
Pelgrimsroute 5: Jodendom 

 
Start- en beginpunt: Heilig Kruiskapel, Kapelstraat Luyksgestel. 
(Hier kun je ook parkeren) 
Lengte route: 8 km 
Bewegwijzering: Vanaf de parkeerplaats volg je de gele pijltjes (zandpad rechts van het 
kerkhof) naar knooppunt 95, 94, 93, 20, 94, 95 en richting 79 totdat je weer bij de 
parkeerplaats bent.  
 
 
Achtergrondinformatie en symbool Jodendom: 

 

 

 
 
“Wie geheel en al uniek is geworden, dat niets nog macht over of plaats 
in hem heeft, die heeft de reis volbracht en is verlost.” 
 
 

Het  jodendom  is de  religie  van het  Joodse volk en de oudste, vroegst 
ontstane monotheïstische godsdienst. Het behoort tot de oudste religieuze tradities die 
vandaag de dag nog worden beoefend. De zes punten van de davidster, het symbool voor het 
jodendom, staan voor de zes stammen van Israël. Een ander symbool is de zevenarmige 
kandelaar, de menora. Het jodendom kent een geschiedenis van 4000 jaar, waarin Abraham, 
Mozes en David sleutelfiguren zijn. Abraham is ook de stamvader van het Christendom en de 
Islam. 
 
Het fundament van de Joodse wet en traditie is de Thora, bestaande uit de vijf boeken van 
Mozes. Volgens rabbijnse traditie bevat de Thora 613 geboden en verboden, de Mitswot. De 
meeste religieuze Joden volgen niet alleen de Thora, maar ook de Misjna, de mondelinge wet, 
die inmiddels wel is vastgelegd. Er zijn strenge orthodoxe joden, die de wetten streng naleven, 
maar er zijn ook meer liberale stromingen. Omstreeks 1700 ontstond het chassidisch 
jodendom, dat  geïnspireerd werd door Ba’al Sjem Tov, waarin de weg van de mens centraal 
staat. Het chassidisch jodendom werd uiteindelijk de manier van leven voor vele Joden in 
Europa en de Verenigde Staten.  
 
De joodse religie kent ook een mystieke traditie, genaamd de ‘kabbala’ dat letterlijk 
‘ontvangen’ betekent. Ze verwijst naar wijsheid uit het verre verleden die zich spontaan 
aandient op het moment dat je er open voor staat. 
 
Vanaf de 13e eeuw zijn er bronnen die aantonen dat Joden in Brabant en Limburg leefden. In 
Eersel vinden we zelfs overblijfselen van een joodse begraafplaats ‘Op den Rösheuvel’. Het 
joodse volk heeft het in de geschiedenis zwaar te verduren gehad. Denk aan de Tweede 
Wereldoorlog. In Nederland zijn er naar schatting nog zo’n 30.000 tot 40.000 joden, variërend 
van orthodox tot uiterst liberaal. Er zijn meerdere synagogen in ons land, o.a. ook in Tilburg.  
 



Routekaart: 
 

 
 
 
Overweging: 
De Joodse wetten vormen de basis van onze westerse beschaving, ook al hebben we dat niet 
zo in de gaten. Ook vanuit het Christendom, dat uit het Joodse geloof ontstond, zien we veel 
waarden en normen in onze beschaving terug. Wetten veranderen, maar ze kunnen ook 
handvatten zijn. Soms staan ze je echter in de weg. Je wilt vrij zijn. Laat jij je snel verstoren 
door regels, wetten of meningen van anderen zodat ze de macht over je hebben? 
 
Bijzonderheden: 
Kapel van het Heilig Kruis Luyksgestel is gebouwd in 1726, maar er stond al eeuwen geleden 
een veel kleinere kapel. De moderne bronzen beelden van Toon Slegers zijn zeer de moeite 
waard. De kapel is bedoeld om even stilte te vinden in onze drukke wereld. Mooi voor de 
overweging van deze route. 
Natuurgebied de Stevensbergen is een klein natuurgebied van 24 ha. Het is een voormalig 
heideveld met nog enkele stuifzandresten. 
Vanaf de parkeerplaats kun je nog naar het dorp lopen en passeer je de molen, het 
bakkerijmuseum en de schrijvershut van Arie van der Lugt. 
 
 
Fijne dag! 
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