
 

 

 

Jeruzalem 
De stad van de godsdiensten 

 
In Jeruzalem komen drie religies samen: het Christendom, de Islam en het Jodendom. Dat komt 

doordat gelovigen denken dat er zich veel religieuze verhalen in Jeruzalem hebben afgespeeld. En dat 

kun je nog steeds zien. 
 

Jeruzalem is een bijzondere stad. Drie verschillende godsdiensten zien Jeruzalem als hun heilige stad.  Je ziet 

er veel symbolen van het Christendom. Ook zijn er veel moskeen voor de moslims. En je ziet er veel van het 

Jodendom. Dat komt, doordat veel verhalen van de drie godsdiensten in Jeruzalem zouden hebben 

plaatsgevonden. 

De stad ligt in het Midden-Oosten. Het ligt precies op de grens van Israël en de Palestijnse gebieden. Voor het 

Christendom is Jeruzalem één van de belangrijkste steden ter wereld. Ieder jaar bezoeken veel Christenen deze 

kerk, de heilige grafkerk. Het gebouw staat namelijk op de plek, waar volgens Christenen, Jezus Christus zou 

zijn gestorven. De zoon van god. Hij zou aan een kruis zijn opgehangen. 

De Christenen geloven dat er na zijn dood een wonder gebeurde. Nadat hij van het kruis was gehaald en zou 

zijn begraven, is hij uit de dood opgestaan. Ook dat zou hier zijn gebeurd. Op de plek van deze graftombe. 

Naast de heilige Grafkerk staat een moskee. Niet alleen voor Christenen is Jeruzalem belangrijk. Ook moslims 

hebben er veel moskeeën gebouwd. Vooral deze plek is belangrijk voor moslims: de tempelberg.  Hier vind je 

de al Aqsa moskee en de rotskoepel. Moslims geloven dat de profeet Mohammed vanaf hier de hemel heeft 

bezocht. Hij kreeg daar van Allah te horen dat moslims vijf keer per dag moeten bidden. En dat doen de 

meeste moslims nog steeds. 

Tegen de tempelberg staat de Klaagmuur. Deze plek is voor Joden belangrijk. Ze bidden daar tot god. En ze 

voeren er ceremonies uit. De Klaagmuur is een overblijfsel van een tempel, die ooit op de berg heeft gestaan. 

Die tempel was de heiligste plek voor het Jodendom. Tot tweemaal toe werd de tempel verwoest. Alleen de 

Klaagmuur is daarvan overgebleven. Het is daarom een belangrijke religieuze plaats voor joden. 

In Jeruzalem is er al heel lang ruzie tussen de Palestijnen, die moslim zijn, en de Israeliers, waarvan de meeste 

joods zijn.  Israel bouwde daarom een muur dwars door de stad.  Palestijnen kunnen nu niet makkelijk van het 

ene gebied naar het andere gebied.  Er is strenge controle.  Het lijkt geen goede manier om de stad eerlijk te 

delen. Voorlopig is er geen andere oplossing. En dus is de ruzie tussen de Israeliërs en de Palestijnen nog lang 

niet voorbij. 


