
Volgens de Tora moeten alle mannen drie keer
per jaar ‘naar de plaats komen die de Eeuwige
verkozen heeft’ (Deut. 16:16). Een opdracht

om op de drie ‘pelgrimsfeesten’, Pesach, Wekenfeest,
en Loofhuttenfeest, naar het heiligdom te komen, dat
eerst in Silo (1 Sam. 1) stond en later in Jeruzalem.
Gedurende lange tijd is Jeruzalem een van de heilige
plaatsen, naast Hebron, Samaria, Betel en Silo. In de
loop van de 7e eeuw is Jeruzalem de belangrijkste cul-
tusplek geworden, nadat het Tien Stammenrijk al
eerder ten onder is gegaan. Van massale jaarlijkse pel-
grimages naar Jeruzalem vinden we in de vroege
periode weinig concrete bewijzen, hoewel het aanne-
melijk is dat dit al aan het eind van de Eerste
Tempelperiode in praktijk gebracht werd. Het is
vooral gedurende de Tweede Tempelperiode dat de
massale pelgrimage naar Jeruzalem op de drie
Bijbelse feesten een historisch feit is, ondersteund
door de rabbijnse literatuur, Josephus, Philo, het
Nieuwe Testament en de archeologie. Een bedevaart
die niet alleen grote mensenmassa’s vanuit Israël op
de been wist te brengen, maar soms ook duizenden
uit de diaspora. 

Na 70 
Na het grote drama van 70 was Jeruzalem grotendeels
verwoest, de Tempel verbrand, en waren er tiendui-
zenden slachtoffers te betreuren. Uit sommige rab-
bijnse bronnen blijkt dat men nog doorging met het
bezoeken rond de Bijbelse pelgrimsfeesten van
Jeruzalem en de omgeving van de verwoeste Tempel
in de eerste eeuwen na de jaartelling. Later verdwijnt
dit gebruik; de Joodse aanwezigheid in Israël is dan al
drastisch afgenomen en verschillende religieuze en
geopolitieke factoren verhinderen de toegang tot
Jeruzalem of de omgeving van de Tempel. Gedurende
bijvoorbeeld de latere periode van de islamitische
overheersing van Israël en vrijwel de gehele
Ottomaanse periode is de toegang voor Joden tot de
Tempelberg onmogelijk. Soms greep men de treur-
dag voor de verwoesting van de Tempel (Tisja Be’av)
aan om een bezoek aan de Klaagmuur te brengen
wanneer dat kon. Ook waren en door de eeuwen heen
altijd individuen die vanuit het buitenland naar

Israël gingen om de heilige plaatsen, waaronder
Jeruzalem en de omgeving van de Tempel, te bezoe-
ken.  

Reizende rabbijnen      
Sommige rabbijnen schreven een verslag van hun
reis naar Israël, dat voor hun een soort bedevaart was
langs de heilige plaatsen van het land. Bekende reis-
verslagen van rabbijnen in de Middeleeuwen zijn die
van Benjamin van Tudela en Petachja van
Regensburg. Rabbi Petachja maakte zijn reizen in de
jaren 70 en 80 van de 12e eeuw, Benjamin in de jaren
60 en 70 van diezelfde eeuw. Men bezoekt de graven
van (na)bijbelse personages en profeten, rabbijnen
uit de Talmoed, en steden die van oudsher een
waarde hebben voor het Jodendom, zoals Jeruzalem
en Hebron. Zo beschrijft Petachja bijvoorbeeld zijn
bezoek aan Jeruzalem waar op dat moment nog
slechts één, weliswaar voorname Jood woont. Zo’n
tien jaar eerder vond rabbi Binjamin in Jeruzalem
nog rond de 200 Joden. Of Petachja ook daadwerkelijk
de Tempelberg bezoekt wordt niet duidelijk, mede
omdat de tekst corrupt lijkt:   

‘Hij [Petachja] ging naar Jeruzalem. En daar is nie-
mand behalve rabbi Abraham de Verver. Hij betaalt
veel belasting aan de koning, zodat die hem daar
met rust laat. Men liet hem de Olijfberg zien en hij
zag dat de bestrating drie el hoog was, en dat is [ook] de
breedte [onduidelijk wat hier bedoeld wordt]. Een
prachtig paleis staat daar [hij doelt op de
Tempelberg, niet de Olijfberg] dat de Islamieten
hebben gebouwd in vroegere dagen, toen Jeruzalem
nog in handen van de islamieten was. Toen kwa-
men er onbeschaamde vlerken en lasterden bij de
koning van de Islamieten en zeiden: “er is een oude
man onder ons die [nog] de plaats weet van de
Tempel en de Tempelhof”. 
En de koning oefende druk op hem uit totdat hij
het hem aanwees. [Maar] De koning was een vriend
van de Joden, en zei: “Ik wil daar een tempel bou-
wen, en daar mogen alleen Joden bidden”. Hij
bouwde de tempel van marmeren stenen, een
prachtig gebouw, van rood en groen marmersteen,
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en allerlei kleuren. Toen kwamen er niet-Joden die
daar beelden neerzetten, maar die vielen [telkens].
Toen zetten ze het beeld vast in de dikte van de
muur. Maar in het vertrek van het Heilige der
Heiligen kon het [beeld] niet staan blijven...’ 
(Travels of Rabbi Petachia of Ratisbon, Londen 1856, p. 60) 

Een paar pagina’s later beschrijft hij een plek van
gebed voor Joden, bij de Poort der Genade, tegenover
de Olijfberg en in de nabijheid van de Tempelberg: 

‘En in Jeruzalem is een poort, die ‘Poort der Genade’
heet, en deze poort is volgestort met stenen en kalk.
Geen enkele Jood en al helemaal geen niet-Jood
heeft toestemming om daardoor naar binnen te
gaan. Op een keer wilden de niet-Joden [de stenen
en kalk] verwijderen en de poort openmaken. Toen
beefde het Land Israël en was er een rumoer in de
stad tot ze ermee ophielden. En er is een traditie
onder de Joden dat door deze poort de Sjechina in
ballingschap ging, en in de toekomst daar doorheen
zal terugkeren. En zij [de poort] ligt precies tegen-
over de Olijfberg. En de Olijfberg is lager dan de
poort, [maar] wie op deze berg staat ziet haar lig-
gen; “en op die dag zullen zijn voeten staan op de
Olijfberg” [Zach. 14:4], “want met eigen ogen zullen
zij de terugkeer meemaken van de Eeuwige naar
Zion” [Jes. 52:8], door deze poort. En men bidt daar.’ 
(Travels of Rabbi Petachia of Ratisbon, Londen 1856, p. 64) 

Grote middeleeuwse rabbijnen als Maimonides en
Nachmanides, mystici als Karo, Luria en Najara uit
de 16e eeuw, volgelingen van de chassidische won-
derrebbe Baäl Sjem Tof (18e eeuw) en aanhangers van
de Gaon van Wilna (Vilnius, 18e eeuw), maakten niet
alleen de reis naar Israël, maar bleven er ook wonen
voor de rest van hun leven. 

Pelgrimage in de moderne staat Israël 
Met de oprichting van de staat Israël in 1948 kwamen
de historische plaatsen voor het Jodendom weer in
Joodse handen en voor een breed publiek toeganke-
lijk. Dit gold niet voor de heilige plaatsen in de oude
stad van Jeruzalem en de Klaagmuur. Deze plaatsen
kwamen in het bezit van de Jordaniërs die tot de
Zesdaagse Oorlog in 1967 de toegang voor Joden ver-
boden. 

Met de Zesdaagse Oorlog veroverden de Israëli’s de
oude stad van Jeruzalem en de Klaagmuur, waarmee
deze weer toegankeljk werden voor Joden. Met jaar-
lijks ruim een miljoen Joodse en niet-joodse bezoe-
kers is de Klaagmuur de bedevaartsplek bij uitstek in
het moderne Israël. Vooral met de drie Bijbelse pel-
grimsfeesten en Tisja Be’av, de treurdag ter herinne-
ring aan de verwoesting van de Tweede Tempel in
het jaar 70, trekt de Klaagmuur veel Joodse bezoekers.
Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw is het gebruike-
lijk dat op een donderdag of maandag van de mid-

dendagen van Pesach en Loofhuttenfeest er een
publieke priesterzegen wordt uitgesproken bij de
Klaagmuur. Honderden priesters spreken dan, hun
gelaat bedekt met een gebedsmantel, in de open
lucht de priesterzegen uit over de (tien)duizenden
aanwezigen, waarbij soms ook de twee opperrabijnen
van de staat Israël aanwezig zijn.     

Maar het is niet de enige heilige plek. Het graf van
aartsmoeder Rachel, de spelonk van aartsvaders in
Hebron, en het graf van de rabbijn en mysticus
Sjimon bar Jochai (2e eeuw) in Meron (Noord-Israël)
zijn tegenwoordig de meest populaire bedevaart-
splaatsen na de Klaagmuur. Daarnaast zijn er tien-

tallen heilige graven van Bijbelse personages, rabbij-
nen uit de oudheid, middeleeuwse rabbijnen, en
moderne heiligen die jaarlijks een toestroom van
geïntresseerd publiek zien. Of het nu om het graf van
de Bijbelse Josef, rabbi Meir - de Wonderdoener 
(2e eeuw), Maimonides (12e-13e eeuw), Luria (16e

eeuw) of de Baba Sali (20e eeuw) gaat, de afgelopen
decennia wordt het fenomeen van bedevaart naar
heilige plaatsen steeds populairder. 

Tempelberg: toegang verboden? 
In de Middeleeuwen ontstaat er een wettelijke dis-
cussie over de vraag of het eigenlijk wel toegestaan is
om de Tempelberg te bezoeken. Is deze berg nog
steeds met dezelfde heiligheid omkleed als in de tijd
dat er een tempel stond, of niet? Wanneer de heilig-
heid nog steeds aanwezig is, dan is het niet toege-
staan om de Tempelberg te bezoeken – men is
immers allen onrein door direct of indirect contact
met doden. Een onreinheid waar men alleen van
gereinigd kan worden door het ritueel van de rode
koe (Num. 19), waarvoor een tempel en hogepriester
nodig zijn. Maimonides en bijvoorbeeld de Frans-
Duitse Talmoedisten (de Tosafisten) vinden dat het
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betreden van de Tempelberg strikt verboden is en een
zware zonde. Avraham Ibn-Daud (Provence, 12e

eeuw) stelt dat het geen zware zonde is om naar de
Tempelberg te gaan, hoewel onduidelijk is of hij het a
priori toestaat. Rabbi Menachem Meiri (Catalonië,
13e-14e eeuw) schrijft echter in zijn
Talmoedcommentaren dat ‘het gewone gebruik is
om er naar toe te gaan, zoals ons ter ore is gekomen’. 

In de codificatie van de Joodse wet (de halacha) is de
strengere mening de consensus tot op de dag van
vandaag, en verbiedt men een bezoek aan de
Tempelberg. In het moderne Israël zijn er echter
enkele rabbijnen uit religieus-zionistische hoek die
tot de conclusie komen dat een bezoek aan de
Tempelberg niet verboden is, en zelfs gewenst.
Hoewel vele rabbijnen wijzen op de politieke en reli-
gieuze gevoeligheid die aan het thema van de
Tempelberg kleven. In het huidige Israël is het door
de Israëlische autoriteiten verboden dat Joden de
Tempelberg betreden om daar te bidden of andere
religieuze rituelen uit te voeren. 

Pelgrimage in de eindtijd 
In verschillende profetische teksten krijgt Jeruzalem
een universeel karakter, dat van belang is voor de
gehele mensheid. Bekend is natuurlijk het vers ‘Want
uit Sion zal de Tora uitgaan, en het Woord van de
Eeuwige uit Jeruzalem’ (Jes. 2:3). Een verplicht bezoek
aan de hernieuwde stad als opdracht aan de mens-
heid hoort daar natuurlijk ook bij. Op verschillende
plaatsen in Tenach wordt dit expliciet vermeld. De
profeet Jesaja (of een zich Jesaja-noemde profeet) ein-
digt zijn profetieën met een visioen over het her-
stelde Jeruzalem, waarnaar alle Israëlitische ballin-
gen door de volkeren worden gebracht. In deze
nieuwe werkelijkheid zullen hemel en aarde niet
meer vergaan, en ook Israël is onsterfelijk. Maar ook
uit de volkeren zullen er priesters gekozen worden in
het nieuwe Jeruzalem van vrede (zie Rasji op Jes.
66:21). De rest van de mensheid, zo profeteert Jesaja,
zullen veelvuldig op pelgrimage naar de heilige stad
gaan.  

Was de Bijbelse pelgrimage beperkt tot de drie pel-
grimsfeesten, in de nieuwe werkelijkheid geldt de
plicht tot pelgrimage wekelijks en maandelijks, op de
sjabbat en de nieuwe maansfeesten: ‘“En het zal
geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en
van sjabbat tot sjabbat dat al wat leeft [kol basar: lett.
‘al het vlees’] zal komen om zich voor mijn
Aangezicht neer te buigen”, zegt de Eeuwige’ (Jes.
66:23). 

Een andere visie vinden we bij Zacharia. In deze
gewelddadigere beschrijving van de eindtijd zal wat
over blijft van de mensheid verplicht één keer per jaar
naar Jeruzalem moeten optrekken. Het tijdstip hier-
voor is het Loofhuttenfeest aan het begin van de
herfst. Blijkbaar ziet de profeet Loofhuttenfeest in de
eindtijd als het belangrijkste feest van de Bijbelse

kalender, met een universeel karakter. In de verwij-
zing naar de straf voor wie niet naar Jeruzalem zal
komen: het uitblijven van regen (Zach. 14:17), is al
iets terug te vinden van het karakter van het
Loofhuttenfeest bij de rabbijnen aan het eind van de
Tweede Tempel-periode. Immers ook in de rabbijnse
traditie wordt Loofhuttenfeest met het oordeel over
de regenval verbonden, los van een associatie met de
eindtijd. Volgens de rabbijnen moest er in de Tempel
van Jeruzalem met Loofhuttenfeest water geplengd
worden op het altaar – iets dat normaal nooit gebeurt
(alleen wijn en olie worden geplengd) - een ritueel
waartegen bepaalde priesters uit rivialiserende stro-
mingen zich overigens sterk verzetten. Ook bij de
rabbijnen zien we net als bij Zacharia een verwijzing
naar het universele karakter van het Loofhuttenfeest.
Zij telden het aantal stieren dat in de Tempel gedu-
rende alle zeven dagen van het Loofhuttenfeest geof-
ferd moest worden (zie Num. 29:12-34) en zagen dit
getal van 70 corresponderen met de 70 volkeren en
talen van de mensheid zoals die zich uit de nakome-
lingen van Noach had ontwikkeld. 

Opheffing van de grenzen en overvloed 
Dit visioen van Zacharia over de universele betekenis
van Loofhuttenfeest voor de volkeren gaat samen met
een opheffing van de grenzen tussen heilig en pro-
faan: ‘Op die dag zal op de bellen van de paarden
staan: “Heilig voor de Eeuwige”...’ (Zach. 14:20). Ook
lijkt heiligheid minder gebonden aan de specifieke
plaats van de tempel – heel Jeruzalem en Judea zal
een zelfde status hebben: ‘Alle potten in Jeruzalem en
in Judea zullen de Eeuwige der Heerscharen heilig
zijn ...’ (Zach. 14:21). Een haast blasfemisch idee,
gezien het feit dat dezelfde tekst ‘Heilig voor de
Eeuwige’ (kodesj la-JHWH) op het sieraad stond
geschreven van de hogepriester (Ex. 28:36) en de
strenge regels waaraan het vaatwerk en de offers van
het heiligdom in de Tora is onderworpen (zie bijv.
Lev. 6:19-21). De grote toestroom jaarlijks van pel-
grims zal gepaard gaan met een overvloed aan mate-
riële middelen zoals ook Jesaja in een ander visioen
over het herstelde Jeruzalem voor zich ziet:  

‘Volken komen naar uw licht, koningen naar de glans
van uw dageraad. Hef uw ogen op en kijk rondom: zij
allen verzamelen zich, komen tot u; uw zonen komen
van ver en uw dochters worden op de heup gedragen
... een menigte als een zee zal zich tot u wenden, het
vermogen der volken zal tot u komen. Een stroom
kamelen zal u overdekken, jonge kamelen van
Midjan en Efa; uit Sjeba zullen allen komen; goud en
wierook zullen zij brengen en de lof van de Eeuwige
verkondigen..’ (Jes. 60:3-6 e.v.). 

In een dergelijke overvloed zullen er inderdaad geen
handelaren (‘kenaänieten’, Zach. 14:21) meer nodig zijn
in en rondom de Tempel. 




