Dag 7, 16 feb 2016
Ontbijt in het Golden Walls hotel in Jeruzalem
Bezoek aan de Klaagmuur
De Westelijke (Klaag)muur:
De Klaagmuur wordt door de joden vereerd als het laatste overblijfsel van de hun enige heilige plaats in de wereld:
de Tempel. Elke jood in gebed, waar ook ter wereld, staat met zijn gezicht naar het fysiek verdwenen Heilige der
Heiligen in de Tempel op de Tempelberg in Jeruzalem. De Klaagmuur is het westelijke deel van de steunmuur van het
tempelcomplex, dat voorheen de hele berg Moria (de Tempelberg) omvatte. De muur is verdeeld in twee secties,
een voor mannen en een voor vrouwen, zoals gebruikelijk bij Orthodoxe joden. Iedereen (jood of nietjood) mag tot
bij de muur komen. De spleten in de muur zijn gevuld met kleine stukjes papier vol wensen en gebeden, vanuit het
idee dat de Klaagmuur onder direct toezicht van God staat.

Bezoek aan de Joodse wijk
Rondleiding in de grote synagoge
De Grote Synagoge van Jeruzalem ligt aan de King George Street en was gereed in 1982. De synagoge is ontworpen
door Alexander Freidman en de eerste leider was Rabbi Zalman Druck, tot zijn overlijden op 11 december 2009. De
huidige leider van de synagoge is Rabbi Dr. David M. Fuld.
De synagoge is een indrukwekkend, groot gebouw. De lobby is ingelegd met luxueus marmer en de foyer van de
synagoge herbergt een indrukwekkende Mezuzah collectie van over de hele wereld.
De stijl van het gebouw is ontleend aan de Joodse tempel die eens in Jeruzalem stond. De synagoge biedt plaats aan
850 mannen en 550 vrouwen. Naast de Aron Kodesh (heilige kast waar de Torah rollen in bewaard worden) is een

enorm podium dat gebruikt wordt door het koor, welke de cantor begeleidt. Dit podium kan naar boven en beneden
verplaatst worden als dat nodig is. De Aron Kodesh is gemaakt van marmer en daarboven zijn de prachtige
gebrandschilderde ramen te zien met daarop verzen, beelden, namen en kabbalistische elementen. Aan het plafond
hangt een enorme kroonluchter, die drie en een halve ton weegt. Tevens is er een dak dat open kan, zodat er
bruiloftsceremonies gehouden kunnen worden onder de open hemel.

Lunch in het hotel
Bezoek aan Yad Vashem
Het Yad Vashem is het belangrijkste museum, monument en documentatie-centrum voor de Holocaust en beslaat
een hooggelegen stuk grond genaamd Har Ha-Zikaron (letterlijk ‘Heuvel van de Herinnering) ten westen van de berg
Herzl. De naam Yad Vashem betekent letterlijk ‘Een Monument en een Naam’, namelijk voor ieder slachtoffer van de
Holocaust.

Busrit langs de Knesseth, de Menora en het klooster van het Heilig Kruis

De Knesset:
De Knesset (Hebreeuws,
letterlijk: vergadering of samenkomst)
is
het parlement van de staat Israël. Het
bestaat uit één Kamer en telt 120 leden,
waaronder een voorzitter. De huidige
voorzitter is Yuli-Yoel Edelstein van Likoed.
Het gebouw waarin het parlement
samenkomt, draagt eveneens de naam
Knesset; het staat in de wijk Givat Ram in
het centrum van Jeruzalem.

De Menora:
Een menora (Hebreeuws)
of menoure (NederlandsJiddisch) is een zevenarmige kandelaar. Het was het
oude symbool voor het Hebreeuwse volk en een van de
oudste symbolen voor het Jodendom in het algemeen.
Volgens sommige bijbelcommentators symboliseert de
menora de brandende braamstruik die Mozes zag op de
berg Sinaï. De traditionele menora heeft zeven armen.
Tijdens het chanoeka feest gebruikt men een kandelaar
met negen armen, de chanoekia.

Het klooster van het Heilig Kruis:
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