarom aan het begin van de maaltijd gezongen 

en Psalm 115 t/m 118 aan het einde. 

 

De tafel is feestelijk gedekt en er is een aparte open plaats met een extra mooi bord met 

bestek en een speciale beker voor de profeet Elia, wiens terugkomst verwacht wordt. Zijn 

naam betekent ‘mijn God is de Heer’! God zal steeds weer laten zien dat Hij de enig-levende 

God is en dat Hij regeert.  

Op tafel staat een schotel met zes onderdelen: een geroosterd lamsbotje, een geroosterd ei 

(ter herinnering aan het feestoffer in de tempel), een bakje zout water, sla, bitter kruid, en 

vruchtenmoes (ter herinnering aan het leem waarmee de tichelstenen gemaakt werden).  

Op tafel liggen ook drie matses, ongezuurde broden. Door de voorganger wordt gezegd: Dit 

is het brood van de vernedering dat onze voorouders in Egypte hebben gegeten. Laat ieder 

die honger heeft, komen en mee-eten. Laat ieder die geen Pesach heeft, ook komen en met 

ons Pesach vieren. Dit jaar nog hier, het volgend jaar in het land van Israël. Dit jaar nog 

slaven, volgend jaar helemaal vrij! 

 

Daarna wordt aan deze Joodse tafel het verhaal van de uittocht en de verlossing verteld. De 

tweede beker wijn wordt gedronken als het verhaal verteld is. Het vertellen begint met het 

stellen van de traditionele vragen, vier variaties op de vraag: Wat maakt deze nacht anders 

dan andere nachten? De vragen worden gesteld/gezongen door de jongste aanwezigen. 
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De derde beker is die van de dankzegging, nadat het laatste brood gegeten is. Even later 

wordt de deur geopend om te zien of de profeet Elia al in aantocht is. Ten slotte wordt nog, 

na het zingen van de lofzang van Psalm 118, de vierde beker geschonken.  

In het Evangelie lezen we over Jezus en zijn leerlingen: ‘En nadat zij de lofzang gezongen 

hadden, gingen ze naar de Olijfberg…’ (Marcus 14:26) Daar op de Olijfberg, in de hof van 

Getsemané, zou Jezus neerknielen, bidden, zich overgeven, gevangen genomen worden, om 

ten slotte op Golgota gekruisigd te worden, als het Lam van God. 

Tijdens de Pesach-maaltijd heeft Hij gesproken: Doe dit tot mijn gedachtenis… Het gebroken 

brood, de vergoten wijn – God de Heer is de komende, de bevrijdende, de verlossende, de 

Zich ontfermende. Laat ieder die honger heeft, komen en mee-eten. Laat ieder die geen 

Pascha heeft, ook komen en met ons Pascha vieren. Nu nog slaven, straks helemaal vrij! 

Ds. Leendert W. van der Sluijs 

(geraadpleegde bron: dr. G.H. Cohen Stuart, Joodse feesten en vasten) 

 

DV. zondag 19 februari zullen we als gemeente het sacrament van het Heilig Avondmaal 

vieren. Ook wij worden genodigd, bij brood en beker, de gedachtenismaaltijd te houden.  

Tot versterking van het geloof, en tot eer van Hem die is, die was en die komt! 

NB. Wanneer u wilt deelnemen en u niet (meer) naar de kerk kunt komen, is er de 

mogelijkheid dat wij u vooraf een stukje brood en een bekertje wijn komen brengen.  

Wilt u daarvan gebruik maken, kunt u dat kenbaar maken tot uiterlijk vrijdag 17 februari bij 

secretaris Jan Mauritz, secretaris.sion@gmail.com, 035 – 6932847 

 

De weg 

 

Jezus is duidelijk: ‘De weg wordt lang en pijnlijk. 

Ik ga nu naar Jeruzalem. En daar vind ik de dood 

waaruit ik op de derde dag dan opgewekt zal worden.’ 

Petrus pakt hem beet: ‘Dat kan niet de bedoeling zijn!’ 

Maar Jezus draait zich om en stoot hem van zich af: 

‘Ik merk dat jij niet denkt op de manier van God.’ 

En dan zegt Jezus: ‘Wie achter mij aangaat 

moet iemand zijn, die alles voor mij loslaat; 

wat, als je alles hebt, en dan je ziel verliest? 

Dan is de prijs te hoog. En ruilen zal niet gaan.’ 

 
Menno van der Beek 

 

 

 
 

Voor actueel Sion-nieuws kijk ook op www.geloofsgemeenschapsion.nl  
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