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Leviticus 23 
De HEERE sprak tot Mozes: 

 

34. Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang 

Loofhuttenfeest voor de HEERE. 

35. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 

36. Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden.  Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en 

de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. 

37. Dit zijn de feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de HEERE 

aan te bieden: brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naargelang het voorschrift voor die bepaalde dag, 

38.  naast de offers op de sabbatten van de HEERE, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige 

gaven, die u aan de HEERE geeft. 

39. Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het 

feest van de HEERE zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. 

40. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van 

beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden. 

41. Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. 

In de zevende maand moet u het vieren. 

42. Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, 

43. zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. 

Ik ben de HEERE, uw God. 

44. Zo maakte Mozes de feestdagen van de HEERE aan de Israëlieten bekend. 
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Reissom: 

 30 deelnemers € 1899 

 25 deelnemers € 1929 

 20 deelnemers € 2039 

 Toeslag 1-persoonskamer € 581 
 

Inbegrepen in deze prijs is: 

 Heenreis  vanaf Schiphol Airport naar Ben Gurion Airport/Tel Aviv    

Terugreis vanaf Ben Gurion Airport/Tel Aviv-Schiphol Airport             

 Inclusief alle belastingen en toeslagen 

 11 overnachtingen op basis van half pension (ontbijt en diner) t.w.: 

 

 

 

 

 

 

 

 Op de rustdagen zijn de lunch inbegrepen, maar géén bus, géén gids 

 Gedurende alle toerdagen 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. 

 Liederenbundel  Johannes de Heer – Opwekking – Glorieklokken – Geestelijke liederen  

 

Niet inbegrepen: 

 Lunches, wél lunch op de rustdag. 

 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 

Plaats Overnachtingen 

Jerusalem 5 nachten 

In  de Negev 2 nachten 

Jericho 1 nacht 

Bij het Meer van Galilea 3 nachten 

Wilt u nadere informatie over deze reis, dan kunt u ook contact opnemen met:  

 Jerusalem Today REIZEN  |  Herman Aldenkamp  

Tel. 06 - 10234991 | e-mail: info@jerusalemtodayreizen.nl  

 Jerusalem Today REIZEN  |  Gerda Brons-Aldenkamp  

Tel. 06 - 13708573 | e-mail: info@jerusalemtodayreizen.nl 

mailto:info@jerusalemtodayreizen.nl
mailto:info@jerusalemtodayreizen.nl
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    5 oktober – 16 oktober 2017            reisnr. 2017-05     12 dagen 

Dag Bezienswaardigheden Overnachting 

Donderdag 

Dag 1 

Vertrek vanaf Schiphol - Aankomst op de luchthaven Tel Aviv. 

Haaspromenade uitzicht over Jerusalem - De Shehecheyanu zegen 

(Hebreeuws: שהחינו) "Wie heeft ons het leven gegeven") 

Jerusalem 

Vrijdag  

Dag 2 

Stad van David/Siloam – Bethlehem - Machane Yehuda Joodse markt - 

Begroeting Shabbath bij de Klaagmuur 

Jerusalem 

Zaterdag 

Dag 3 

SHABBATH - Eigen dienst in het hotel of in de Graftuin - lunch 

facultatief: Wandeling door de stad en iets te zien van de Loofhutten  

Jerusalem 

Zondag 

Dag 4 

Vandaag vreugde van de Wet in de Synagogen/ beleving Simchat Torah 

Olijfberg – Dominus Flevit -  Gethsemaé – Via Dolorosa – Bethesda –             

de Citadel Jerusalem – Mea Shearim   

Jerusalem 

Maandag 

Dag 5 

Klaagmuur – Yad Vashem – Menora – (Graftuin) - 9/11 leven Memorial Plaza 

In de avond is het einde van het feest van de Vreugde der wet en zullen wij 

het dansen met de Thora rollen op diverse plaatsen in Jerusalem mee maken. 

Jerusalem 

Dinsdag 

Dag 6 

Fountain of Tears – Abraham Well 

 

Kibbutz in Negev 

Woensdag 

Dag 7 

Negev woestijn: SdeBoker - Midreshet Ben Gurion Ein Advat - Mizpe Ramon  Kibbutz in Negev  

Donderdag 

Dag 8 

Massada - Ein Gedi - Drijven op de Dode Zee - Quasar Yahud (Doopplaats)  In de omgeving 

van de Dode Zee 

Vrijdag 

Dag 9 

Boottocht Meer van Galilea(vanaf Ginnosar) – Capernaüm – Tabgha -             

St. Peter aan het Meer - Berg der Zaligsprekingen  

In de omgeving  

van het Meer 

van Galilea 

Zaterdag 

Dag 10 

Gambla – Golan Hoogvlakte: Mt. Bental of  Mitzpe Gadot (Gadot Observation 

Point) - Cesarea Filippi/ Banias  - Hula Vallei 

In de omgeving  

van het Meer 

van Galilea 

Zondag 

Dag 11 

In de ochtend houden we met elkaar een dienst – lunch - Dit is een vrije dag 

bij het Meer van Galilea. 

In de omgeving  

van het Meer 

van Galilea 

Maandag 

Dag 12 

Jaffo/Joppe - transfer naar Airport Ben Gurion  Nederland  
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Dag 1. Donderdag                                                                          Reisdag naar Israël 
Vertrek vanaf Schiphol - aankomst op de luchthaven Ben Gurion/Tel Aviv    

 Vanochtend vertrekt U vanaf Schiphol-Airport met het vliegtuig naar Tel Aviv/Ben Gurion in 

Israël.  

 Bij aankomst op Ben Gurion Airport wordt u opgewacht door een vertegenwoordiger van onze 

Israëlische touroperator. Vanaf de luchthaven Ben Gurion rijden we per luxe touring-car naar 

ons hotel in Jerusalem. 

 

Diner en overnachting in hotel in Jerusalem 

 

Dag 2. Vrijdag                                                                                       Dagprogramma 
Stad van David/Siloam - Bethlehem -Machane Yehuda Joodse markt 

Begroeting Shabbath bij de Klaagmuur 
 

 Stad van David/Siloam 
De City of David is de geboorteplaats 
van de stad Jerusalem, de plaats waar 
koning David Het ligt op loopafstand 
van de Oude Stad van Jerusalem en de 
Klaagmuur. In de oude stad van David 
bij de  Olijfberg in Jerusalem bevindt 
zich nog steeds de onderaardse 
watertunnel die koning Hizkia (of 
Jechizkia) heeft laten uitgraven. Die 
tunnel loopt vanaf de Gihonbron naar 
het badwater van Siloam.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bing.com/images/search?q=afbeeldingen+ben+gurion+airport&id=58DF7532F6A4908671FE27852821C1E51AFE3B5D&FORM=IQFRBA
http://www.bing.com/images/search?q=afbeeldingen+ben+gurion+airport&id=CF72587A15F43615B4B58A5253BA8696E5EF522D&FORM=IQFRBA
http://www.israelheute.com/Nachrichten/Artikel/tabid/179/nid/29144/Default.aspx?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=israel heute - Newsletter&utm_content=1452
http://www.bing.com/images/search?q=afbeeldingen+ben+gurion+airport&id=AF579A5A03CFCA1B9EF545D2E4466D4D41E32C3D&FORM=IQFRBA
http://www.israelwelcome.com/beershevanegevdesert.htm
http://www.israelwelcome.com/jerusalemtours.htm
http://www.bing.com/images/search?q=the+pool+of+siloam+jerusalem&id=92E644557189511ED683ED66FCDC4B1EEE899CC6&FORM=IQFRBA
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 Bethlehem 
                                       

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

De velden van Ephratah, zuid-oost van Beit 
Sahour. 
En er waren herders in diezelfde streek, die 
zich ophielden in het open veld en 's nachts de 
wacht hielden over hun kudde. En zie, een 
engel van de Heere stond bij hen en de 
heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij 
werden zeer bevreesd.En de engel zei tegen 
hen:Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig 
u grote blijdschap, die voor heel het volk 
wezen zal, namelijk dat heden voor u in de 
stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is 
Christus, de Heere. Lucas 2 
 

Bethlehem the Tomb of Rachel the 
Matriarch 
Volgens de Bijbel, werd Rachel begraven op de 
weg naar Bethlehem. Gen. 35:19-20 En Rachel 
stierf en werd begraven langs de weg naar 
Efrath, dat is het tegenwoordige Bethlehem. 
Jacob richtte toen  een gedenkteken op boven 
haar graf. Dat gedenkteken op het graf van 
Rachel staat er tot op deze dag.  
 

Herodium bij Bethlehem 
Het Herodium was een vesting voor Herodes 
om snel te vluchten uit Jerusalem. Hij koos 
ervoor om hier begraven te worden.  
 

Machane Yehuda Joodse markt 

De piek van de drukte is op vrijdag net voor de 

Shabbat als men zo veel mogelijk van het 

voedsel nog wil verkopen. Dan komen de echte 

armen van Jerusalem om te genieten van de 

lage prijzen en soms wordt er hen gratis 

voedsel toegestopt. De markt wordt midden 

op de ochtend actief en eindigt na 

zonsondergang; zo gaat dat van zondag tot 

donderdag. Op vrijdag sluit men eerder in 

verband met de Shabbat en wordt de hele 

markt schoongemaakt. 

Begroeting van de Shabbat   bij de 
Klaagmuur 
We sluiten ons dagprogramma af bij  
de Kotel (Klaagmuur) om daar met  
het Joodse volk de shabbat te begroeten. 
 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bethlehem
http://www.israelgids.nl/wp/wp-content/uploads/2012/09/Mahane.jpg


                                                                                                                                                                               

Confidence in travelling and touring to Israël 
 

Jerusalem 

today  REIZEN 

 

7 

  

    

 

 

         

 

shabbath avond:  
Wijn  en gevlochten brood(galletjes) 
 
 

Diner, dagsluiting en overnachting 
in hotel in Jerusalem 

 

Dag 3. Zaterdag                                                                                          SHABBATH 
SHABBATH - Eigen dienst in het hotel  of dienst in de Graftuin  

facultatief: Wandeling door de stad en iets te zien van de Loofhutten 

 

Vandaag is het in heel Israël 
Shabbath 

 Onbijt 

 Eigen dienst in het hotel 
of met elkaar overleggen 
Een mogelijkheid/reserveren 
is om met elkaar de dienst te 
houden in de Graftuin 

 Lunch 

 ’s middags vrij 

 

 

 

http://www.israelheute.com/Nachrichten/Artikel/tabid/179/nid/29126/Default.aspx?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=israel heute - Newsletter&utm_content=1449
http://www.jewelsofjudaism.com/wp-content/uploads/2014/05/The-Wine-Bread-Small.jpg
http://www.jewelsofjudaism.com/wp-content/uploads/2014/06/TGI-shabbat.gif
http://www.veredgo.com/ckfiles/images/sukkot.jpg
http://www.veredgo.com/ckfiles/images/Succot3.jpg
http://www.israelheute.com/Nachrichten/Artikel/tabid/179/nid/29111/Default.aspx?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=israel heute - Newsletter&utm_content=1447
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Op eigen gelegenheid  

Gan HaPaamon, ook wel bekend als Liberty Bell Park, ligt in het centrum van Jerusalem. Het 
park beschikt over speelplaatsen, veel schaduwrijke gazons. Picknickplaatsen, men kan er 

heerlijk wandelen. ( Vondelpark in Jerusalem) 

          
Lunch,diner, dagsluiting en overnachting in hotel in Jerusalem 

 
Dag 4. Zondag                                                                                      Dagprogramma 
Vandaag vreugde van de Wet in de Synagogen/ beleving Simchat Torah 
Olijfberg – Dominus Flevit -  Gethsemaé – Bethesda - Via Dolorosa ––               de 
Citadel Jerusalem – Mea Shearim   

Simchat Tora (Vreugde der Wet) 

Simchat Tora wordt vaak vertaald met 
‘Vreugde der Wet’, hoewel het woord ‘Tora’ 
meer de betekenis heeft van onderwijzing dan 
van wet. Met dit feest wordt gevierd dat het 
Joodse volk van God, via Mozes, de Tora 
ontving. Er is vreugde omdat de Tora (eerste 
vijf boeken van Mozes) een lamp voor de 
voeten is. Door die Tora kunnen we ons 
ontwikkelen tot de mens die we moeten zijn, 
zo is de Joodse gedachte. 

Het is een officiële feestdag volgens de 
Halacha (Joodse wet), en dus geldt er een 
werkverbod. Op deze sabbat mogen geen 
elektrische apparaten worden bediend en dus 
mag er geen gebruik worden gemaakt van 
lichtknopjes, telefoon, auto, enz. Enkele 
andere activiteiten die normaal op de sabbat 
verboden zijn, zijn echter op deze feestdag wél 
toegestaan. Er mag namelijk wel gekookt 
worden en buitenshuis mag men spullen 
dragen. 

Op Simchat Tora komt men aan het slot van de 
jaarlijkse lezing van de gehele Tora. Op deze 
dag worden de laatste verzen van 
Deuteronomium gelezen, waarna meteen 
verder wordt gegaan met het eerste hoofdstuk 
van Genesis. Daarmee is de jaarlijkse lezing van 
de Tora een cyclus en heeft de Tora zelf dus, 
als het ware, geen einde.  

In veel synagogen wordt op Simchat Tora 
gezongen en gedanst, waarbij de Tora met 
vreugde wordt rondgedragen in een optocht 
om het spreekgestoelte. 

 

 
 
 

 
 

 

http://www.israelheute.com/Nachrichten/Artikel/tabid/179/nid/29144/Default.aspx?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=israel heute - Newsletter&utm_content=1452
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Olijfberg 

We beginnen de dag op de 1.Olijfberg, waar u 
zult genieten van het prachtige uitzicht over 
Jerusalem. Vervolgens lopen we naar beneden 
via 2.Dominus Flevit, ( Het Kerkje van De Traan) 
naar 3.Gethsemané waar we, indien mogelijk in 
de aangrenzende hof stilstaan bij de strijd van 
Jezus in Getsémane  Daarna  

 

 
wandelen we via het Kidrondal door de 
Leeuwenpoort langs 4.Bethesda.  Een bezoek 
aan, en het zingen in de 5.St. Anna kerk mag 
niet ontbreken, de kerk met de langste nagalm 
ter wereld. Via Lithostrotos richting de 
Grafkerk. We volgen daarbij een stukje van de 
6.Via Dolorosa. 

De toren van David (Jerusalem 

Citadel)    

Deze ligt aan de westelijke kant van de Oude 

Stad (in de buurt van de Jaffapoort). Het is de 

hoofdingang van het westelijk deel van de 

oostelijke (Oude Stadgedeelte). In de oude 

tijden was dit gedeelte de noordwestelijke 

hoek van de “bovenstad” en de toren en 

muren werden gebouwd ter bescherming van 

deze kant. 

 

Mea Shearim; 's avonds wandeling door 

Charedische wijk Mea Shearim 
Een algemene regel is dat hoe ingetogener je 
je gedraagt hoe meer de inwoners je 
aanwezigheid zullen accepteren. Soms lopen 
er Charedische controleurs rond in de straten. 

 Vrouwen dienen een jurk of een rok 

te dragen die over de knieën valt. 

Bloezen met lange mouwen en een 

hoge hals zijn vereist. 

 Mannen moeten lange broeken 

dragen. Draag geen t-shirt. Ook is 

een hoofddeksel verplicht. 

 Wees niet luidruchtig. 

 Neem geen radio, walkman, of Mp3 

speler mee. Ook fototoestellen 

worden niet op prijs gesteld. 

 Ga niet met een grote groep de wijk 

binnen. Gedraag je niet als toerist. 

 Als je met iemand wilt praten doe 

dat dan met iemand van hetzelfde 

geslacht. 

 Hoewel het verleidelijk is om op 

Sjabbat de wijk te bezoeken 

vanwege de vele religieuze 

praktijken, is het beter dit niet te 

doen daar de regels dan nog 

strenger gelden. Bezoek dus liever op 

een andere dag. 

 Zorg dat je geen geweld uitlokt.  

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=Tower+of+David+Jerusalem&id=F9197F80E6E219CEACC7CEBAB9FA31DD4BBFAEED&FORM=IQFRBA
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tower_of_david_jerusalem.jpg
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Diner, dagsluiting en overnachting in hotel in Jerusalem

  

Dag 5. Maandag                                                                                 Dagprogramma 
Klaagmuur – Yad Vashem – Menora – “de 9/11 leven Memorial Plaza” 

In de avond is het einde van het feest van de Vreugde der wet en zullen wij het 
dansen met de Thora rollen op diverse plaatsen in Jerusalem mee maken. 

 Klaagmuur  

Wanneer een joodse jongen 13 jaar 

wordt valt hij onder de joodse wet en 

wordt dan een Bar Mitswa genoemd:  

zoon van het gebod. 

 Yad Vashem 
We rijden door het westelijke deel van 

Jerusalem en brengen een uitgebreid 

bezoek aan Yad Vashem, het 

monument ter nagedachtenis aan de 

Holocaust. 

 Vallei van de Rechtvaardige 
We bezoeken ”de vallei van de 

Rechtvaardige”, de Memorial Hall met 

een eeuwige vlam met de namen van 

de concentratiekampen ingeschreven 

in de zwarte granieten vloer. 

bibliotheek. 

 Menora 
Tenslotte gaan we naar de grote 

Menorah tegenover de ‘Knesseth’, het 

Israëlische parlementsgebouw.  

 Graftuin 
Als we op dag 3 een bezoek aan de 

Graftuin reeds hebben gedaan dan 

vervalt dit bezoek. 

 9/11 leven Memorial Plaza in 

Israël 
De plaats van het monument is 20 mijl 

vanuit Jerusalem. Het kijkt uit op de 

stad de grootste begraafplaats, Har 

HaMenuchot. Israëls gedenkteken aan 

9/11, genaamd “de 9/11 leven 

Memorial Plaza”, is een 30-voet hoge 

bronzen Amerikaanse vlag. 
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De vlag is in de vorm van een vlam ter herdenking aan de vlammen van de Twin Towers. 

Diner, dagsluiting en overnachting in Jerusalem 
 

 

 

  

Dag 6. Dinsdag                                                               Dagprogramma 

Fountain of Tears – Abraham Well 

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. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://alfredmuller.files.wordpress.com/2012/04/almu20120402_5875.jpg
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Abraham’ Well 
 

 

 
 
Aartsvader Abraham’s Well staat voor een lange traditie van de Be’er Sheva vallei als een bron 
Van vitaal vers water en door de eeuwen heen heeft zichzelf een symbool van het leven, broederschap 
en kamaraadschap tussen de woestijnreizigers geweest. 

 
Vanaf Beersheva trekken we verder de Negev woestijn in naar Kibbutz Masabei Sade waar we genieten 
van een diner en overnachten.  

Diner, dagsluiting en overnachting in Kibbutz in Negev    
                           
Dag 7. Woensdag                                                                                Dagprogramma 
Negev woestijn: SdeBoker - Midreshet Ben Gurion Ein Advat - Mizpe Ramon 

Panorama van Zin canyon van Midreshet Ben Gurion op een zeldzame bewolkte dag, de meeste dagen 

zijn helder vanwege het droge klimaat. 
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 Mitzpe Ramon 
Vandaag bezoeken we Mitzpe Ramon 

bezoeken en hebben daar een 

schitterend uitzicht op de Ramon 

krater.  

 Ein Advat 
Vervolgens gaan we op weg naar Ein          

Avdat. Deze schitterende smalle kloof 

in de Negev kent veel bronnen, die in 

watervallen uitmonden in twee diepe 

meertjes.   De spectaculaire canyon is 

het resultaat van de macht van de 

wateren bij Ein Avdat (de Avdat 

voorjaar). Het maakt deel uit van de 

langste wadi in de Negev, de Zin vallei, 

die zich uitstrekt over 60 km en trekt  

bezoekers uit het hele land. 

 Midreshet Ben Gurion 
Tomb National Park Ben Gurion, 
gelegen op 5 kmten zuiden van de 
kibbutz van Sde Boker, is de laatste 
rustplaats van Israëls 1e premier David 
Ben Gurion en van zijn vrouw Pola. 

  
Diner, dagsluiting en 
overnachting in kibbutz in de 
Negev 

 

 

 
 

 
 

 

 

Dag 8. Donderdag                                                                               Dagprogramma 
Massada - Ein Gedi - Drijven op de Dode Zee - Quasar Yahud (Doopplaats) 

 Massada 
We vervolgen onze reis en we gaan de 
burcht Massada op. Dit is de plaats 
waar Joodse strijders  in het jaar  73 na 
Christus tot het einde gevochten 
hebben tegen de Romeinen.  
Dit kan op 2 manieren en wel: Uw 
lichamelijke conditie komt erop aan:  

               U kunt met de kabelbaan omhoog                
                                     of (vrije keuze)  
                  u gaat al wandelende het “slangen   
                 pad”op omhoog. 

 

 Ein Gedi 
Vervolgens maken we een stop bij het 
bijbelse Ein Gedi, bekend van het 
verhaal van David en Saul en maken 
daar een wandeling naar de waterval 
van David, de plek waar David het  
leven van  koning Saul spaarde.  
(1 Sam 23:29). 

  

Dode Zee 
In de loop van de middag is er  

               gelegenheid “te drijven in de Dode  
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               Zee”, een heel bijzondere ervaring.  
               Het zoutgehalte van de Dode Zee is ca.  

 34%. Je blijft in de Dode Zee drijven, 
omdat het zoutgehalte daar 
ontzettend hoog is. 
 

 Quasar Yahud (Doopplaats) 
Na het ontbijt verlaten we ons hotel. 
We vervolgen onze reis door de 
Jordaanvallei en rijden naar Qasr Al 
Yahud- Bethabara, de doopplaats waar 
Johannes de Doper de Here Jezus en 
vele anderen doopte. Joh.1:28 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Diner, dagsluiting en overnachting in omgeving van Dode Zee 
 
 

                                                                                                                            
      

 
 

 
 

Dag 9. Vrijdag                                                                                      Dagprogramma 
Boottocht Meer van Galilea(vanaf Ginnosar) – Capernaüm – Tabgha -             St. 
Peter aan het Meer - Berg der Zaligsprekingen 

 Bootocht: Meer op van Galilea                 
We beginnen ons dagprogramma door 
een boottochtje te maken over het 
Meer van Galilea. 
 

 Kapernaüm-Tabgha 
We brengen een bezoek aan de 
plaatsen zoals Kapernaüm,  Tabgha (de 
plaats van het wonder van brood en 
vissen), de Berg der Zaligsprekingen. 

 St. Peter 
              In Johannes 21 ontmoette de Here  
              Jezus opnieuw de discipelen. Toen zijn 
              dan de middagmaaltijd gebruikt  
              hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus:  
              Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer  
              lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, 
              Heere, U weet dat ik van U houd. Hij  
              zei tegen hem: Weid Mijn lammeren.  
              De rots op links is de traditionele plek  

http://www.bing.com/images/search?q=massada+israel&view=detailv2&&id=23F461F6895B817F8568DF48D5D93E8B81098E56&selectedIndex=130&ccid=HMMT4v11&simid=608001313493814295&thid=OIP.M1cc313e2fd7511b4bae1b588fb3fb8c1o0
http://www.israelheute.com/Nachrichten/Artikel/tabid/179/nid/28961/Default.aspx?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=israel heute - Newsletter&utm_content=1404


                                                                                                                                                                               

Confidence in travelling and touring to Israël 
 

Jerusalem 

today  REIZEN 

 

15 

               waar Jezus stond en riep de discipelen. 
 

 Berg der Zaligsprekingen 
Deze berg, gelegen aan de 
noordwestelijke oever van het Meer  
van Tiberias tegenover Tabgha, is  
volgens de overlevering de plaats waar  
de Heer Jezus de Bergrede  
uitgesproken heeft. Hij begon Zijn  
onsterfelijke woorden van de acht  
zaligsprekingen met de prachtige  
 spreuk "Zalig zijn de armen van geest,  
 want hunner is het Koninkrijk der 
 hemelen." (Matth. 5-7).  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Diner, avondsluiting en overnachting 
In de omgeving  van het Meer van 
Galilea

Dag 10. Zaterdag                                                                                Dagprogramma                                                                                                                                 
Gambla – Golan Hoogvlakte: Mt. Bental of  Mitzpe Gadot (Gadot Observation 
Point) - Cesarea Filippi/ Banias  - Hula Vallei 
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 Gambla: 
        Dit is de bekende Golanhoogte aan het  

        meer van Galilea. Daar lag de Joodse stad  

        Gambla. 

       ‘Hoort dit woord, gij koeien van Basan, die 

        woont op de berg van Samaria, gij die 

        geringen verdrukt en armen vertrapt’    

        (Amos 4:1). 

 Mount Bental of Mitzpe Gadot 
        Om een voorstelling te kunnen maken  

        waarom deze regio zo belangrijk voor de  

        veiligheid van Israël is, bezoeken we  

        Mount Bental. We kijken uit over 

        buurland Syrië en de verlaten stad   

        Kuneitra. 

 Ceasarea Filippi/Banias 

Vervolgens gaan we naar Caesarea Filippi 
(Matth. 16:13-20). Daar maken we bij de 
Banias, één van de bronnen van de 
Jordaan, een mooie wandeling.  

 De Hula-vallei 

De Hula-vallei was ooit een belangrijk rust-en 
"tanken" plek voor trekvogels op hun jaarlijkse 
reis van Europa naar Afrika en terug.  Het meer 
en de moerassen waren de thuisbasis van 
tienduizenden watervogels, samen met vele 
soorten zeldzame planten en vissen, het 
creëren van een wondere wereld van de flora 
en fauna. 

Diner, avondsluiting en overnachting 
In de omgeving  van het Meer van 
Galilea 
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Dag 11. Zondag                                                                                  Dagprogramma                                                                                                                                 
In de ochtend houden we met elkaar een dienst – lunch -                                  Dit 
is een vrije dag bij het Meer van Galilea. 

 

Vandaag is het in heel Israël Shabbath 

 Onbijt 

 Eigen dienst in het hotel 

 Lunch 

 ’s middags vrij 
 

Lunch, diner, avondsluiting en overnachting in hotel/kibbutz bij het Meer van 
Galilea 

 

http://www.jewelsofjudaism.com/wp-content/uploads/2014/06/TGI-shabbat.gif
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Dag 12. Maandag                                                                  Reisdag naar Nederland                                                                                                                                                              
Jaffo/Joppe - transfer naar Airport Ben Gurion   

 

Tel Aviv – Ben Gurion                                                                                         
Vervolgens gaan we naar het vliegveld Ben 

Gurion om ons in te checken voor de terugreis 

naar Amsterdam-Schiphol.   

 

-wijzigingen voorbehouden- 
Ongetwijfeld ligt een onvergetelijke reis achter 

ons. 
Shalom en lehitraot 

(Vrede zij u en tot ziens!) 

 

Uw reis wordt georganiseerd door       

Jerusalem Today reizen                         

in samenwerking met onze touroperator          
in 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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sgr.nl/garantieregeling
http://www.israelheute.com/Nachrichten/Artikel/tabid/179/nid/28938/Default.aspx?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=israel heute - Newsletter&utm_content=1398
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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. 

          

3655 “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. 06-10234991                                                                       BIC: RABONL2U 

Gerda Brons-Aldenkamp | Tel. 06-13708573                         BTW nr.: NL 8182.79.588.B.01 

Telgterweg 32, 3881 LM Putten                                                                       KvK nr. 08162244 

http://www.sgr.nl/garantieregeling
http://www.jerusalemtodayreizen.nl/
mailto:info@jerusalemtodayreizen.nl

