De Klaagmuur
De heiligste plek voor joden
In Jeruzalem staat de Klaagmuur. Duizenden Joden bidden hier iedere dag tot god. En er gebeuren nog
meer Joodse rituelen.
In de hoofdstad van Israël, Jeruzalem, vind je één van de heiligste plekken voor Joden. Het is de Klaagmuur.
Iedere dag verzamelen zich honderden joden bij deze muur. Hele families bezoeken de klaagmuur. Ze bidden
tot god en houden er andere religieuze ceremonies. Je voelt hier een speciale kracht en energie in Israël. En
vooral in Jeruzalem, bij de oude tempel, waarvan alleen deze muur is overgebleven.
De muur is erg bijzonder voor joden. Ze zeggen dat het een overblijfsel is van een eeuwenoude Joodse tempel.
Die tempel stond hier, op de tempelberg. Joden geloven dat lang geleden op die berg hun god zich heeft laten
zien. Daarom bouwden de joden daar een tempel. Maar tot tweemaal toe is die tempel verwoest. Het enige
wat overbleef was een klein deel van de muur: de Klaagmuur. Tot op de dag van vandaag komen er dagelijks
honderden joden om te bidden tot God.
We bidden voor gezondheid, welvaart, vrede en andere goede dingen. Als je hier bidt, voel je je heel dichtbij
god. Dit is een heel bijzonder monument van het begin der tijden. Je voelt hier de spirituele band met god.
Mannen en vrouwen bidden apart van elkaar. Vaak nemen ze briefjes mee met daarop hun gebeden. Ze
stoppen de briefjes in de gaten van de muur. Zo hopen ze dat hun gebeden door God worden gehoord.
Ook lezen ze bij de Klaagmuur uit een belangrijk Joods boek: de torah. En er wordt de bar mitswa gevierd.
Jongens die hun dertienjarige verjaardag vieren, houden hier hun Bar Mitswa. De Bar Mitswa is een heel oud
gebruik in het Jodendom. We vieren de overgang van een kind naar een volwassene. We zingen. We maken
muziek. We dansen. Eigenlijk net als ieder ander feest.
De jongen leest op die dag uit de Thora. Hij moet voortaan zelf zorgen dat hij alle tradities en wetten van het
Joodse geloof opvolgt. Zijn ouders zijn dan niet meer verantwoordelijk. Joden belijden hier hun geloof. De
Klaagmuur is dus erg belangrijk voor het Jodendom.

