
REÜNIE ISRAËLREIS
02 – 13 mei 2016 



INHOUD
De Israëlreis in vogelvlucht:
• De bezochte plaatsen
• Foto’s
• Lessen uit het Woord



DAG 1
• Vertrek vanaf Schiphol
• Aankomst in Tel-Aviv
• Overnachting in Netanya

Dag 1 – 02 mei



Dag 1 – 02 mei

Aankomst Tel Aviv Netanya



DAG 2
• Sebastiya
• Jacob’s Well
• Mt. Gerizim
• Shilo
• Overnachting in Ariël

Dag 2 – 03 mei



Dag 2 – 03 mei

Sebastiya

Jacob’s well



Dag 2 – 03 mei

Mt. Gerizim



Lessen uit het Woord

Samaria – Johannes 4:19-26
Jezus ontmoet de Samaritaanse vrouw en geeft aanbiddingsonderwijs. Aanbidding is niet meer gebonden 
aan plaatsen, steden en/of bergen. Onder het Nieuwe Verbond kunnen we op elke plaats en op elk 
moment de Heer aanbidden in geest en waarheid. De Vader zoekt zulke aanbidders.



Dag 2 – 03 mei

Shiloh – 1 Samuël 1:1-19
Hanna is een vrouw van volhardend gebed. De moeiten in haar leven weerhouden haar niet om Gods 
aangezicht te zoeken in Shiloh en haar hart voor de Heere uit te storten. Shiloh betekent vredestichter 
en/of rustbrenger en is een naam van de Heere Jezus 
(Genesis 49:50). En denk dan ook aan Mattheus 11:28… Onder het NV hebben wij een vrije toegang om 
tot God te naderen!



Dag 2 – 03 mei

Bijbelse tuin in Ariël



DAG 3
• Ceasarea
• Atlit (Joodse immigranten na WO II)
• Muhkara (Karmelgebergte)
• Tel Meggido
• 1e overnachting op Kibboets Ashdot

Yaacov

Dag 3 – 04 mei



Caesarea



Dag 3 – 04 mei

Caesarea – Handelingen 23:11-27
Het was in de buurt van Caesarea dat Paulus twee jaar vast zat. 
Vandaar uit reisde hij als een gevangene naar Rome. De Heere had 
hem geopenbaard dat hij het evangelie moest brengen in Rome, maar 
niet hoe hij daar zou komen. Onderweg geeft hij het profetische 
advies om niet verder te varen. Er wordt niet naar hem geluisterd. 
Soms komen we in de storm vanwege onze gehoorzaamheid of onze 
eigen schuld of vanwege de schuld van anderen. Ze komen allen in de 
storm omdat de kapitein niet naar Paulus geluisterd heeft.

Daarna luisteren ze nauwkeurig en hij eindigt als de kapitein van het 
schip. Omdat Paulus naar Rome moet, hebben alle opvarenden het 
overleefd. Laten wij inzien dat wij als wederom geboren mensen 
belangrijk zijn op die plaats waar we gesteld zijn. Paulus kwam 
uiteindelijk als gevangene in Rome aan.



Dag 3 – 04 mei

Atlit



Lessen uit het Woord

Muhraka (Karmel) – 1 Koningen 18:17-24, 38-46
Het volk Israël hinkte op 2 gedachten. Ze bedreven afgoderij. De tijd van Elia kenmerkte zich door 
geestelijke afval en verval. De God van de Bijbel openbaarde zich als de ware God door met vuur en regen 
te reageren op het gebed van Elia. Het altaar van Elia verbrandde. Het volk moest een keuze maken welke 
God zij wilde dienen. Het leven met de Heer vraagt om radicale toewijding.



Dag 3 – 04 mei

Tel Meggido

Meggido –
Daniël 11:40-45, 
Matheüs 24:22 en 
Openbaring 16:14-16
Meggido was heel strategisch in het 
verleden. Ik heb gehoord dat het 19 
keer vernield en opgebouwd is. Ook in 
de toekomst speelt die plaats een 
belangrijke rol. Daar zal de grote 
laatste strijd geleverd worden. 



DAG 4
• Mt. Precipice
• Nazareth
• Tabgha
• Capernaüm
• Berg van Zaligsprekingen
• Boottocht meer van Galilea
• Bezoek Gabriela Danieli
• 2e overnachting op Kibboets Ashdot

Yaacov

Dag 4 – 05 mei



Dag 4 – 05 mei

Mt. Precipice
Tabgha



Dag 4 – 05 mei

Nazareth



Dag 4 – 05 mei

KapernaumKapernaum – Mattheüs 4:12-17 
en Mattheüs 11:20-24
Kapernaum was een zeer bevoorrecht dorp. De 
Heere Jezus (Licht v/d wereld) woonde daar en 
begon daar Zijn dienstwerk. Ook heeft Hij hier z’n 
eerste discipelen geroepen. Maar Kapernaum is 
met de voorrechten niet goed omgegaan. 
Grotendeels wezen de inwoners Jezus af als Heer 
en Heiland. De vervloekingsprofetie uit Matth. 11 is 
werkelijkheid geworden. Het is niet om het even 
hoe wij met het Evangelie omgaan…



Dag 4 – 05 mei

Meer van Galilea –
Markus 4:35 – 5:10
Het is een geweldige belofte om nu al te weten dat we 
naar de overkant gaan. In de weg van gehoorzaamheid 
komen ze in de storm. In die storm ligt Jezus rustig te 
slapen. Hij gelooft Zijn eigen woord: OVERKANT. 
De discipelen kijken naar golven (Het probleem) 
Daardoor krijg je een verkeerd Godsbeeld. Dat roepen 
ze ook: Kan het U niets schelen dat wij vergaan? De 
storm maakt de Heere Jezus niet wakker maar wel het 
gebed van Zijn kinderen. Iedere storm leert ons altijd 
iets nieuws van de Heere Jezus. 

Het maakt ons bitter of beter. Nadat ze aangekomen zijn begrijpen we waarom de Heere Jezus daarheen 
moest. Hij kent en ziet het hart en weet waar er een zoekend mens is ( 2.Kron. 16:9a). Er zijn drie invloeden in 
deze wereld: satan, society, Saviour. Alleen Jezus kon die man bevrijden en door Jezus werd hij een zegen voor 
velen. De eerste zendeling!



Dag 4 – 05 mei

Gabriela Danieli



DAG 5
• Dopen van Nimal en Klaas
• Wijnproeverij in Katzrin
• 3e overnachting op Kibboets Ashdot

Yaacov

Dag 5 – 06 mei



Dag 5 – 06 mei



Dag 5 – 06 mei

Wijnproeverij Golan Heights



DAG 6
• Kursi
• Gamla
• Mt. Bental
• Banias (Caesarea Filippi)
• 4e overnachting op Kibboets 

Ashdot Yaacov

Dag 6 – 07 mei



Dag 6 – 07 mei

Kursi Mt. BentalGamla waterval



Banias – Mattheüs 16:13-20
De regio Cesarea Filippi werd gekenmerkt door een 

enorme geestelijke duisternis. In dit gebied werd o.a. 
Baäl aanbeden, maar ook de Griekse afgod Pan (Paniek) 

en ook de keizer werd hier goddelijke eer bewezen. En 
juist op deze plaats vraagt Jezus zijn discipelen: Wie 

zeggen jullie dat Ik ben? Ook wij zijn geroepen - juist in 
deze geestelijk duistere tijd - niet alleen in Jezus te 
geloven, maar ook Zijn naam en-public te belijden.

Dag 6 – 07 mei



Dag 6 – 07 mei



DAG 7
• Qasr Al Yahud (Jezus’ doop)
• Dode zee
• Ein Gedi
• Massada
• 1e overnachting in de woestijn

Dag 7 – 08 mei



Dag 7 – 08 mei

Qasr Al Yahud



Dag 7 – 08 mei

Dode Zee –
Ezechiël 39:25- 40:4 
en Ezechiël 47:1,8-10
God maakt het onmogelijke mogelijk. 
De profeet Ezechiël profeteert dat de Dode Zee 
(Oostzee of Zoutzee) in de toekomst weer 
vruchtbaar zal worden. Deze geweldige profetie 
krijgt z’n vervulling ten tijde van het geestelijk 
herstel van Israël en het Messiaans vrederijk 
o.l.v. Koning Jezus. Levend water zal uit de 3e 
tempel stromen. God werkt aan op het herstel 
van alle dingen (Hand. 3:21). 



Dag 7 – 08 mei

Massada

Ein Gedi



Dag 7 – 08 mei
1e overnachting in de Negev



DAG 8
• Ein Avdat
• Lunch verzorgt door Yigal
• National Park Ben Gurion
• 2e overnachting in de Negev

Dag 8 – 09 mei



Dag 8 – 09 mei

Ein Avdat



Dag 8 – 09 mei

Mede mogelijk 
gemaakt door..



DAG 9
• Olijfberg
• Hof van Gethsémane
• Bethesda
• Damascus Poort
• Zaal laatste avondmaal
• 1e overnachting in Bethlehem

Dag 9 – 10 mei



Dag 9 – 10 mei

Jeruzalem Olijfberg – Lukas 19:41-42, Handelingen 1:4-12
en Zacharia 14:4,9 en 12
De Olijfberg had en heeft een heel belangrijke plaats in het leven van Jezus. Hij sprak daar uit Zijn eindtijd-
rede uit (Matth. 24 & 25). Deze berg bepaalt ons bij een RUSTENDE & BIDDENDE Jezus, bij een HUILENDE 
Jezus, bij een onderwijzende & zegenende Jezus, bij een opvarende, maar ook bij de wederkomende Jezus!



Dag 9 – 10 mei

Hof van Gethsemané



Dag 9 – 10 mei

Jeruzalem Bethesda – Johannes 5-1-13
Bethesda is een beeld van het Oude Verbond. Van de man die al 38 jaar ziek was werd ’iets’ geëist wat hij 
niet kon bewerkstelligen. Hij had zelf geen kracht en andere mensen hielpen hem niet. Toen kwam Jezus 
langs en op Zijn machtswoord werd Hij genezen. Jezus eiste niets, maar op Zijn spreken stond de man na 
38 jaar op. Leven vanuit een dienende Jezus is het geheim van een christen!



DAG 10
• Graftuin
• Kotel tunnel (de westerlijke muur)
• Yad Vashem
• Jeruzalem stad (vrij)
• 2e overnachting in Bethlehem

Dag 10 – 11 mei



Dag 10 – 11 mei

Jeruzalem De Graftuin –
Lukas 24:1-7
De graftuin bepaalt ons bij een levende Jezus. Waarom 
is dit heilsfeit zo belangrijk? Allereerst vervulde God 
hiermee Zijn profetie (1 Kor. 15:3-4). In de 2e plaats is 
door Jezus’ opstanding ons geloof en ook de prediking 
niet tevergeefs (1 Kor. 15: 14 & 17). En als laatste is 
hierdoor de dood verslonden tot overwinning (1 Kor. 
15: 54-55). De Heer is waarlijk opgestaan!



Dag 10 – 11 mei

Jeruzalem De Graftuin –
1 Johannes 3:8
De graftuin vertelt ons dat we een levende Heiland 
mogen dienen. Hij heeft op het kruis al onze zonden 
weg gedragen en alle werken van de duivel 
verbroken. Vanuit die geweldige overtuiging mogen 
wij leven met hoop in ons hart!



Dag 10 – 11 mei

Koteltunnel langs de westerlijke muur



Dag 10 – 11 mei

Yad Vashem



DAG 11
• City of David
• Tunnel van Hizkia
• Pool of Siloam
• Gebedsmuur
• Israëlmuseum
• 3e overnachting in Bethlehem

Dag 11 – 12 mei



Dag 11 – 12 mei

City of David



Dag 11 – 12 mei

Hizkia’s tunnel Pool van Siloam



Dag 11 – 12 mei
Gebedsmuur



SHALOM ISRAËL!




