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Deze Haggada probeert om een brug te maken tussen

traditionele gebruiken en de gebruiken op Haboniem.

Haboniemers vormen een diverse groep, iedereen viert

Pesach op zijn eigen manier.

De Haggada dient als leidraad voor de seider. Er staat uitleg

in over de verschillende onderdelen en zal ervoor zorgen dat

iedereen de seider kan volgen.

We geloven er in dat het goed is om een Haggada te

vernieuwen en er elementen van jezelf in te stoppen. Het is

belangrijk dat de boodschap van het Pesach verhaal goed

overkomt en dit verloopt beter als er veel verwijzingen

worden gemaakt naar het heden.

In deze Haggada vind je niet alleen het verloop van de Seider

avond, maar ook recepten en tradities van onze eigen

Haboniemers. 

Inleiding



Het begin van de seider

We gaan nu beginnen met het

eerste onderdeel, het aansteken van

de kaarsen.

Kadeesj

De seider begint met het aansteken van de kaarsen. 

Baroech ata Adonai Eloheenoe melech haolam, asjer kidesjanoe

bemitsvotav vetsivanoe, lehadliek neer sjel jom tov.

 

Light of your week

Nu het licht is aangestoken kan je een hoogtepunt van

afgelopen week delen met je familie/vrienden. 

 



Het eerste glas wijn
Het eerste glas wordt ingeschonken. Daarna wordt er kidoesj

gemaakt.

 

Baroech ata Adonai Eloheenoe melech haolam, boree pri

hagafen.

(nog niet drinken)

Tijdens Pesach wordt ook een speciale beracha over de wijn

gezegd.

Baroech ata Adonai Eloheenoe melech haolam, asjer bachar

banoe miekol am, veromemanoe mikol lasjon, vekidesjanoe

bemitsvotav vatiten lanoe Adonai Eloheenoe beahava moadiem

lesimcha, chagiem oezmaniem lesason et jom chag hamatsot

haze. Zman cheroetenoe mikra kodesj, zecher lietsiejat

mitsrajiem. Ki vanoe vacharta veotanoe kidasjta mikol ha’amiem

oemoadee kodsjecha besimcha oevesason hinchaltanoe.

Baroech ata Adonai mekadesj Jisrael vehazmaniem.

Als er mensen zijn voor wie dit de eerste seideravond is,

zeggen we het shehechejanoe:

Baroech ata Adonai Eloheenoe melech ha’olam, shehechejanoe

vekiejemanoe, vehigianoe lazman haze.

Het eerste glas wijn wordt nu, leunend naar links, gedronken.

Lechajiem!

 



Oerchats
Handen wassen

 

Iedereen gaat van tafel en wast zijn/haar handen.
 

Karpas

De Karpas staat symbool voor de lente en vernieuwing van

de natuur. Daarnaast is het een symbool van vrijheid: de 

 slaven in Egypte kregen in gevangenschap nooit verse

groenten te eten. Daarom staat Karpas voor ons als symbool

voor vrijheid. Het zoute water waar we de Karpas in dopen

symboliseert tranen: het verdriet van de Joodse slaven.

Pluk een stukje peterselie, doop dit in het zoute water en

gezamenlijk zeggen we de beracha:

Baroech ata Adonai Eloheenoe melech haolam, boree peri

ha’adama.

 



De Seideravond van Haboniemers

Max Oei, JK3
Het lekkerste op een matze vind ik: speculoos 
De beste verstopplek voor de Afikoman is: in schoenen
Het leukste liedje wat we op de seideravond zingen is: het lied die de jongste
altijd moet zingen (Manishtana). 
Het leukste moment tijdens de seider vind ik:  wanneer we charoset mogen
eten 😋
De engste plaag lijkt mij: dat het superdonker is omdat ik dat heel erg eng vind... 
Dit jaar vier ik de seideravond met: mijn nichtje mn tante, mn oma en mijn
familie!
De Haboniem Haggada ga ik gebruiken omdat: omdat dat wel heel leuk is om te
gebruiken!!!

Abigail Levi, JK5
Het lekkerste op een matze vind ik: boter met suiker. 
De beste verstopplek voor de Afikoman is: onder de mat
Het leukste liedje wat we op de seideravond zingen is: halaila haze
Het leukste moment tijdens de seider vind ik: het eten van alle
platen
De engste plaag lijkt mij:  insecten omdat ik insecten zo erg haat
Dit jaar vier ik de seideravond met: mijn familie en als het met
vrienden kan dan vieren wij het buiten
De Haboniem Haggada ga ik gebruiken omdat: Haboniem is the best

Ella Zelcer, JK3
Het leukste liedje wat we op de seideravond zingen is: Dajenoe
Het leukste moment tijdens de seider vind ik: het eten
De engste plaag lijkt mij: dat de eerst geborene doodgaat omdat het mij super
moeilijk lijkt om dat mee te maken. 
Dit jaar vier ik de seideravond met: mijn gezin en met de zoommeeting van de
LJG. 
De Haboniem Haggada ga ik gebruiken omdat: het een super leuke haggada
wordt!



Jachats

Het breken van de middelste matze

Naast de seiderschotel liggen drie matzes, afgedekt met een

matzekleedje of een servet.

Je gaat nu de middelste matze door het midden breken. Deze

matze staat symbool voor de eenheid van Joden over de hele

wereld. We beëindigen deze seider niet totdat de missende

helft (de Afikoman) is gevonden en herenigd met de andere

helft. Dit is een herinnering voor de onverwoestbare band

van het Joodse volk.

Weet jij al een goede plek om de grootste helft (de Afikoman)

te verstoppen? Dat kan nu! Zorg er wel voor dat de zoeker

niet spiekt.... 

 



Magied

De uittocht uit Egypte 1.

Vertel nu het verhaal over hoe de

uittocht uit Egypte is gegaan.  

De Magied is het belangrijkste onderdeel van de

Seideravond. Alles wat je straks ziet onder het kopje Magied,

heeft het voornaamste doel: het doorvertellen van het

Pesach verhaal. 



Magied
2. De Vier Vragen

De jongste van het gezelschap zingt 

 ma niesjtana, de vier vragen. 

 
Ma niesjtana halajla hazè mikol haleelot?

Sjèbechol haleelot anoe ochelien chameets oematsa, halajla hazè koelo matsa.

Sjèbechol haleelot anoe ochelien sje’ar jerakot, halajla hazè maror.

Sjèbechol haleelot een anoe matbielien afieloe pa’am èchat, halajla hazè sjetee fe’amiem.

Sjèbechol haleelot anoe ochelien been josjewien oeween mesoebien, halajla hazè koelanoe

mesoebien.

1. Wat is het verschil tussen deze avond en alle andere avonden?

2. Op alle andere avonden eten we brood met gist en brood zonder gist, waarom

vanavond alleen brood zonder gist?

3. Alle andere avonden eten we allerlei groenten, waarom vanavond bitter kruid?

4. Alle andere avonden dopen we niet in, zelfs niet een keer, waarom dopen we

vanavond twee maal in?

5. Alle andere avonden eten we rechtop zittend of leunend, waarom leunen we

vanavond allemaal?

Ja, dat zijn scherpe vragen. Het antwoord komt op het volgende neer: op ons rust het

licht om zo uitgebreid mogelijk over de uittocht te vertellen. Met Avadiem Hajinoe

wordt de noodzaak benadrukt om te blijven hervertellen en herbeleven, hoe wijs of

geleerd je ook bent.

 

Avadiem hajienoe, hajinoe. Ata benee chorien, benee chorien. Avadiem hajinoe, ata, ata

benee choerien, benee chorien. Ata, ata benee choerien, benee chorien.

 



Magied
3. De Vier Kinderen

 

In de Haggada staan voorbeelden van kinderen die hun

ouders vragen stellen over Pesach. Ze heten de ‘vier

zonen’ of de ‘vier kinderen’. Ze hebben heel verschillende

karakters.

 

1. De chacham, de wijze, is een intelligent, goedwillend

kind. Hij stelt vragen over de seder en probeert alles te

begrijpen.

2. De rasja is een slechterik. Hij is ook wel slim, maar dan

gemeen. Hij stelt vragen om anderen te kwetsen.

3. De tam is een simpel kind. Hij merkt dat het vanavond

anders is dan gewoon, en vraagt waarom.

4. De vierde heet sjè’eeno jodea liesj’ol. Dit is een kind dat

nog geen vragen kan stellen. Misschien is het nog te klein,

of teveel onder de indruk.

 

Welke van deze vier kinderen ben jij? Of ben je er

meerdere?

 



Magied
4. Dajenoe

Dan staan we nu stil bij de wonderen die God heeft gecreëerd. Het Dajenoe
beschrijft in vijftien strofen deze daden, waar we elk afzonderlijk dankbaar voor
moeten zijn. Van de uittocht uit Egypte tot de bouw van de Tempel in Jeruzalem:

we hebben het niet aan onszelf te danken.
 

Iloe hotsie’anoe mimitsrajiem velo asa vahèm sjefatiem, dajeenoe. Iloe asa vahèm
sjefatiem velo asa veeloheehèm, dajeenoe.

Iloe asa veeloheehèm velo harag bechoreehèm, dajeenoe.
Iloe harag et bechoreehèm velo natan lanoe èt mamonam, dajeenoe.

Iloe natan lanoe èt mamonam velo kara lanoe èt hajam, dajeenoe. Iloe kara lanoe èt
hajam velo hè’èvieranoe vetocho bècharava, dajeenoe.

 
Iloe velo hè’èvieranoe vetocho bècharava velo sjika tsareenoe betocho, dajeenoe.

Iloe sjika tsareenoe betocho velo sipeek tsorkeenoe bamidbar arba’iem sjana, dajeenoe.
 

Iloe sipeek tsorkeenoe bamidbar arba’iem sjana velo hè’èchielanoe èt haman, dajeenoe.
Iloe hè’èchielanoe èt haman velo natan lanoe èt hasjabat, dajeenoe.

 
Iloe natan lanoe èt hasjabat velo keerevanoe lifnee har Sinai, dajeenoe.
Iloe keerevanoe lifnee Har Sinai velo natan lanoe èt hatora, dajeenoe.

 
Iloe natan lanoe èt hatora velo hichniesanoe le’èrèts Jisra’eel, dajeenoe.

Iloe hichniesanoe le’èrèts Jisra’eel velo wana lanoe èt beet habechiera, dajeenoe.
 



Magied
5. Het tweede glas wijn

 
Had je al dorst gekregen? Dan is het nu tijd voor het tweede

glas druivensap! Denk erom dat je niet voor jezelf inschenkt.

Baroech ata Adonai Eloheenoe melech haolam, boree pri

hagafen.

 

Rachtsa
Handen wassen

 
Zijn jullie handen wel schoon?. Zeg tegen je tafelgenoten

dat ze hun handen moeten wassen. Je gaat straks al lekker

eten! 

 



Motsie, Matsa
Beracha voor het eten en over de matze

 

Dit wordt (waarschijnlijk) de eerste keer dat je een matze eet

in 5781. En dat gaat niet zomaar:

 De bovenste matze wordt verdeeld over alle aanwezigen.

Na het uitspreken van de beracha wordt een stukje matsa

gegeten. Matzes zijn zowel een symbool van slaverij (brood

van ellende) als van bevrijding.

Baroech Ata Adonai, Eloheenoe melech haolam, hamotsi

lechem min ha’arets.

Baroech ata Adonai Eloheenoe melech haolam, asjer kidesjanoe

bemitsvotav vetsivanoe al achielat matsa.

 



Maror

Maror is het bittere kruid dat ons herinnert aan de moeilijke

tijden in Egypte.

 

Baroech ata Adonai Eloheenoe melech haolam, asjer kidesjanoe

bemitsvotav vetsivanoe, al achilat maror.

 

Korech
Hillel Sandwich

 Een ruim tweeduizend jaar oude sandwich, bedacht door

de beroemde rabbijn Hillel. Het recept: twee stukken

matze met daartussen maror en charoset. Charoset is

zoet, dat is dus de smaak van vrijheid en luxe, terwijl

maror juist bitter en scherp is, dus de smaak van

slavernij. De boodschap: het goede en het slechte gaan

altijd samen!

 



Sjoleen oreech

Het hoofdgerecht

 Jullie gaan nu genieten van het hoofdgerecht.

De seider zal daarna doorgaan. Sit back and

relax.

 

Tsafon
Afikoman

 De gebroken matze kan niet wachten om weer

herenigd te worden... 

 

 



Bensjen
Sjier hama’alot besjoev adonai et sjiewat tsion hajinoe kecholmiem az
jimale sechok pinoe oelesjonenoe rina az jomeroe vaĝojiem hieĝdiel

adonai la’asot im eele hieĝdiel adonai la’asot imanoe hajinoe
semechiem.

Sjoeva adonai et sjevitenoe ka’afikiem baneĝev hazoriem bedima
berina jiktsoroe haloch jelech oevacho nosee mesjech hazara bo javo

verina nosee aloemotav.
Tehilat adonai jedaber pi vievarech kol basar sjem kodsjo le’olam

va’ed va’anachnoe nevarech ja me’ata ve’ad olam halleloeja.
kol haneshama tehalel ja halleloeja.
Voorbensjer: Chaveree nevarech!

Gezelschap: Jehie sjem Adonai mevorach me’ata ve’ad olam. 
Voorbensjer: Jehie sjem Adonai mevorach me’ata ve’ad olam.
Biersjoet chaveree nevarech Elohenoe sje’achalnoe miesjelo. 

Gezelschap: Baroech Elohenoe sje’achalnoe miesjelo oevetoevo
chajinoe.

Voorbensjer: Baroech Elohenoe sje’achalnoe miesjelo oevetoevo
chajinoe.

Allen: Baroech hoe oebaroech sjemo.
Baroech hoe oebaroech sjemo.

 
Baroech ata Adonai, Elohenoe melech ha’olam, hazan et ha’olam

koelo betoevo becheen bechesed oeberachamiem. Hoe noteen lechem
lechol basar kie le’olam chasdo. Oebetoevo haĝadol tamied lo chasar

lanoe, ve’al jechsar lanoe mazon le’olam va’ed. Ba’avoer sjemo
haĝadol, kie hoe el zan oemafernees lakol oemetiev lakol, oemechien

mazon lechol beriejotav asjeer bara. Baroech ata adonaj, hazan et
hakol.

 



Node lecha Adonai Elohenoe al sjehin-chalta la’avotenoe eretz chemda
tova oerechava, ve’al sjehotsetanoe Adonaj Elohenoe me’eretz

mietsrajiem,oef-ditanoe mibeet avadiem, ve’al berietecha sjechatamta
biev-sjarenoe, ve’al tora-techa sjelie- madetanoe, ve’al choe-kecha

sjehodatanoe, ve’al chajiem cheen va-chesed sjecho- nantanoe, ve’al
achilat mazon sje’ata zan oemefarnes otanoe tamied, bechol jom oevechol

et oevechol sja’a.
Ve’al hakol Adonai Elohenoe anachnoe modiem lach oemevarachiem
otach, jietbarach sjiemcha befi kol chai tamied le’olam va’ed, kakatoev,
ve’achalta, oesavata oeverachta et Adonai elohecha al ha’arets hatova

asjeer natan lach. Baroech ata Adonai, al ha’arets ve’al hamazon.
Racheem na Adonai Elohenoe al Jisrael amecha, ve’al Jerjoesjalajiem
ierecha, ve’al Tsion miesjkan kevodecha, ve’al malchoet beet David

mesjiechecha, ve’al habajiet haĝadol vehakadosj sjeniekra sjiemcha alav.
Elohenoe, avinoe, ro’enoe zonenoe parnesenoe vechalkilenoe

veharvichenoe, veharvach lanoe Adonaj Elohene mihera mikol
tsarotenoe. Vena al tatsrichenoe Adonai Elohenoe lo lidee matnat basar

vedam velo lidee halvatam. Ki iem lejadecha hamilea, haptoecha,
hakdosja veharchava, sjelo nevosj velo nikalem le’olam va’ed.

 
Op sjabbat:

Retsee vehagalietsenoe Adonai Elohene bemitsvotecha oevemitsvat jom
hasjevie’ie hasjabbat haĝadol vehakadosj haze. Kie jom ze ĝadol vekadosj hoe

lefanecha liesbot bo velanoeach bo be’ahava kemietsvat retsonecha.
Birtsonecha haniech lanoe Adonai Elohenoe sjelo tehie stara vejaĝon

va’anaga bejom menoegatenoe. Vehar’enoe Adonai Elohenoe benegamat
Tsion ierecha, oevevinjan Jeroesjalajiem ier

 
kodsjecha, kie ata hoe ba’al hajesjoeot oeva’al hanechamot.

 
 



Oevenee Jeroesjalajiem ier hakodesj biemhera bejamenoe. Baroech ata
Adonai, bonee verachamav, Jeroesjalajiem amen.

Baroech ata Adonai Elohenoe melech ha’olam, ha’el avinoe malkenoe
adirenoe borenoe ĝoalenoe jotserenoe

kedosjenoe kedosj Ja’akov, ro’enoe ro’ee Jisrael. Hamelech hatov
vehametiev lakol sjebechol jom vajom hoe hetiev, hoe metiev, hoe jetiev

lanoe. Hoe ĝemalanoe, hoe ĝomelenoe, hoe jieĝmelenoe la’ad lecheen
oelechesed oelerachamiem oelerevach, hatsala vehatslacha, beracha

viesjoe’a, nechama, parnasa vechalkala. Verachamiem vechajiem
vesjalom vechol tov, oemikol tov al jechaserenoe.

Harachaman hoe jiemloch alenoe le’olam va’ed. Amen.Harachaman hoe
jietbarach besjamajiem oeva’arets. Amen. Harachaman hoe jiesjtabach
ledor doriem, vejietpar banoe lenetsach netsachiem, vejiethadar banoe

la’ad oele’olmee olamiem. Harachaman hoe jefarnesenoe bechavod.
Amen.

Harachaman hoe jiesjbor oelenoe me’al tsavarenoe, vehoe jolichenoe,
komemijoet le’artsenoe. Amen. Harachaman hoe jiesjlach beracha
meroeba babajiet haze. Amen. Ve’al sjoelchan ze sje’achalnoe alav.

Harachaman hoe jiesjlach lanoe et elijahoe hanavi zachoer latov vievaser
lanoe besorot tovot jesjoe’ot venechamot.

 
Harachaman hoejevarech et kol hamesoebiem kan otam ve’et betam ve’et

zar’am ve’et kol asjer lahem. Amen.
Otanoe ve’et kol asjer lanoe, kemo sjenietbaregoe avotenoe Avraham

Jitschak veJa’akov bakol mikol kol, ken jevarech otanoe koelanoe jachad
bievracha sjelema venomar amen.

Bamarom jelamedoe alehem ve’alenoe zechoet sjetehoe lemeisjmeret
sjalom, venisa veracha me’et Adonai, oetsedaka me’Elohee jisjenoe,

veniemtsa chen vesechel tov be’enoe Elohiem ve’adam.
 



Op sjabbat:
Harachaman hoe jangielenoe jom sjekoelo sjabbat oemenoecha chajee

ha’olamiem. Amen. Harachaman hoe jezakenoe liemot hamasjieach
oelechajee ha’olam haba.

Maĝdiel (op sjabbat: mieĝdol) jesjoe’ot malko ve’osee chesed liemsjiecho
ledavid oelezar’o ad olam. Osee sjalom biemromav, hoe ja’asee sjalom

alenoe vel’al kol Jisrael ve’iemroe amen.
Jeroe et Adonai kedosjav kie een machsor liree’av. Kefiriem rasjoe

vera’evoe vedorsjee Adonai lo jachseroe chol tov.
Hodoe le’Adonai kie tov kie le’olam chasdo. Poteach et jadecha oemasbieja

lechol chai ratson. Baroech haĝever asjeer jievtach be’Adonai vehaja
Adonai mievtacho. Na’ar hajietie ĝam zakantie velo ra’ietie tsadiek

ne’ezav vezar’o mevakesj lachem. Adonai oz le’amo jiteen Adonai jevarech
et amo vasjalom. 

 



Julia Weishut, JK4
Het lekkerste op een matze vind ik: Charoset
De beste verstopplek voor de Afikoman is: je maag.
Het leukste liedje wat we op de seideravond zingen is: Daj Daj jenoe. 
Het leukste moment tijdens de seider vind ik: als wij (de kinderen) het
verhaal van die 4 kinderen mogen vertellen. 
De engste plaag lijkt mij: de plaag van de insecten, want ik zou me rot
schrikken elke keer als ik weer een insect zie op een plek waar ik het
niet verwacht. 
Dit jaar vier ik de seideravond met: mijn gezin en via zoom met mijn
grootouders. 
De Haboniem Haggada ga ik gebruiken omdat: als je hem niet bij de
tafel legt en dan heb je een goede reden om van tafel te gaan om hem
te halen. Dan kan je meteen de Afikoman verstoppen.

Liron, JK5

Het lekkerste op een matze vind ik: bruine basterdsuiker 

De beste verstopplek voor de Afikoman is: waar je hem niet kan

vinden ;)

Het leukste liedje wat we op seideravond zingen is: Avadiem

hayinu 

Het leukste moment tijdens de seider vind ik: Gezellig met

iedereen aan tafel zitten

De engste plaag lijkt mij: Kiniem, ik hou niet echt van muggen en

luizen 

Dit jaar vier ik de seideravond met: mijn familie van mijn moeders

kant 

De Haboniem Haggada ga ik gebruiken omdat: het leuk is om het

door te lezen
 

De Seideravond van Haboniemers

Sari de Swaan, JK3
Het lekkerste op een matze vind ik: de zelf gemaakte eiersalade
De beste verstoppen voor de Afikman is: achter een kunstwerk of in de
vulling van een kussen
Het leukste liedje wat we op de seideravond zingen is: echad mi yodea
De engste plaag lijkt mij: de de dood van de eerstgeborene omdat dat je
wel het dierbaarst is
Dit jaar vier ik de seideravond met: normaal vier ik de seideravond met
een hele grote groep mensen maar dit jaar met mijn gezin en misschien
wel over de zoom.
De Haboniem Hagadaga ik gebruiken omdat: ik denk dat die Haggada
heel handig is



Seider recepten van Haboniemers

Handleiding Mizza
Lieve Chaverim! Het kan niet ontkent worden dat pizza heerlijk is. Dus hier
is een handig en vooral simpel recept om tijdens Pesach toch te genieten van

een heerlijke pizza!
 

Benodigdheden voor een Mizza Margeritha:
- 1 matze

- 1/2 potje tomatensaus
- Geraspte kaas

- Oregano
 

Ik zal jullie nu uitleggen hoe je een Mizza maakt. Maar zoals jullie
waarschijnlijk al kunnen zien zal het niet zo moeilijk zijn. 

 
1. Besmeer de Matze ligt met tomatensaus. Doe er niet teveel op, anders zal je

Mizza te nat zijn. 
2. Plaats vervolgens zeer zorgvuldig een gigantische berg kaas op de

tomatensaus. 
3. Verwarm de oven tot 260 graden. 

4. Plaats de Mizza in de oven voor ongeveer 3 minuten (dan is de kaas
heerlijk gesmolten). 

5. Maak de pizza extra professioneel door er een beetje oregano en olijfolie
over te doen. 

6. Geniet. 
 

Zoals jullie hebben kunnen zien, was dit behoorlijk makkelijk. Je kan
natuurlijk je Mizza pimpen met vlees en groenten, maar wie ben ik om je te

zeggen wat je moet doen. 
 

Aleh VeHagshem en heel veel liefs,
Dennis



Seider recepten van Haboniemers
Hi lieve chanichiem,

 
Ik ben Dana Kijl, ik zit in JK 8 en ik ga nu al 12 jaar naar Haboniem. Ook zit ik dit

jaar in het Mazkiroet, als KWC en als Rosj Chinoech. Wat dit betekent, is eigenlijk
dat ik zorg dat alles goed gaat in de voorbereiding voor weekenden en machanot

en dat er kamphuizen zijn voor volgend jaar. Als Rosh Chinoech bedenk ik de
onderwerpen en maak ik bundels samen met mijn geweldige Chinoechcommissie. 

In deze Habogadah geef ik jullie het recept van mijn overgrootoma Eva’s
gremselich, super lekkere matzekoekjes. Ze staan ieder jaar bij ons op de

seidertafel en wie weet ook nu bij jullie! 
 

Matze gremselisch
 - 6 matzes
- 4 eieren

-Suiker
- Kleine rozijnen

-Amandelen
-1 pakje vanille suiker

-Halve theelepel kaneel
- Snufje zout

 
Kruimel de matzes fijn met water, gooi ze met de rest van de ingrediënten in een
grote bak. Dit recept is, zoals iedere oma recepten maakt, zonder hoeveelheden

opgeschreven. Proef dus of je genoeg hebt van alle ingrediënten. Kneed wanneer
je tevreden bent met de smaak ballen van het mengsel. Niet helemaal fijn kneden;

ze moeten een beetje luchtig blijven. Bak de gremselisch dan in een ruime
hoeveelheid boter. 

 
Ta da! De allerlekkerste gremselich die er zijn. Als je dit maakt, maak dan vooral
een foto en tag @haboniem op insta. Veel kookplezier en chag pesach sameach!

 



Barech
Het derde glas wijn

Vul en hef de glazen, om vervolgens, leunend naar links,

het volgende glas te drinken.

Baroech ata Adonai, Eloheenoe melech haolam, boree pri

hagafen.

 

Barech
Elijahoe

In de Asjkenazische traditie is het gebruikelijk om een glas

wijn voor Elijahoe in te schenken. De profeet is immers

degene die de komst van de masjiach, en daarmee de

verlossing, zal aankondigen. Voordat de volgende tekst

wordt gezegd wordt door een van de aanwezigen de deur

geopend. De beker voor Elijahoe wordt ingeschonken. Die

drinken we niet, maar zal gedronken worden als de masjiach

komt en we leven in een wereld van vrede en harmonie. 

 

Eliahoe hanavi

elijahoe hatisbi

elijahoe hagiladi biemhera javo eleenoe iem masjiach, ben David

biemhera javo eleenoe iem masjiach, ben David.

De deur wordt dicht gedaan.

 



Hallel
Het vierde glas wijn

De tijd is nu aangebroken om het vierde, en tevens het

laatste, glas wijn tijdens deze seider in te schenken.

Baroech ata Adonai, Eloheenoe melech haolam, boree pri

hagafen.

 

Nirtsa
Echad Mi Jodea

Echad mie jodee’a. Echad anie jodee’a. Echad Elloheenoe sjèbasjamajiem
oeva’arèts.

Sjenajiem mie jodee’a. Sjenajiem anie jodee’a. Sjenee loechot haberiet.
Echad Elloheenoe sjèbasjamajiem oeva’arèts.

Sjelosja mie jodee’a. Sjelosja anie jodee’a. Sjelosja avot. Sjenee loechot
haberiet. Echad Elloheenoe sjèbasjamajiem oeva’arèts.

Arba mie jodee’a. Arba anie jodee’a. Arba imahot. Sjelosja avot. Sjenee
loechot haberiet. Echad Elloheenoe sjèbasjamajiem oeva’arèts.

Chamiesja mie jodee’a. Chamiesja anie jodee’a. Chamiesja choemsjee Tora.
Arba imahot. Sjelosja awot. Sjenee loechot haberiet. Echad Elloheenoe

sjèbasjamajiem oeva’arèts.
Sjiesja mie jodee’a. Sjiesja anie jodee’a. Sjisja sidree misjna. Chamiesja

choemsjee Tora. Arba imahot. Sjelosja avot. Sjenee loechot haberiet. Echad
Elloheenoe sjèbasjamajiem oeva’arèts.

 
 



Sjiva mie jodee’a. Sjiva anie jodee’a. Sjiva jemee sjabeta. Sjiesja sidree
misj’na. Chamiesja choemsjee Tora. Arba imahot. Sjelosja awot. Sjenee

loechot haberiet. Echad Elloheenoe sjèbasjamajiem oeva’arèts.
Sjemona mie jodee’a. Sjemona anie jodee’a. Sjemona jemee miela. Sjiv’a

jemee sjabeta. Sjiesja sidree misjna. Chamiesja
choemsjee Tora. Arba imahot. Sjelosja avot. Sjenee loechot haberiet. Echad

Elloheenoe sjèbasjamajiem oeva’arèts.
Tisja mie jodee’a. Tisja anie jodee’a. Tisja jarchee leeda. Sjemona jemee

miela. Sjiva jemee sjabeta. Sjiesja sidree misjna. Chamiesja choemsjee Tora.
Arba imahot. Sjelosja avot. Sjenee loechot haberiet. Echad Elloheenoe

sjèbasjamajiem oeva’arèts.
Asara mie jodee’a. Asara anie jodee’a. Asara dibraja. Tisja jarchee leeda.

Sjemona jemee miela. Sjiwa jemee sjabeta. Sjiesja sidree misjna. Chamiesja
choemsjee Tora. Arba imahot. Sjelosja avot. Sjenee loechot haberiet. Echad

Elloheenoe sjèbasjamajiem oeva’arèts.
Achad asar mie jodee’a. Achad asar anie jodee’a. Achad asar kochvaja.

Asara dibraja. Tisja jarchee leeda. Sjemona jemee miela. Sjiwa jemee
sjabeta. Sjiesja sidree misjna. Chamiesja choemsjee Tora. Arba imahot.

Sjelosja avot. Sjenee loechot haberiet. Echad Elloheenoe sjèbasjamajiem
oeva’arèts.

Sjeneem asar mie jodee’a. Sjeneem asar anie jodee’a. Sjeneem asar sjivtaja.
Achad asar kochvaja. Asara dibraja. Tisja jarchee leeda. Sjemona jemee

miela. Sjiva jemee sjabeta. Sjiesja sidree misjna. Chamiesja choemsjee Tora.
Arba imahot. Sjelosja avot. Sjenee loechot haberiet. Echad Elloheenoe

sjèbasjamajiem oeva’arèts.
Sjelosja asar mie jodee’a. Sjelosja asar anie jodee’a. Sjelosja asar midaja.

Sjeneem asar sjivtaja. Achad asar kochvaja. Asara dibraja. Tisja jarchee
leeda. Sjemona jemee miela. Sjiwa jemee sjabeta. Sjiesja sidree misjna.
Chamiesja choemsjee Tora. Arba imahot. Sjelosja avot. Sjenee loechot

haberiet. Echad Elloheenoe sjèbasjamajiem oeva’arèts.
 



Nirsta
Volgend jaar in...

Waar zijn we volgend jaar?

Le shana haba’a beJeroesjalajiem!

 

Nawoord
 

Lieve chaveriem, 

 

Wij hopen dat jullie een mooie seideravond hebben gehad. 

 Natuurlijk was het dit jaar anders dan normaal, maar laten

wij hopen dat wij volgend jaar weer met zijn allen een

fantastische Seider Zero  in het echt kunnen beleven.

En onthoudt: net zoals dat de Afikoman zijn helft altijd weer

terug vindt, zullen ook wij jullie snel terug vinden op een

Haboniem activiteit. Om zo weer een volledige matze te 

 vormen.

 
 

Deze Haggada is mede mogelijk gemaakt door: Lisa Zegerius,  

Dennis Heijmans, Dana Kijl, Elon Dahan en Lara Wegloop


