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Israël & Jordanië 
reisnr. 2017-12    10-daagse reis: 13 oktober—22 oktober 2017 

Geheimen van de wereld van de bijbel beleven 

                        Confidence in travelling and touring to Israël 
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Vaderlandse geschiedenis van het volk Israël 
De Bijbel maakt er geen geheim van. De Israëlitische koning David veroverde rond 
1.000 v. Chr. de stad op de Jebusieten. Even later koos hij Jeruzalem als hoofdstad 
voor zijn rijk. Davids zoon, koning Salomo, bouwde er de eerste tempel. Volgens 
de Bijbel ging de God van Israël in die tempel wonen.  
We hebben bewust gekozen voor een beperkt aantal belangrijke plaatsen in Israël 
en Jordanië. 

Prachtige King’s Highway doorkruist het land 
The King’s Highway, dat vroeger een handelsroute was, doorkruist het hele land. 
De weg strekt zich uit over het Egyptisch schiereiland door naar Aqaba. Bel-
angrijke stops zijn de bijzondere stad Jerash, Amman, Madaba, Wadi Mujib en de 
berg Nebo en natuurlijk Petra.   

Aankomst op de luchthaven Ben Gurion                                                                                

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 de Negev woestijn.  

Dag 2. zaterdag 14 oktober                         SdeBoker—Graf van Ben Gurion—Ein Avdat—Mizpe Ramon—Eilat                                                                               

We bezoeken ook het graf van Ben Gurion en zijn vrouw Paula.   
 
 

Vandaag gaan op weg naar Mitzpe Ramon 
bezoeken en hebben daar een schitterend 
uitzicht op de Ramon krater. 
Vervolgens gaan we op weg naar Ein Avdat. 
Deze schitterende smalle kloof in de Negev 
kent veel bronnen, die in watervallen uitmon-
den 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.  

Onze eindbestemming op deze dag is Eilat. Wij 

hopen daar in de late namiddag aan te komen. 

Diner en overnachting het hotel in Eilat 

Dag 1. vrijdag 13 oktober                                                                                           Amsterdam—Tel Aviv—  Negev                                                                             
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Dag 3. zondag 15 oktober                                                   Grensovergang Arava border naar Jordanië Wadi Rum                                                                                                                                 
 

 

Wadi Rum 

Fantastisch woestijnlandschap 

Als een sprookje uit 1001 nacht… In de Wadi Rum woestijn in Jordanië slaat gegarandeerd je fantasie op hol. De 
grillige bergketens worden afgewisseld door eindeloze zandvlaktes en tijdens een verblijf bij de Bedoeïenen 
maak je kennis met het echte woestijnleven. Dit mag je niet missen  tijdens je reis door Jordanië. 
De Wadi Rum woestijn ligt vrij afgelegen in het zuiden van Jordanië en wordt slechts bevolkt door nomaden. 
Toch is dit bijzondere natuurgebied zoveel meer dan een zandbak. Treed in de voetsporen van Lawrence of 
Arabia en ontdek de prachtige, afwisselende woestijn.  

 

In Wadi Rum aangekomen verruilen we de bus 

voor jeeps voor een ca. 2 uur durende jeepsafari 

door een sprookjesachtig landschap te maken. 

‘s Avonds genieten we van een overvloedig   

Bedoeïense maaltijd. Daarna gaan we  met    

elkaar zitten rond het kampvuur  onder de    

sterrenhemel. 

Overnachting in het Lusua-Camp Sun City,  

Wadi Rum, een belevenis op zichzelf 
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PETRA 

Petra is de Romeinse naam voor 
de hoofdstad van de Nabateeërs, 
dat in het huidige Jordanië ligt.  
De stad ligt in een kloof en is    
grotendeels uitgehakt in de rode 
Jordaanse rotsen met alleen maar 
hamers en beitels. Op het hoogte-
punt woonden ongeveer 60.000 
mensen in deze uitgehakte stad.  

 

Siq kloof 
Een andere bekende bezienswaardigheid in 
Petra is de door een prehistorische aardbeving 
gecreëerde Siq kloof. Deze kloof is maar liefst 
200 meter hoog en 1200 meter lang. De muren 
van de kloof zijn op veel plaatsen versierd met 
muurreliëfs, godenbeelden, altaren en nissen.  
 
Als je door de Siq kloof bent gelopen kom je bij 
door de Nabateeërs in een helling uitgehakte 
amfitheater waar plaats was voor 3000 men-
sen. In 106 na Christus hebben de Romeinen dit 
theater vergroot zodat er plaats was voor 8000 
mensen.  
Tegenover het theater kun je via trappen naar 
Jebel Khubta, de Koningswand. Hier zijn ver-
schillende graven in de rotsen uitgehakt, ieder 
met een eigen thema. Het is even flink klimmen 
maar de grafkamers zijn goed te bezoeken.  
 
Tijdens onze wandeling door de Siqkloof zullen 
we de woorden van de profeet Obadja tegen 
“de hoogmoed van Edom” beter kunnen      
begrijpen.  
 
De “zeven nieuwe wereldwonderen”, de uit de 
rots gegraven momenten  zijn onvergetelijk. 
 

Overnachting in ons hotel in Petra 

Dag 4. maandag 16 oktober                                                                                                      de hele dag PETRA                                                                                   



 5 

Dag 5. dinsdag 17 oktober                                                                      Petra—Wadi Mujib -  Macherus—Madaba                                                                                                                       

Ook vandaag bevinden we ons nog in het bijbelse land-

schap en we rijden over de “Kings High-

way” (Koningsweg) naar Wadi Mujib. De Arnon is 

steeds een belangrijke grens geweest en wordt ver-

scheidene keren vermeld in de Hebreeuwse Bijbel. In 

verschillende Bijbelboeken wordt de Arnon genoemd 

als de grens, in theorie althans, tussen de Moabieten 

en de Amorieten voor dat het volk Israël zich gevestigd 

had in het Beloofde Land. Nadien zal de Arnon de grens 

vormen tussen het gebied van de Moabieten en de ge-

bieden van de stam van Ruben en de stam van Gad 

(Deuteronomium 3:12, 16). In feite strekte het gebied 

van de Moabieten zich zowel ten zuiden als ten noor-

den van de Arnon uit. 

Naar keuze: 

Wie de sportieve uitdaging  van een wandeling door 

deze canyon  wilt doen, zal onvergetelijke ervaringen 

opdoen. Deze excursie zal ca. 2 uur duren. 

Machaerus, Jordanië 

Tegenwoordig bekend als Mukawir, de-

ze dramatische heuveltop is de traditio-

nele plaats van de uitvoering van Johan-

nes de Doper. (Het ligt op minder dan 

20 km ten zuidwesten van Madaba op 

het King's Highway op een grimmige 

landtong (720 m), met uitzicht op de 

Dode Zee en beschermd aan drie kanten 

door diepe ravijnen. 

We vervolgen onze reis en na een korte rit bereiken we de vestingsheuvel Macherus, met uitzicht op  de Dode 

Zee en Israël. Herodes de Grote liet hier 30 voor Christus een zomerresidentie bouwen die toen ook als vesting 

fungeerde om de zuidgrens van Israël te beschermen.  Hoe jaren later de dans van  een meisje in dit paleis tot de 

trieste dood van Johannes de Doper heeft geleid, u kunt dit lezen in Mattheus: 15: 1-12. 

We bezoeken in Madaba, de plaats van de mozaïkkaart van Israël. 

Overnachting in ons hotel in Madaba 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuwse_Bijbel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbelboek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moabieten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amorieten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beloofde_Land
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruben_(stam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruben_(zoon_van_Jakob)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gad_(stam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gad
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Dag 6.  woensdag 18 oktober                                                     Madaba—Nebo — Sodom - Massada—Jerusalem                                                                  

We vervolgen onze reis en komen bij de berg Nebo 
aan, vanwaar Mozes het uitzicht kreeg over het 
Beloofde Land. Uitzicht over de Jordaan, de Dode 
Zee en Israël. 
Vanaf die plek zien wij het recent ontdekte Sodom 
in de Jordaanvallei. De gesmolten stenen van      
Tall el Hamman vertellen op hun manier  het Bij-
belse verhaal over Lot, lees Genesis 19.  

We verlaten Jordanië en vervolgen onze weg richting 
Massada, het indrukwekkende buitenverblijf van Hero-
des de Grote. 

De kabelbaan brengt ons naar boven en beneden. Ook is 
er de mogelijkheid om via het “Slangepad” naar boven te 
gaan.  

 

Voordat we naar Jerusalem “opstijgen”, krijgen we de ge-

legenheid on ons heerlijk te laten drijven op de Dode Zee.  

In Jerusalem zullen we de komende 4 nachten logeren. 

Overnachting in ons hotel in Jerusalem 

Tall el Hamman  
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Dag 7.  Donderdag   19 oktober       

                           Jerusalem: Klaagmuur/Bar Mitzwa—Olijfberg—Via Dolorosa—Stad van David—Hizkiatunnel                                                       

Bar Mitswa 

Wanneer een joodse jongen 13 jaar wordt valt hij 

onder de joodse wet en wordt dan een Bar Mitswa 

genoemd: zoon van het gebod. 

Olijfberg  
Op de Olijfberg, waar u zult genieten van het 
prachtige uitzicht over Jerusalem. Vervolgens lo-
pen we naar beneden via Dominus Flevit, ( Het 
Kerkje van De Traan) naar Gethsemané waar we, 
indien mogelijk in de aangrenzende hof stilstaan 
bij de strijd van Jezus in Getsémane. Daarna wan-
delen we via het Kidrondal door de Leeuwenpoort 
langs Bethesda. Een bezoek aan, en het zingen in 
de St Anna kerk mag niet ontbreken, de kerk met 
de langste nagalm ter we-
reld. We volgen daarbij 
een stukje van de Via Do-
lorosa. (De kruisweg) Een 
echte loopdag. 

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 Gihon-
bron naar het badwater van Siloam.  

Overnachting in ons hotel in Jerusalem 

Optie/naar keuze, kosten ca. € 14,00 

‘s Avonds bestaat de mogelijkheid om te ontspannen 
bij een spectaculaire open lucht Night Light Show     
in midden van het Davidstoren museum. 
Deze kleurrijke muzikale presentatie gaat over de 
geschiedenis van Jerusalem 
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Dag 8.  Vrijdag 20 oktober     

                                                                                                                           Yad Vashen—Israëlmuseum—Menora 

Yad Vashem 
Deze dag zal voor een deel staan in het teken van de 
Holocaust, het lijden van het Joodse volk. We rijden door 
het westelijke deel van Jerusalem en brengen een uitge-
breid bezoek aan Yad Vashem, het monument ter nage-
dachtenis aan de Holocaust. 

Spiegelzaal met stergeflonker,mensen tasten in 
het Donker Luisterend naar kindernamen, an-
derhalf miljoen tesamen                                                    
Yad Vashem herdenkt de 6 miljoen slacht-
offers 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, foto-

Tegenover de Knesset staat  een bronzen ze-
venarmige kandelaar, een Menora. Een ge-
schenk van het Engelse parlement aan de   
jonge staat Israël, een teken van vriendschap.  

Tenslotte willen we in het Israëlmuseum de 

maquette van de tweede tempel bewonde-

ren en in de ‘Shrine of the book’ de Dode 

Zeerollen.  

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 water-

partij die eromheen is aangelegd. Een zwarte basal-

ten 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 aange-

troffen; de fonteinen herinneren aan de rituele was-
De shabbath begint met het vallen van de nacht. 

In ons hotel zullen wij van een shabbathmaaltijd 

genieten 

Overnachting in ons hotel in Jerusalem 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koepel_%28bouwkunst%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dode_Zee-rollen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mikwe
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Dag 9.  Zaterdag 21 oktober    

                                                                                                            Bezoek grote Synagoge— Graftuin—Bethlehem 

Van het Joodse denken en leven valt veel te leren. 
Dat is mogelijk door bijvoorbeeld een synagoge-
dienst 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, past bij 
hetgeen we ons voorstellen bij een graf, uitgehouwen in 
een rots en gelegen in een tuin dichtbij de stad.  

Vanuit Jerusalem 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 Jerusalem rijden we door 
de velden van Efratha en zoeken ons 
hotel weer op voor het diner en een 
goede nachtrust. 

 

Overnachting in ons hotel in Jerusalem 
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Dag 10. Zondag 22 oktober    

Jerusalem—Jaffa—Ben Gurion—Amsterdam/Schiphol 

Jaffa/Joppe 
Tel Aviv is ooit ontstaan als buitenwijk van een van de oudste steden ter wereld; het 3000 jaar oude Jaffa. He-
dendaags zijn de rollen omgedraaid en is Jaffa juist een buitenwijk van Tel Aviv en is het bekend om de sinaasap-
pelen. In Jaffa kun je heerlijk slenteren door de nauwe straatjes met winkeltjes, galeries, visrestaurants en kleine 
marktjes. Breng ook een bezoekje aan de vlooienmarkt en de oude haven. Proef hier de verschillende culturen 
zoals de Westerse en Arabische. Aan de kust ligt een heuvel waar vandaan je een prachtig uitzicht hebt over Tel 
Aviv.  

Het huidige beeld van de struc-

tuur  van het huis van Simon de Leer-

looier dat werd gebouwd in het mo-

derne Jaffa (het vroegere  Joppe uit 

de Bijbelse tijd), vermeld in Handelin-

gen 10:30-32: 
Simon de Leerlooier  

Op deze laatste dag van onze reis is er voldoende tijd om een bezoek te brengen aan het pitto-

reske Joppe, een oude havenstad vooral bekend vanwege de profeet JONA die vanaf Joppe 

wilde vluchten voor zijn goddelijke opdracht. Tevens is er nog vrije tijd om zelf nog door de 

nauwe straatjes te wandelen  voordat de bus ons naar het vliegveld Ben Gurion brengt. 

De vele indrukken van deze bijzondere reis waar Bijbelse geschiedenis tot leven is gekomen, 

zullen ons  nog lange tijd bijblijven. 

-wijzigingen voorbehouden- 
Ongetwijfeld ligt een onvergetelijke reis achter ons. 

Shalom en lehitraot 
(vrede zij u en tot ziens!) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaffa_%28stad%29
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Deze reis vindt plaats D.V. maximaal met 30  deelnemers 

 

De kosten voor deze 10-daagse Israël-Jordanië reis bedragen:        

20 deelnemers € 1996 

25 deelnemers € 1939 

30 deelnemers € 1879 

Toeslag 1-persoonskamer op aanvraag 

 
Reserveringskosten €  15,00 
Calamiteitenfonds  €     2,50 

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 

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

 Gedurende alle tourdagen airconditioned luxe bus en Nederlands sprekende gids. 

 Alle entreegelden zoals genoemd in dit programma. 

 Assistentie op het vliegveld van onze Israëlische vertegenwoordiger. 

 Jeep Tour in Wadi Rum (2 uur) en wandeling in Wadi Mujib (2uur) 

 Vaste regel/gewoonte in Israël is het geven van fooien voor hotels, chauffeur en gids t.w.v. € 60  

 Informatietas. 

 Dagprogramma en informatieboekje en badge van Jerusalem Today reizen. 

 

Niet inbegrepen: 

 Persoonlijke verzekeringen 

 Visum kosten van Israël naar Jordanië € 27,00 

 Visum kosten van Jordanië naar Israël  € 16,00 

 Lunches op alle 8 reisdagen in Israël € 48,00 p.p. 

 “Night Light Show” in de Oude Stad van Jerusalem, optie/keuze, de kosten bedragen ca. € 14,00      

 

- 
 
 
 
 

 
wijzigingen voorbehouden- 

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

Jerusalem Today REIZEN 

Gerda Aldenkamp-Brons tel. 06-13708573 

Herman Aldenkamp         tel. 06-10234991 


