
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

4 bekers 4 verhalen  

 

Goede verhalen doen wonderen. Ze zijn tijdloos en 
zetten je in beweging 
 

Geschokt kijken de twaalf mannen hun 
leermeester aan. Ze hebben net hun maaltijd 
achter de kiezen. Ze kauwen nog wat op het 
geroosterde lamsvlees. En dan?  

Jezus heft een drinkbeker en spreekt van 'zijn 
vergoten bloed'. Waar heeft hij het over? Is hij gek 
geworden? We zijn toeschouwer van een 
eeuwenoud gebruik: de sedermaaltijd, een 
onderdeel van het Joodse Pesach feest.  

De mannen kennen de tafelgebruiken, de 
symboliek, de verhalen: de bevrijding van het 
Joodse volk uit Egypte, het bloed aan de 
deurposten, de nachtelijke vlucht . . . Maar ze missen 
de clou van wat Jezus hier aankondigt.  Vier bekers 
passeren tijdens deze wonderlijke maaltijd, maar 
wat betekenen ze  eigenlijk? 

 

 

 

 

Nawoord (te lezen na de 4de beker) 

Je hebt iets gelezen over het Pesach verhaal. Smaakt het 
naar meer of heb je vragen? e-mail : info@4en.nu 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Uitleg 

Bereid (samen) een maaltijd voor met minimaal 3 
gangen en schenk voor elk persoon een glas wijn of 
druivensap in. Voor en na elke gang is er een 
bekermoment; volg dit schema: 
 
Beker 1   
voorgerecht  
Beker 2   
hoofdgerecht 
Beker 3  
toetje  
Beker 4   

 
Een bekermoment bestaat uit: 

✓ het verhaal 
✓ een vraag voor een tafelgesprek 
✓ slokje wijn of druivensap en een toost 

 
Lchaim! [le gajiem] dat betekent: op het leven!  
Eet smakelijk! 
 
Smaakt en ziet dat de Heere goed is! 
Psalm 34:9 
 

 
Suggestie: 

Steek voor de maaltijd (samen) kaarsen aan. 
 

Zegen voor het huis 

Heer we bidden dat dit een fijne plek mag zijn 

Waar vrede, rust en vriendschap is 

Waar we plezier hebben en blij zijn 

Waar we dingen van U leren 

En Uw aanwezigheid ook echt mogen voelen 

Hier in ons huis tijdens deze maaltijd. 
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