
Overweging 
 
“Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de Heer. Alle komende 
generaties moeten die dag vieren.” 
 
En het kind vraagt: wat maakt deze nacht anders dan alle andere nachten? Met deze vraag aan het begin van 
de Seder-viering daagt het kind de ouderen uit om te vertellen. Over slavernij en onderdrukking in Egypte. Over 
bevrijding uit die slavernij door de Heer. En de ouderen zullen het kind ook vertellen over andere ervaringen 
van onderdrukking.  Maar ook dat geweld en dood niet het laatste woord hebben en dat het leven toch telkens 
weer verder gaat.  
 
De maaltijd met het ongedesemde brood en de rituelen die daarbij horen, halen de geschiedenis naar het 
heden toe. Ze verbinden die geschiedenis met bevrijding, met toekomst, met de grote geschiedenis van God en 
mensen. Dit te gedenken is een opdracht: de verhalen en de rituelen moeten worden verteld, verstaan, 
gedaan. Daardoor worden ze doorgegeven, van generatie op generatie. Maar het gedenken is ook een feest, 
want elke keer worden we er aan herinnerd dat er een uitweg is, een doortocht naar een goed, wijd land. 
 
En het kind vraagt: waar denk je aan als je twee minuten stil bent? Er komen beelden op van de oorlog, zelf 
meegemaakt of later ingevuld, herinneringen aan haat en geweld, gevoelens van gemis en verdriet. En 
herinneringen aan de blijdschap over de bevrijding en de vrijheid in alle jaren daarna. Elk jaar staan we samen 
stil, thuis of op een bijzondere plek, bij een monument; horen we de trompet de taptoe blazen; worden er 
kransen gelegd; èn is er de oranjemarkt en het feest. In deze traditie delen we herinneringen, we geven er 
betekenis aan, we trekken er lessen uit voor nu en de toekomst. Gedenken doen we samen, gedenken verbindt 
ons met vorige en volgende generaties, gedenken verbindt ons met elkaar.   
 
Na de slavernij en onderdrukking in Egypte zijn er in de geschiedenis van het volk Israël ook andere ervaringen 
met de diepste diepten van het menselijk bestaan geweest: de ballingschap, de verwoesting van de tempel, de 
pogroms, Auschwitz. In zwarte tijden van stagnatie en leed zijn mensen geneigd de uittochten in de 
geschiedenis te vergeten. In die situaties is het moeilijk om te vertrouwen op een God die bevrijdt. Er lijkt geen 
hoop op toekomst te zijn. De uitweg lijkt afgesneden. 
 
In zulke tijden kan de opdracht om te gedenken en feest te vieren onze angst en moedeloosheid openbreken. 
Dankzij de gedenkdagen houden we de herinnering aan Zijn redding levend. Krijgen we weer vertrouwen dat 
ook ditmaal onderdrukking en geweld niet het laatste woord zullen hebben.  
 
Ook wij leven op dit moment in een soort ballingschap, we zijn weggevoerd uit ons normale leven. Een 
onzichtbaar gevaar bedreigt ons en de dood is voortdurend dichtbij. Angst kan ons verlammen. Maar we zijn op 
weggegaan in deze woestijn, een weg van 40 dagen, die nog vol moeilijkheden is. En in deze laatste week staan 
we stil bij de betekenisvolle momenten op de weg die Jezus gegaan is en we spiegelen ons daaraan. We zijn 
nog in de woestijn, maar we vertrouwen op Pasen. 
 
De bevrijding uit Egypte gaf het volk niet alleen vrijheid van slavernij en onderdrukking. De uittocht gaf ook de 
vrijheid om Gods grote droom zichtbaar te maken. Zijn droom om samen met de mensen te komen tot een 
wereld van vrijheid en gerechtigheid voor iedereen.  
 
En het kind vraagt: wat maakt deze nacht anders dan alle andere nachten? Na een lange tocht van 40 dagen 
door de woestijn komen we aan bij Pasen. Nieuw leven begint, een nieuwe toekomst opent zich. En we krijgen 
de opdracht mee om dit te blijven gedenken en het feest van Gods redding te blijven vieren. 

 


