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WAT WEET IK NOG VAN PESACH 8-11jr 

 
 

. 
 
 

 
Zet een rondje om het juiste antwoord. Let op: soms is meer dan 1 antwoord goed! 

 
 
 

1. In Israël en voor liberale Joden duurt Pesach:  a)  6 dagen 
b) 7 dagen 

c) 8 dagen 
 
2. Pesach is ook een a)  lentefeest 

b) zomerfeest 
c) winterfeest 

 
3. Chameets is:   a)  haastbrood (brood dat je snel moet opeten) 

b) eten met gegist deeg (deeg dat kan rijzen) 

c) pesachcake (cake die met pesach wordt gegeten) 
 

4. Matse (matsa) is:  a)  gezuurd brood (gerezen brood) 
b) zoet brood (brood met suiker) 

c) ongezuurd brood (ongerezen brood) 
 
5. Het boek dat tijdens de seder wordt gelezen heet: a)  Halleel 

b) Halma 
c) Haggada 

 
6. Maror is   a)  bitter kruid 

b) zoet hout 

c) lamsbotje 
 

7. Het aantal bekers wijn dat tijdens de seder gedronken wordt is  a)  3 
b) 4 
c) 5 

 
8. Met Pesach vieren wij: a)  de uittocht uit Egypte 

b) de bevrijding uit slavernij 
c) de intocht in het Beloofde Land 

 

9. In Egypte waren de Joden: a)   met vakantie 
b) slaven 

c) vrije mensen 
 
10. De 10de plaag was:  a)  kikvorsen 

b) duisternis 
c) dood van de eerstgeborene 

d) water van de Nijl verandert in bloed 
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11. Tijdens de seder liggen er matses naast (onder) de sederschotel   a)  1 
b) 2 

c) 3 
d) 4 

 
12. bij het Ma nisjtana vragen wij over:    a)  maror 

b)   indopen 

c)   matse 
d)   lamsbotje 

e)   leunen 
 
13. Dajeenoe betekent: a)  er komt nog meer 

b) het is nog niet voldoende (genoeg) voor ons 
c) het is voor ons voldoende (genoeg) geweest 

 
14. De 5de beker wijn wordt ingeschonken voor:  a)  Mosje 

b) Mirjam 

c) Eliahoe 
d) wie nog dorst heeft 

 
15. Het stukje matse dat wij verstoppen en  
      (nadat het gevonden is) als ‘nagerecht’ eten heet: a)  afrikaman 

   b)  afifauna 
   c)  afikoman 

 
16. Seder betekent: a) maaltijd 

b) volgorde 

c) verhaal 
 

 
 
 

 
BONUS: 

 
Vul de sederschotel.  

Schrijf in de vakjes. 
wat er op de sederschotel  
hoort te liggen. 

 


