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De Bijbelse geschiedenis gaat nog sterker (of anders) voor je leven, als je op plekken komt waar 
de Heere Jezus met Zijn discipelen is geweest.  Waar eerder aartsvaders en koningen hun 
voetstappen zetten. Ontdek wáár en waaróver de profeten spraken en op welke wijze Gods 
beloften in vervulling gaan.  
 
We maken een echte rondreis: aangekomen op het vliegveld in Tel-Aviv bezoeken we eerst de 
Negev-woestijn (het ‘Zuiderland’), vervolgens trekken we oostelijk via de Dode Zee en de 
Jordaan naar het noorden, naar Galilea om daar het weekend door te brengen. Via de westkust 
gaan we ten slotte naar Jeruzalem waar we vijf dagen zullen zijn. 
 
Kosten: 
De kosten voor de reis zijn € 2.158,00 voor de touroperator. Toeslag 1-persoonskamer € 674 
De prijs is gebaseerd op 30 deelnemers. Komen we daar ruim boven, dan gaat de prijs iets 
zakken. Daarboven komen nog een aantal kosten, zoals de kosten voor de lunch, 8 à 10 euro 
per dag.  Fooien (hotels, chauffeur en gids) doen we gezamenlijk en komen dan uit op € 72,00 
per persoon. Een annuleringsverzekering kunt u naar keuze individueel bij een verzekeraar of 
bank afsluiten. 
 
Inbegrepen: 
- Elke dag ontbijt en diner in hotel of kibbutz. Voor de zondagen is de lunch ook inbegrepen.  
- Elke dag, behalve de zondagen, de beschikking over een luxe touringcar met airconditioning. 
- Een Nederlands sprekende gids, uitgezonderd de zondagen.  
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Overzicht Reisprogramma  - wijzigingen voorbehouden- 

 
Dag Bezienswaardigheden Overnachting 
Dinsdag 25/4            In de ochtend verzamelen we ons op Schiphol voor de reis van Amsterdam 

naar Tel Aviv. Na aankomst op Ben Gurion Airport brengt de touringcar u 
rechtstreeks naar het hotel.  

Hotel in Rehovot 

Woensdag 
26/4              

Bezoek aan het Ayalon Institute museum en National Park Beit Guvrin –                                                
Be’er Sheva: Fountain of tears. 

Kibbutz in de Negev 

Donderdag 
27/4              

In de Negev woestijn bezoeken we: SdeBoker, Graf van Ben Gurion, Ein Avdat 
en Mizpe Ramon. We rijden door naar een kibbutz net boven Eilat.                                                                                                                                                                             

Kibbutz in het zuiden 
van de Negev 

Vrijdag 28/4 
 

We bezoeken het Underwater Observatory Marine Park, het Timna park en 
rijden dan door om te drijven in de Dode Zee. 

Kibbutz  
aan de Dode Zee 

Zaterdag 29/4    
 

We bezoeken ’s morgens vroeg de Massada, vervolgens willen we En Gedi en 
Qumran bezoeken en ’s middags, onderweg naar Galilea, Qasr El-Yahud, de 
doopplaats in de Jordaan.  

Kibbutz  
aan het Meer Galilea 

Zondag 30/4 Vandaag blijven we in de kibbutz aan het meer van Galilea en houden een eigen 
kerkdienst.  

Kibbutz  
aan het Meer Galilea 

Maandag 1/5     
 

We reizen richting Golan en bezoeken Katzrin (Golan Heights Winery) en 
bezoeken Capernaüm, Tabgha, de berg der zaligsprekingen en maken een 
boottocht op het Meer van Galilea. 

Kibbutz  
aan het Meer Galilea 

Dinsdag 2/5 
 

We verlaten Galilea en via Nazareth Village rijden we naar Rosh Hanikra, het 
bovenste puntje van Israël  aan de Middellandse Zee. ’s Middags naar Akko.   

Kibbutz in Akko 

Woensdag 3/5 
 

Onderweg naar Jeruzalem. Via Haifa, Beeld van Elia op de Karmel, gaan we 
eerst naar de opgravingen in Megiddo en vervolgens naar Caesarea en rijden 
dan door naar Jeruzalem. 

Hotel in Jerusalem 

Donderdag 4/5 
 

Op donderdagmorgen is er Bar Mitswa bij de Klaagmuur/Bar. We gaan naar 
het Davidson Center en de Stad van David. Misschien lopen we wel door de 
Hizkia-tunnel naar de vijver van Siloam. Daarna lopen we vanaf de Olijfberg en 
bezoeken Dominus Flevit – Gethsemané – Bethesda – St. Anna kerk en lopen 
een stukje van de Via Dolorosa. 

Hotel  in Jerusalem 

Vrijdag 5/5 
 

’s Morgens eerst naar het Holocaust Museum Yad Vashem. We nemen een 
kijkje bij de Knesset met de Menora en zien de Dode Zee rollen in het Israël 
museum. In het begin van de avond  is ’de begroeting van de Shabbat’ bij de 
Klaagmuur. 

Hotel in Jerusalem 

Zaterdag 6/5 
 

Op de Shabbat is het rustig in de stad. We kunnen een bezoek brengen aan de 
grote Synagoge, en de Graftuin. Daarna kunnen we een bezoek brengen aan 
Bethlehem, de geboortekerk en de velden van Efratha. 

Hotel in Jerusalem 

Zondag 7/5 
 

Vandaag een rustdag met een eigen dienst in het hotel. Hotel in Jerusalem 

Maandag 8/5 
 

Nog een halve dag. Om 13.00 uur moeten we weer op het vliegveld zijn. We 
brengen een bezoek aan Beth Shemes (Jaffa Instituut van David Portowics)  
of een andere hulporganisatie. 

Nederland, aankomst 
20.15 uur 
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Dag 1. Dinsdag  25 april                                                                 Reisdag naar Israël                      

   

 
Vertrek en aankomst op de luchthaven.                                                                                
We vertrekken vanochtend om 7.00 uur met de bus van Putten naar Schiphol Airport. Om 11.25 
uur hopen we  met het vliegtuig van EL Al naar Tel Aviv-Ben Gurion in Israël te vliegen, waar we 
om ongeveer 17.00 uur plaatselijke tijd hopen aan te komen. 
Bij aankomst op Ben Gurion Airport worden we opgewacht door een vertegenwoordiger van 
onze Israëlische touroperator. Vanaf de luchthaven Ben Gurion rijden we per luxe touringcar 
naar Hotel Leonardo in Rehovoth, waar we een beetje aan elkaar wennen, dineren en 
overnachten. 
 
Dag 2. Woensdag  26  april                                                               Dagprogramma                                                                                                                                                

We bezoeken eerst in de buurt van Rehovoth het Ayalon Institute Museum en het National Park 
Beit Guvrin. Vervolgens rijden we naar Beersheva om Fountain of Tears te bezoeken. 
 
 
Het Ayalon Institute Museum is een 
museum op de plaats waar tussen de 
tweede wereldoorlog en de oprichting van 
de staat Israël een geheime munitiefabriek 
gevestigd was, opgericht door de Haganah, 
ter voorbereiding op een naderende oorlog.  
De fabrieksarbeiders leidden een dubbel 
leven: als leden van de kibbutz waren ze 

werkzaam op het land maar ook in een  
ondergrondse fabriek waar kogels 
geproduceerd werden. Het hele gebouw 
bevond zich 4 meter onder de grond en de 
openingen werden gecamoufleerd door de 
vloeren van een wasserette en een bakkerij. 
Hier gaat een stukje van de geschiedenis 
van Israël voor ons leven!  
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De grotten van Beit Gruvin zijn heel 
bijzonder, vooral de Bell Cave. Er zijn in 
totaal ten minste 800 klokvormige grotten 
in het park (en 2000 in het gebied), waarvan 
sommige zijn verbonden door 
ondergrondse tunnels.  De meest bekende 
van deze grotten wordt gebruikt voor 
speciale evenementen.  Deze grotten 
werden ontgonnen tijdens de 4e tot de 9e 
eeuw, toen het krijt werd gebruikt om 
wegen, gips en mortel te maken.  Er is een 
meter breed gat in het plafond van de grot, 
waar krijt werd gewonnen.  

 
 
Fountain of Tears 
Bij Arad bezoeken we een indrukwekkend 
kunstwerk van Rick Wienecke. Het is een 
groep beelden waarin hij op heel 
indringende wijze een verbinding legt  
tussen het lijden van Jezus Christus en het 
lijden van het Joodse volk (de Holocaust). 
Hier komt ook het unieke van het christelijk 
geloof tot uitdrukking (zo anders dan  in 
andere godsdiensten): er is verzoening door 
het lijden van de Zoon des mensen. 

 
Vanaf Beersheva trekken we verder de Negev woestijn in naar Kibbutz Masabei Sade waar we 
genieten van een diner en overnachten.  
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Dag 3. Donderdag  27 april                                                                 Dagprogramma                                                                               

In de Negev woestijn bezoeken we: SdeBoker, Graf van Ben Gurion, Ein Avdat en Mizpe Ramon. 
We rijden door naar een kibbutz net boven Eilat. 

 

In de Kibbutz SdeBoker vinden we het 
voormalig Kibbutzhuis van Israëls eerste 
premier David Ben Gurion.  We bezoeken 
dat huis, het is alsof ze even de deur uit zijn 
en zo terug kunnen komen.  We bezoeken 
ook het graf van Ben Gurion en zijn vrouw 
Paula.

 

Ein Avdat is ongetwijfeld één van Israëls 
meest opvallende en mooie 
bezienswaardigheden en bevindt zich in het 
ongelooflijke landschap van de Zin-vallei in 
het centrum van de Negev-woestijn. Het 
maakt deel uit van de langste wadi in de 
Negev, die zich uitstrekt over 60 km. We 
maken een prachtige wandeling door een 
smalle kloof. Watervallen monden uit in 
twee meertjes. 

 

We trekken verder naar het zuiden en 
beginnen al een aardige indruk van de 
woestijn te krijgen. Bij Mitze Ramon hebben 
we een prachtig uitzicht op de Ramon 
krater.

 

 

We rijden door naar het zuiden van de Negev woestijn en overnachten in Kibbutz Eilot. Net een 
eindje boven de meest zuidelijke stad Eilat. ’s Avonds willen we misschien (met de bus) nog een 
bezoek aan de stad brengen.
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Dag 4. Vrijdag  28 april                                                                        Dagprogramma                                             
 
We bezoeken het Underwater Observatory Marine Park, het Timna Park en rijden dan door om 
te drijven in de Dode Zee. 
 
 
We gaan vandaag nog weer even door de 
stad Eilat naar het Observatorium. 
Het Underwater Observatory Park van Eilat, 
is een attractie die uniek is voor de stad 
Eilat.  Mensen van over de hele wereld 
komen naar het park om het spectaculaire 
koraalrif te zien.  U kunt genieten van het 
onderwater-leven, waaronder: haaien, 
schildpadden en zeldzame vissen  en nog 
veel meer. 

  

 
Vervolgens rijden we weer terug naar het 
noorden en bezoeken ca. 30 km verder 
boven Eilat,  het Timna Valley park. Daar 
zien we de kopermijnen van Salomo en 
brengen een bezoek aan een replica op 
ware grootte van de tabernakel. In de 
meeste gevallen krijgen we daar een 
prachtige uitleg van een Jodin die de 
verbinding tussen de offerdienst in de 
tabernakel en het offer van Jezus Christus 
laat zien. 

 
 
 

 

Naar de Dode Zee. Drijven in de Dode Zee is 
een heel bijzondere ervaring, een zee met 
34% zout, de zoutste zee op aarde. 

 
 
We rijden door naar ons overnachtingsadres Kibbutz Kalia  bij de Dode Zee,  rusten uit, dineren, 
houden een avondsluiting en bereiden ons voor op de dag van morgen. 
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Dag 5. Zaterdag  29 april                                                                 Dagprogramma                                             

 
We bezoeken ’s morgens vroeg de Massada, vervolgens willen we En Gedi en Qumran bezoeken 
en ‘s middags, onderweg naar Galilea, Qasr El-Yahud, de doopplaats in de Jordaan. 
 
 
De burcht Massada, de plaats waar Joodse 
strijders  in het jaar 73 na Christus tot het 
einde gevochten hebben tegen de 
Romeinen. De plaats waar Herodes een 
paleis bouwde. U kunt met de kabelbaan 
omhoog, maar de liefhebbers kunnen het 
slangenpad omhoog nemen.  
 
 
 

Het Bijbelse Ein Gedi. We maken daar een 
wandeling naar de waterval van David, de 
plek waar David het leven van  koning Saul 
spaarde.    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ten noordwesten van de Dode Zee liggen de 
grotten van Qumran. In 1947 werden daar de 
oudste Bijbelse handschriften, de Dode Zee 
rollen gevonden. Deze liggen tegenwoordig in 
het Israël Museum in Jerusalem, maar de 
grotten zijn nog steeds te bezichtigen. 
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We vervolgen onze reis en rijden naar Qasr 
Al Yahud, de doopplaats waar Johannes de 
Doper de Here Jezus en vele anderen 
doopte (Bethabara). 
 

 
 

 

Diner, avondsluiting en overnachting in Kibbutz Kinar Galilee. 
 
 
 
 

Dag  6. Zondag  30 april                                                                                   Rustdag                                            
 
Vandaag is het zondag en op onze rustdag houden we onze eigen samenkomst in het resort 
hotel. Na de lunch, die we gezamenlijk in het hotel gebruiken, is iedereen vrij.  Mooie 
gelegenheid voor een wandeling langs het meer van Galilea. 
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Dag 7. Maandag  1 mei                                                                       Dagprogramma                                       

 
We reizen richting Golan, bezoeken Katzrin (Golan Heights Winery) en bezoeken Capernaüm, 
Tabgha, de berg der zaligsprekingen en maken een boottocht op het Meer van Galilea. 
 
De Golan Heights Winery is gezamenlijk 
eigendom van acht Israëlische moshavim en 
kibbutzen, die ook de druiven leveren. De 
eerste productie werd gerealiseerd in 1984. 
De productie in 2008 bereikte 6 miljoen 
flessen per jaar, waarvan 30% werd 
geëxporteerd. De producten komen op de 
markt onder de merknamen Golan, Yarden 
en Gamla. De druiven komen uit zestien 
wijngaarden in de Golanhoogte en een 
wijngaard in de Upper Galilee. 

Aan de westkant van het meer vinden we de 
bekende Bijbelse plaats Capernaüm (Kfar 
Nahum), met de ruïnes van een oude 
synagoge en de opgravingen van het huis 
van Petrus waarboven een kerk gebouwd is. 

 
 
 
 
 

 
Tabgha is de plaats waar de 
wonderbaarlijke spijziging plaats vond.  Als 
herinnering staat daar de Church of 
Multiplication.  Jezus gaf daar 5000 mensen 
te eten van 5 broden en 2 vissen. 
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Ten zuiden van deze plaats is nog een kerk 
die herinnert aan de drievoudige belijdenis 
van Petrus op de drievoudige vraag van de 
Here Jezus: Heb je mij lief?   Het is de Church 
of the Primacy of St. Peter. 
 
 
 
 
 
 

Mount of Beatitudes. 
Berg van de Zaligsprekingen. Geen hoge 
berg, meer een heuvel. Jezus sprak daar 
de Bergrede uit. Toen Hij de 
mensenmassa zag ging Hij de berg op. Hij 
ging zitten in het hoge gras (Mat. 5:1).  
Hier verkondigde Jezus het Koninkrijk van 
God. 
 

 
 
 

 
 
 
Als afsluiting van het dagprogramma maken 
we een boottocht over het meer. 

  
We rijden weer terug naar Kibbutz Kinar Galilee waar we nog een keer overnachten. 
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Dag 8. Dinsdag  2 mei                                                                          Dagprogramma                                                                                                                    
 
We verlaten Galilea en via Nazareth Village rijden we naar Rosh Hanikra, het bovenste puntje van 
Israël  aan de Middellandse Zee. ’s Middags naar Akko.   
 

Na het ontbijt brengen we vanochtend 
eerst een bezoek aan Nazareth Village, 
waar we zien hoe de woonplaats van de 
Heere Jezus er 2000 jaar geleden uitzag. 
 

 
 
 

 
 
Rosh Hanikra ligt aan de zee helemaal 
bovenin tegen de grens van Libanon. De 
kabelbaan neemt de bezoekers mee naar 
beneden voor een boeiende ontmoeting 
met de zeegrotten.  Het uitzicht vanuit de 
kabelbaan is adembenemend en dat is nog 
maar het begin.
  
 
 
 
 
 
 
Akko is gebouwd op een landtong in de baai 
van Haifa in Israël. De perfecte locatie voor 
een havenstad. Al een paar duizend jaar is 
de plek op die manier in gebruik bij 
verschillende volkeren. In de tijd van de 
kruistochten tussen 1095 en 1291 na 
Christus waren West-Europese Christenen 
een periode heer en meester in Akko of 
Acre zoals de stad toen bekend stond.  
 
In de tijd van de Here Jezus heette de stad 
Ptolemaïs. Toen Paulus uit Rome op weg 
was naar Jerusalem, bleef hij één dag in 
Ptolemaïs. 
Daar werd de zeereis beëindigd  en ging het 
gezelschap met Paulus  en Lucas langs de 

kust te voet verder naar Caesarea (Hand. 
21:7). 
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Hallen van de kruisvaardersburcht van de 
ridders van Sint Jan. Zij verzorgden op deze  
plek de zieken  en zwakken. Het ziekenhuis 
St. Jansdal is hiernaar genoemd. 
 

 

 

 
Karavaanserai midden in de oude stad. Het 
was een soort herberg waar de kamelen en 
hun begeleiders overnachtten als zij op 
doorreis waren. Op de bovenste etage 
sliepen de begeleiders. Op de onderste de 
kamelen en de ezels. In heel het Midden- 
Oosten kon je dergelijke karavaanserais 
aantreffen.  
 

Dag 9. Woensdag 3 mei                                                                      Dagprogramma                                                                                                                                                                       

Onderweg naar Jeruzalem. Via Haifa, Beeld van Elia op de Karmel gaan we eerst naar de 
opgravingen in Megiddo en vervolgens naar Caesarea en rijden dan door naar Jeruzalem. 
 
 
We gaan in Haifa, de derde stad in Israël, na 
Jeruzalem en Tel Aviv,  de Bahai-tuinen 
bewonderen. De Bahai-tuinen van Haifa zijn 
uitgeroepen tot ‘het voornaamste wonder 
van Israël’. Al vanaf 1921 zijn deze 
aangelegd door de toenmalige behoeder 
van het Bahai-geloof. 
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Vanuit Haifa rijden we door een 
Druzendorp de berg Karmel op naar 
Muhraka.  Naar de plaats waar de 
confrontatie tussen Elia en de Baӓlpriesters 
plaatsvond. We vinden daar een standbeeld 
van Elia, een Karmelietenklooster, een 
winkel en een prachtig uitzicht over de 
vlakte van Yisre’el. 

 
 
 
 
We rijden de berg af, de vlakte in, naar 
Megiddo. Daar zijn interessante 
opgravingen met een prachtige cistern, een 
wateropslagplaats. Bij Megiddo, in de vlakte 
van Yisre’el hebben veel veldslagen plaats 
gevonden. Het wordt ook verbonden aan 
Harmageddon uit Openbaring 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van Megiddo rijden we wat zuidelijker naar 
de westkust, de Middellandse Zee waar we 
bij Ceasarea spectaculaire opgravingen zien 
van een hypodrome (renbaan voor 
paarden), een amfitheater en een oude 
haven uit de tijd van Herodes de Grote. 

 

 
 

 
 
 
 
 

We rijden naar en gaan ‘op naar Jeruzalem’. De stad van de Grote Koning. Daar blijven we de 
laatste 5 nachten in Hotel Ceasar Premium. 
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Dag 10. Donderdag  4 mei                                                                  Dagprogramma                                                                                                                                                                                                     

 
Op donderdagmorgen is er Bar Mitswa bij de Klaagmuur/Bar. We gaan naar het Davidson Center 
en de Stad van David. Misschien lopen we wel door de Hizkia-tunnel naar de vijver van Siloam. 
Daarna lopen we vanaf de Olijfberg en bezoeken Dominus Flevit – Gethsemané – Bethesda – St. 
Anna kerk en lopen een stukje van de Via Dolorosa. 
 
 

We beginnen de dag bij de Klaagmuur waar 
we een deel van de Bar Mitswa-viering 
zullen bijwonen. Een bijzondere ervaring. 
Wanneer een Joodse jongen 13 jaar wordt, 
valt hij onder de Joodse wet en wordt dan 
een Bar Mitswa genoemd: zoon van het 
gebod.  

 
 
 
 
 
 
De stad van David (City of David) ligt net 
buiten de oude stad, de plaats waar koning 
David zijn paleis bouwde. We lopen vanaf 
de Klaagmuur daar zo naar toe. In de stad 
van David bij de Olijfberg in Jeruzalem 
bevinden zich meerdere onderaardse 
tunnels waaronder een tunnel die 
verbinding maakte met het tempelcomplex, 
maar ook een watertunnel die koning Hizkia 
(of Jechizkia) heeft laten uitgraven. Die 
tunnel loopt vanaf de Gihonbron naar het 
badwater van Siloam.
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We nemen de bus en laten ons brengen 
naar het topje van de Olijfberg. Een prachtig 
uitzicht over de oude stad, met het 
vroegere tempelcomplex, nu gedomineerd 
door de Omar- en El Aksa moskee. Het 
Kidrondal beneden met Joodse graven aan 
weerszijden. We lopen naar beneden, langs 
de graven, langs verschillende kerken naar 
de hof van Getsemané, bijna onderaan bij 
het dal. We bezoeken de Kerk van alle 
Natiën, aangrenzend aan de hof, en 
proberen een rustig deel van de hof te 
bezoeken, als de portier meewerkt en we er 
op een gunstig tijdstip zijn.  

 
We steken het Kidrondal over en lopen naar 
de Schaapspoort (ook Leeuwenpoort 
genoemd), en gaan de oude stad binnen. 

Even verderop vinden we de opgravingen 

van Bethesda en de Annakerk met haar 
ongeëvenaarde akoestiek. 
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In Jeruzalem is bij de 
Schaapspoort een bad met 
vijf zuilengangen, dat in het 
Hebreeuws Bethesda heet 
(Joh.  5:1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inmiddels zitten we op de Via Dolorosa, de weg die Jezus gelopen heeft met het kruis op zijn 
rug. We vervolgen de weg via drukke steegjes vol kooplui (de Shouks) naar de Grafkerk. 
De bus pikt ons weer op bij één van de toegangspoorten van de oude stad en brengt ons terug 
naar het hotel. 
 

 
 
 

 
 
 

Dag 11. Vrijdag  5 mei                                                                        Dagprogramma                                                                                                                                                                                                      

 
‘s Morgens eerst naar het Holocaust Museum Yad Vashem. We nemen een kijkje bij de Knesset 
met de Menora en zien de Dode Zee rollen in het Israël museum. In het begin van de avond  is 
’de begroeting van de Shabbat’ bij de Klaagmuur. 
 
Deze dag zal voor een deel staan in het 
teken van de Holocaust. We rijden door het 
westelijke deel van Jeruzalem en brengen 
een uitgebreid bezoek aan Yad Vashem, het 
monument ter nagedachtenis aan de 
Holocaust. Yad Vashem herdenkt de 6 
miljoen slachtoffers van de holocaust, de 
systematische vervolging van de Joden door 
de Nazi’s voor en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.      
Deze gedenkplaats werd opgericht in 1953 

en telt een herdenkingsruimte, een 
historisch museum, een ‘Hal van de 
Namen’, een archief, een park gewijd aan 
de ‘Rechtvaardigen onder de volkeren’ - de 
niet-Joden die tijdens de holocaust Joden 
hebben gered- en nog veel meer. 
Tienduizenden persoonlijke getuigenissen, 
fotomateriaal, bezittingen, herinneren aan 
deze donkere bladzijde uit de 
wereldgeschiedenis. 
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Daarna rijden we langs de Knesset en de 
Menorah. De Knesset is het parlement van 
Israël. Het gebouw van het Israëlische 
parlement heet eveneens de Knesset. De 
Knesset vormt de wetgevende macht en 
beslist zo over alle wetten.   
 
 

Tegenover de Knesset staat  een bronzen 
zevenarmige kandelaar, een Menora. Een 
geschenk van het Engelse parlement aan de 
jonge staat Israël, een teken van 
vriendschap. De Menora is gemaakt door 
beeldhouwer Benno Elkan naar het 
voorbeeld van de gouden kandelaar die in 

het Heilige stond en door de Romeinen in 
70 na Christus als buit werd meegevoerd. 
De Menora is versierd met 29 afbeeldingen 
uit de geschiedenis van Israël. Elkan brengt 
daarin  momenten en personen uit het 
Bijbelse verleden in verbinding met 
gebeurtenissen in het heden. Dàt is 
gedenken: de daden van God laten spreken 
in het heden. Centraal staan de woorden 
van het Sjema, de geloofsbelijdenis van 
Israël: Hoor, Israël, de HEERE, onze God, de 
HEERe is één. Deze woorden uit 
Deuteronomium 6:4 hebben het Joodse 
volk door de eeuwen heen gedragen en 
verlicht. Daarom staat er een stralenkrans 
omheen. 

 
 
Tenslotte willen we in het Israëlmuseum 
de maquette van de tweede tempel 
bewonderen en in de ‘Shrine of the book’ 
de Dode Zeerollen.  
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De ‘Shrine of the Book’ is een witte koepel 
en is het dak van een gebouw dat zich voor 
tweederde onder de grond bevindt en dat 
weerspiegelt in een waterpartij die 
eromheen is aangelegd. Een zwarte 
basalten muur staat met deze koepel in 
verbinding. De koepel beeldt de vorm uit 
van het kruikdeksel van de kruiken waarin 
de Dode Zee-rollen werden aangetroffen; 
de fonteinen herinneren aan de rituele 
wassingen. 

 
 
Dag 12. Zaterdag  6 mei                                                                     Dagprogramma                                                                                                                                                                                                     

 
 
Op de Shabbat is het rustig in de stad. We kunnen een bezoek brengen aan de grote Synagoge, 
en de Graftuin. Daarna kunnen we een bezoek brengen aan Bethlehem, de Geboortekerk en de 
velden van Efratha. 
 
Van het Joodse denken en leven valt veel te 
leren. Dat is mogelijk door bijvoorbeeld een 
synagogedienst bij te wonen. Synagoges 
zijn er vele en van verschillende 
stromingen. We bezoeken de Grote 
Synagoge. We kunnen in en uit lopen 
tijdens de dienst. Hoe laat de dienst begint, 
is vaak niet precies bekend.  
 

 

Een bezoek aan de Graftuin is zeker de 
moeite waard. Is het bij de synagoge rustig 
en is daar bijna geen verkeer, bij de Graftuin 
in een Arabische buurt is het een drukte van 

jewelste. Maar in de Graftuin is het een 
oase van rust. Het is naast de Grafkerk 
(midden in de oude stad) een tweede plaats 
die aangewezen wordt als (mogelijk) graf 
van de Heere Jezus. De sfeer die het ademt, 
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past bij hetgeen we ons voorstellen bij een 
graf, uitgehouwen in een rots en gelegen in 
een tuin dichtbij de stad.
 
 
Vanuit Jeruzalem is het amper 10 km naar 
Bethlehem, de geboorteplaats van de 
Heere Jezus. 
Een groter contrast met de Graftuin is bij 
het bezoeken van de Geboortekerk 
nauwelijks mogelijk.  Bethlehem ligt in 
gebied dat in beheer is van de Palestijnse 
Autoriteit. We gaan dan ook een 
controlepost over en zullen ook een en 
ander zien van de muur die het Palestijns 
gebied scheidt van de staat Israël. 
 
Terug naar Jeruzalem rijden we door de velden van Efratha en zoeken ons hotel weer op voor 
diner, dagsluiting en een goede nachtrust. 
 
 
 
 
Dag 13. Zondag  7 mei                                                                       Dagprogramma                                                                                                                                                                                                     

 
Vandaag een rustdag.  
 

Vandaag is het zondag. Op onze rustdag houden we onze eigen samenkomst in ons hotel.           
Na de lunch, die we gezamenlijk in het hotel gebruiken, is iedereen vrij. 
 
 
Dag 14. Maandag  8 mei                                                                    Dagprogramma                                                                                                                                                                                                     

 
Nog een halve dag. Om 13.00 uur moeten we weer op het vliegveld zijn. We brengen een bezoek 
aan Beth Shemes (Jaffa Instituut van David Portowics) of een andere hulporganisatie. 
 
’s Morgens hebben we nog de tijd om wat te bezoeken.  De precieze invulling komt nog. Om 
13.00 uur checken we in op airport Ben Gurion om vervolgens om 16.10 uur te vertrekken.  Om 
20.15 uur, Nederlandse tijd, hopen we weer te landen op Schiphol. Met de bus naar Putten, 
waar we rond 23.00 uur hopen te arriveren. 
 
 

-Wijzigingen in het programma voorbehouden-   
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Belangrijke gegevens: 
 
Prijzen p.p. 

 30 deelnemers € 2158 
 35 deelnemers € 2096 
 Toeslag 1-persoonskamer € 674 

 
 
Inbegrepen in deze prijs is: 
* Heenreis met EL AL vanaf Schiphol Airport naar Ben Gurion Airport/Tel Aviv  
   Vluchtgegevens: 25.4.2017 AMS-TLV LY 338 11:25-17:00. 
* Terugreis met EL AL vanaf Ben Gurion Airport/Tel Aviv naar Schiphol Airport  
    Vluchtgegevens: 08.5.2017 TLV-AMS LY 339 16:10-20:15.  
* Inclusief alle belastingen en toeslagen. 
* 13 overnachtingen op basis van half pension (ontbijt en diner). 
* Op de rustdagen is wel de lunch inbegrepen, maar géén bus – géén gids. 
* Gedurende alle tourdagen airconditioned luxe bus en Nederlands sprekende gids. 
* Alle entreegelden zoals genoemd in dit programma.  
* Assistentie op het vliegveld van onze Israëlische touroperator . 
* Informatietas van  onze Israëlische touroperator. 
* Dagprogramma en informatieboekje en badge van Jerusalem Today reizen. 

Niet inbegrepen: 
* Lunches tijdens de reisdagen op eigen kosten, lunch kost p.p.p.d. ca. 8 à 10 euro. 
* lunch wél op de 2 rustdagen. 
* Persoonlijke verzekeringen. 
* Vaste regel/gewoonte in Israël is het geven van fooien voor hotels, chauffeur en gids  
    p.p.p.d. € 6,00 verdeeld in:  
                    * Israëlische gids € 3,00 

* Chauffeur  € 2,00 
* Receptie van hotel € 1,00 
* Dit betekent dan 12 dagen á € 6,00 per dag totaal € 72,00 per persoon 
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Jerusalem Today Reizen organiseert reizen onder de volgende voorwaarden: 
1) De reizen worden in Nederland voorbereid door Jerusalem Today Reizen en uitgevoerd. 
2) Iedere reis wordt begeleid door een deskundige reisleider van Jerusalem Today Reizen en in Israël door een 

Israëlische Nederlands sprekende gids. 
3) De prijzen van al onze reizen zijn gebaseerd op het tarief voor een 2-persoonskamer. Voor een 1-persoonskamer 

moet echter een toeslag worden betaald. Dat kan per reis verschillen.  
4) Alle reissommen zijn op basis van half-pension. Dat wil zeggen dat op alle reizen ontbijt en diner, in de reissom zijn 

inbegrepen. 
5) Voor de (eenvoudige) lunches (niet verplicht) per keer dient u voor een bedrag van ca. € 8,- á   € 11.00  rekening te 

houden. 
6) Aanmelden is mogelijk tot 8 weken voor vertrek; bij latere aanmelding, dan eerst vooraf informatie bij Jerusalem 

Today Reizen aanvragen, voor wat een mogelijke consequentie heeft mbt de prijs. 
7) De reis kan doorgaan, als er minimaal 20 deelnemers zijn; zodra dit het geval is, worden de deelnemers schriftelijk 

geïnformeerd. Het dient daarom aanbeveling niet te lang te wachten met uw aanmelding. 
8) Uiterlijk 8 weken voor vertrek wordt bekend gemaakt of de reis wel of niet doorgang kan vinden.  
9) Bij aanmelding dient € 125,00 als aanbetaling te worden betaald,  dat bedrag wordt verrekend met de eindfaktuur. 
10) Een aanmelding voor een reis wordt in behandeling genomen, nadat het aanmeldingsformulier en een kopie van uw 

geldig paspoort, als ook het bedrag van de aanbetaling door Jerusalem Today Reizen is ontvangen. 
11) Met het plaatsen van de handtekening verklaart men bij inzending van het aanmeldingsformulier op dat moment 

gezond en goed ter been te zijn voor deelname aan deze reis en zijn mijn gegevens korrekt en naar waarheid te 
hebben ingevuld. 

12) Na ontvangst van de aanmelding wordt binnen 2 weken een bevestiging van ontvangst  naar u toegestuurd. 
13) Iedere deelnemer ontvangt een faktuur om de reissom over te maken aan Jerusalem Today Reizen. 

Betaling: de valutadatum staat op de faktuur aangegeven. 
14) ANNULERING door de reiziger. Annulering van de deelname aan een reis moet schriftelijk en met motivatie worden 

gemeld in tweevoud t.w. bij Jerusalem Today Reizen. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de 
reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten ad. € 95,00, de volgende 
annuleringskosten in rekening brengen:  
- bij annulering       70 dagen voor vertrek:    de aanbetaling van de reissom  
- bij annulering 69-45 dagen voor vertrek 30% per persoon van de reissom 
- bij annulering 44-31 dagen voor vertrek 60% per persoon van de reissom  
- bij annulering vanaf 30 dagen voor vertrek totale volledige betaling van de reissom 
- naamswijzigingen vóór tickening, geen kosten 
- naamswijzigingen    ná tickening, € 150 per persoon 

15) Mocht de reis vanwege te weinig deelnemers worden geannuleerd, dan zal het complete bedrag van uw aanbetaling 
worden geretourneerd.  

16) Elke deelnemer dient bij het begin van de reis te beschikken over een reis- en ongevallenverzekering. U kunt 
eventueel de reis- en ongevallenverzekering ook door ons laten verzorgen, als men zelf geen eigen reis- en 
ongevallenverzekering heeft.  

17) Deelnemers die een lichamelijke dan wel mentale beperking hebben, dienen dit bij aanmelding te laten weten. 
18) Aan personen van verschillend geslacht wordt alléén een 2-persoonskamer toegewezen als er sprake is van een 

wettig huwelijk. 
19) Bij elke reis wordt ca. 4-6 weken voor vertrek een voorlichting - en kennismakingsbijeenkomst georganiseerd.  
20) Er worden in Israël zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen. 
21) De reis kan desgewenst onder voorwaarden in overleg met u worden verlengd.  
 
Reistechnische uitvoering: 
Voor de Israëlreizen werkt Jerusalem Today Reizen nauw en uitsluitend samen met de touroperator, welke al vele jaren 
ervaring heeft met reizen naar Israël. 
          

“Op deze overeenkomst is de SGR-garantieregeling van toepassing. U kunt de voorwaarden vinden op  
www.sgr.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SGR deze voorwaarden kosteloos toe.”                                            

 
 
Yroc B.V. h/o Jerusalem Today Reizen                                    Website: www.jerusalemtodayreizen.nl  
E-mail: info@jerusalemtodayreizen.nl                                   Bank: IBAN nr: NL29 RABO 0131 7843 15 
Herman Aldenkamp | Tel. 06-1023499                                                                          BIC: RABONL2U 
Gerda Brons-Aldenkamp | Tel. 06-13708573                                          BTW nr.: NL 8182.79.588.B.01   
Telgterweg 32, 3881 LM Putten                                                                                  KvK nr.: 08162244  
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Volg ons ook op facebook! 
https://www.facebook.com/jerusalemreizen 

 


