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  Israëlreis van Dan tot Eilat  
reisnr. 2018-06    

 14-daagse bijbelse reis: 10 juli—23 juli 2018 

Geheimen van de wereld van de bijbel beleven 

 

 
Onze visie en missie zijn gebaseerd op Gods Woord, de Bijbel 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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Prijzen € 1997,00 p.p. 

Toeslag 1-persoonskamer € 699,00 

Inbegrepen in deze prijs is: 

▪ Heenreis  rechtstreekse vlucht naar Ben Gurion Airport/Tel Aviv. 

▪ Terugreis rechtstreekse vlucht vanaf Ben Gurion Airport/Tel Aviv. 

▪ Inclusief alle belastingen en toeslagen 

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

▪ Gedurende alle toerdagen airconditioned luxe bus en Nederlands sprekende gids. 

▪ Alle entreegelden zoals genoemd in dit programma.  

▪ Assistentie op het vliegveld Ben Gurion 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, vrijblijvend,  p.p.p.d. ca. € 10 - € 14  

▪ 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 13 dagen € 78,00 per persoon ( 13 dagen á € 6,00 p.p.p.d.) 

  

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

▪ Jerusalem Today REIZEN  |  Herman Aldenkamp  

Tel. 06 - 10234991 |  www.jerusalemtodayreizen.nl 

▪ Jerusalem Today REIZEN  |  Gerda Brons-Aldenkamp 

Tel. 06 - 13708573 |  www.jerusalemtodayreizen.nl 

 

  

 

 

 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
http://www.jerusalemtodayreizen.nl/
http://www.jerusalemtodayreizen.nl/
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Reisprogramma 14 dagen                                              
Dag Bezienswaardigheden Overnachting 

Dinsdag         10 juli    

Dag 1              

Vertrek met vliegtuig rechtstreeks naar luchthaven Ben Gurion/Tel Aviv Ariël hotel 

Eshel Hashomron 

Woensdag    11 juli      
Dag 2              

Elon Moré: de berg van zegen en vloek Ebal en Gerizim 

Tabernakel in Shilo – Beit El (Jacob’s ladder) 

Ariël hotel 

Eshel Hashomron 

Donderdag   12 juli          
Dag 3               

Tabor,de berg der Verheerlijking  – Naïn -  Megiddo – Muhraka 

Nazareth Village  

Kibbutz  

Kinar Galilee 

Vrijdag          13 juli 

Dag 4 

Katzrin=wijnproeverij Golan Heights Winery 

Golanhoogvlakte:  Ceasarea Philippi - Mt. Bental   

Op tijd terug i.v.m. shabbatavond 

Kibbutz  

Kinar Galilee 

Zaterdag       14 juli  

Dag 5              

Boottocht op het Meer Capernaum – Tabgha – St. Peter –  

Berg der Zaligsprekingen – Betsaïda of Kursi – Magdala  

Kibbutz  

Kinar Galilee 

Zondag          15 juli           

 Dag 6              

Door de Jordaan vallei richting Dode Zee  

Qasr al Yahud=dooplaats van de Here Jezus Joh. 1: 28 Bethabara 

Ein Gedi – Dode Zee - Jericho 

Hotel in Jericho  

Maandag      16 juli     

Dag 7              

Massada – Arad: Fountain of Tears – Be’er Sheva: Abraham’s Well Yeroham 

Hotel Iris Desert 

Dinsdag         17 juli 

Dag 8                

Sde Boker: Midreshet Ben Gurion – Timna tabernakel 
Onderwaterobservatorium 

Eilat  

Hotel Nova 

Woensdag    18 juli  

Dag 9 

Bethlehem – Efratha velden – Herderskapel  

Jerusalem Wall of life mural 

Hotel Ceasar in 
Jerusalem 

Donderdag   19 juli 

Dag 10 

Bar Mitzwa – Kotel tunnel – Davidson Centre – Stad van David=Hizkia 
Tunnel/pool Siloam  

Hotel Ceasar in 
Jerusalem 

Vrijdag          20 juli 

Dag 11 

’s Morgens Yad Vashem – Menora – Israël museum 

’s avonds begroeting van shabbat bij Western Wall/Klaagmuur 

Hotel Ceasar in 
Jerusalem 

Zaterdag       21 juli     

Dag 12    

Grote Jerusalem Synagoge – dienst in Graftuin met Lord’s Supper 

’s middags wandeling op de muur                                 

Hotel Ceasar in 
Jerusalem 

Zondag          22 juli 

Dag 13 

Olijfberg – Dominus Flevit – Gethsémané – Bethesda/St. Anna Kerk 

Via Dolorosa – Cardo – Shouk/Damascuspoort – Graf van David 

Hotel Ceasar in 
Jerusalem 

Maandag      23 juli 

Dag 14 

Beth Shemes/Tel Azequa (1 Samuël 17:1) – Jaffo: huis van Simon de 
Leerlooier - Transfer Airport Ben Gurion  

Nederland 

 

             

 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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Dag 1. Dinsdag  10 juli                                                                   Reisdag naar Israël                      
 

Aankomst op de luchthaven Ben Gurion                                                                                
Vanochtend vertrekt U met het vliegtuig, met een rechtstreekse vlucht, 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 Tel Aviv. 

Diner en overnachting in hotel in Ariel 

 

Dag 2. Woensdag  11 juli                                                                   Dagprogramma 
Elon Moré: de berg van zegen en vloek Ebal en Gerizim -  
Tabernakel in Shilo – Beth El (Jacob’s ladder)   afstand Shilo naar Beth El ca. 42 km. 

 
Vandaag beginnen we de dag met een rit door Samaria, het Bijbelse gebied waar zich zoveel heeft 
afgespeeld. Bekende plaatsen hier zijn Elon Moré, de berg Gerizim en Ebal Sichem, Shiloh en Bet EL. 

 

GERIZIM, BERG 
De berg Gerizim, thans bekend als Jebel et Tur (Har Gerizim), en de berg Ebal in het N.O. liggen in het 
hart van het district Samaria. De beide tegenover elkaar liggende bergen zijn de hoogste in de 
omgeving en beheersen een belangrijke pas die van het oosten naar het westen voert. Tussen de twee 
bergen bevindt zich een vruchtbaar dal, het Dal van Sichem. Sichem, dat vóór de intocht van de 
Israëlieten in het Beloofde Land een belangrijke versterkte stad van Kanaän was, lag aan het oost-

http://jerusalemtodayreizen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim3ebNqJjUAhXLtBoKHb2KCnAQjRwIBw&url=http://www.africa-israel.org/westbankjerusalem&psig=AFQjCNHJ2zyjd0BnB-4Ee7hwMDwpNQys6A&ust=1496257402729180
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einde van het dal, ongeveer 1,5 km ten Z.O. van Sichem.. De bergen Gerizim en Ebal waren wegens 
hun gunstige ligging in religieus opzicht  heel belangrijk. 

Abram (Abraham) sloeg eens zijn kamp op „in de nabijheid van de grote bomen van More”, tussen de 
bergen Gerizim en Ebal in, en daar ontving hij God’s belofte: „Aan uw zaad zal ik dit land geven”     
(Gen. 12:6, 7). Ook Jakob sloeg zijn kamp in deze omgeving op. — Gen. 33:18. 

De stammen Simeon, Levi, Juda, Issaschar, Jozef en Benjamin stonden voor de berg Gerizim. De 
levieten en de ark van het verbond bevonden zich in het dal, en de andere zes stammen stonden voor 
de berg Ebal (Deut. 11:29, 30; 27:11-13; Joz 8:28-35) 

EBAL, BERG 

Abram (Abraham) heeft eens zijn kamp opgeslagen in het dal tussen deze twee bergen, bij de grote 
bomen van More. — Gen. 12:6. Mozes zei tot de Israëlieten dat wanneer God hen in het land had 
gebracht dat zij in bezit zouden nemen, zij ’de zegen op de berg Gerizim en de vervloeking op de berg 
Ebal moesten geven’ (Deu 11:29, 30). Hij gaf tevens instructies om grote, ongehouwen stenen uit te 
zoeken, ze met kalk te witten en op de berg Ebal op te richten. Daar moest een altaar gebouwd 
worden, waarop offers voor God moesten worden gebracht. Ook zei Mozes: „Gij moet op de stenen 
alle woorden van deze wet schrijven, ze goed duidelijk makend.” — Deut. 27:1-8. 

SHILO 
Shilo is een belangrijke plaats in de geschiedenis van het Joodse volk. Toen de Israëlieten onder leiding 

van Jozua het land veroverd hadden, kwamen alle Israëlieten samen in Silo en werd daar de tent der 

samenkomst opgericht. 

  

                    Shiloh  Binyamin                                                          de berg Ebal en Gerizim (zegen en vloek)                                                

 

 

Beth El                       de Jakobsladder 

Genesis 28:19 Hij noemde die plaats Bethel, maar de 

naam van de stad was Luz in de eerste plaats.  

Genesis 35: 6 En Jakob kwam tot Luz, dat is Bethel, die in 
het land Kanaän is, hij en al het volk, dat bij hem was.  

Genesis 48: 3 Jakob zei tegen Jozef: "God, de Almachtige, 
heeft mij in Luz in het land Kanaän verschenen en mij 
gezegend,  

 Jozua 16: 2 En het ging van Bethel af naar Luz, en ging 
door naar de grens der arkieten naar Ataroth;  

 Jozua 18:13 De grens ging daarvandaan over naar Luz, 
aan de kant van Luz (hetzelfde is Bethel), naar het zuiden.  

http://jerusalemtodayreizen.nl/
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200001661/0/0
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200001661/1/0
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200001661/2/0
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200001661/2/0
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200001661/2/2
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200001245/1/0
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200001245/2/0
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200001245/3/0
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=http://biblehub.com/genesis/28-19.htm&usg=ALkJrhiHmerFHr2TI54TSF3isE_jvOfaIw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=http://biblehub.com/genesis/35-6.htm&usg=ALkJrhiNR0qZ_D5MSC9fX4TDByGKdM--FQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=http://biblehub.com/genesis/48-3.htm&usg=ALkJrhgps6h6WWhVcz5ZIOeBfJNjMGXLAA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=http://biblehub.com/joshua/16-2.htm&usg=ALkJrhjC51CaKBvWzqz57XxOJt2d2w3y0Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=http://biblehub.com/joshua/18-13.htm&usg=ALkJrhj2T6K4Hjrxi_4DU_qE0KLCoT63Kg
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq3cq7p5jUAhXB1BoKHdymBdwQjRwIBw&url=http://www.israel.travel/node/387&psig=AFQjCNHJ2zyjd0BnB-4Ee7hwMDwpNQys6A&ust=1496257402729180
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michael_Lukas_Leopold_Willmann_001.jpg
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De grens ging naar Ataroth Addar, bij de berg, die ten 
zuiden van Beth Horon, de onderkant ligt.  

Rigters 1:23 Het huis van Jozef heeft gestuurd om Bethel 
te verteren.  (Nu was de naam van de stad voorheen Luz.)  

 Rigters 1:26 De man ging naar het land der Hethieten, en 

bouwde een stad, en heette Luz, die tot op heden zijn 

naam heeft. 

Beth El 
In de Bijbel 
De naam Bethel wordt in de Hebreeuwse Bijbel 
genoemd in Genesis 12 en 13 in de  

geschiedenis van Abram. (Uit het vervolg in 
Genesis 28 en 48 blijkt dat de plaats 
oorspronkelijk Luz heette. Volgens dit verhaal 
was Jakob op de vlucht voor zijn tweelingbroer 
Esau en zag hij op die plek in een droom een 
ladder naar de hemel. Engelen gingen de 
ladder op en af en bovenaan stond God, die 
Jakob en zijn nageslacht het land Kanaän 
beloofde. Jakob richtte daar een steen op en 
gaf die plek de naam Beth-El (Hebreeuws voor 
Huis van El of Huis van God), (Genesis 28:10 - 
22). Ook in Genesis 35 wordt beschreven hoe 
de plaatsnaam Luz in Bethel werd veranderd. 
In Jozua 16:2 wordt de plaats nog "Bethel, 
behorend bij Luz" genoemd. 

In de namiddag rijden we naar ons hotel  Eshel Hashomron in Ariël. De eigenaars van dit hotel (Tova, 

Menachim en Tuvya) zullen u een rondleiding geven in de Bijbelse tuin, welke zich bij het hotel bevindt.  

 

 
Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=http://biblehub.com/judges/1-23.htm&usg=ALkJrhjHU4oknDo5Abc6RXFGMCrLQx6YMA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=http://biblehub.com/judges/1-26.htm&usg=ALkJrhiLFvxL9hlS8VLUxH3NaTXl3fQ7-w
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuwse_Bijbel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genesis_(boek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jakob_(aartsvader)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Esau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jakobsladder_(Bijbel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kana%C3%A4n_(gebied)
http://www.hoteleshelhashomron.com/images/stories/heder_malon_sadir_hadash.jpg
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Dag 3. Donderdag  12juli                                                                   Dagprogramma                                                       
Tabor,de berg der Verheerlijking  – Naïn -  Megiddo – Muhraka 
Nazareth Village 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Meggido 

 

 

 

 

  

Berg der Verheerlijking 
Volgens de Christelijke traditie beklom Jezus de berg 

Tabor met zijn discipelenen Jacobus, Johannes en Petrus. 

Hij veranderde vervolgens op de bergtop van gedaante. 

Hij nam voor hun ogen een lichtstralend lichaam aan en 

sprak er met Elia en Mozes. Uit een wolk zou een stem 

met het oog op Jezus gezegd hebben: 

          "Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!"  

  
Nain 

Zo’n 10 kilometer van de Tabor ligt het dorpje Nain, Volgens het 

evangelie van Lucas 7:11-17 ging Jezus samen met de apostelen 

en een grote mensenschare naar Naïn. Net voor de stadspoort 

kwam Hij een grote rouwstoet tegen, het betrof de begrafenis 

van de enige zoon van een weduwe. Jezus kreeg medelijden met 

de vrouw en beval de dode jongen op te staan. In aanwezigheid 

van de weduwe en een grote menigte stond de dode jongen op 

en begon te spreken. 

De 'stallen' van Megiddo 
 Megiddo was een vesting die koning Salomo 

versterkt heeft. In de jaren dertig was Megiddo het 

paradepaardje van de toenmalige archeologen. 

Jaren lang meende men dat hier de paardenstallen 

van koning Salomo zich bevonden. Het blijkt nu dat 

het pakhuizen zijn uit de latere koningstijd. 

Pas tijdens de regering van koning Salomo  is 

Megiddo een Joodse vesting geworden. In het 

Oude Testament wordt Megiddo herhaaldelijk 

genoemd. Salomo maakte er een sterke vesting 

van. Er is hier een smalle bergpas waardoor heen 

de troepen moesten gaan. 

Bij de berg van Megiddo (Har Megiddo)  zijn  zo 

veel veldslagen geleverd dat  de naam een 

symbool werd voor de laatste definitieve strijd in 

het laatste der dagen! 

Har Megiddo werd  het Armegedon en in de NBV 

Harmegedon uit het boek Openbaring.(Openb. 

16:16).Het is de dag van het eindgericht. 

  

Zeer interessant is de watertunnel. Uit de stad 

leidde een steile, zestig meter diepe schacht 

naar de ondergrondse bron en het 

waterreservoir. Een tunnel van 120 meter is 

uitgehouwen in de rots om bij de bron te 

komen. Deze tunnel in Megiddo leidt naar een 

diepe waterput. Salomo legde hier 

veertienhonderd wagens en twaalfduizend 

ruiters in garnizoen! 

Dat was zijn defensiemacht tegen Egypte in het 

zuiden en andere machten in het noorden. 

Deze tunnel dateert uit zijn tijd. 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Discipel_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elia_(profeet)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mozes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Lucas
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Muhraka  Elia op de berg Carmel 

We rijden door een Druzen-dorp de berg Karmel 

op; Muhraka is de plaats, waar zich de 

geschiedenis van de profeet Elia in zijn 

confrontatie met de Baäl-priesters afspeelde. 

Vanaf het dak van het Karmelietenklooster 

hebben we een prachtig uitzicht over de vlakte 

van Yizre’el 

Zoals het boek van 1 Koningen 18: 1-46 

betrekking heeft, antwoordde Baäl niet op de 

kreet van de priesters.  Toen bouwde Elia het 

verwoeste altaar van de Heer op en offerde een 

offer .   

Nazareth Village 

Tweeduizend jaar na de geboorte van de Here 

Jezus, heeft Nazareth Village zijn deuren 

geopend voor bezoekers.  Nazareth Village is 

gelegen op een plek die opvallend 

onaangeroerd was en ongewijzigd sinds de tijd 

van Jezus. In feite behoudt Nazareth Village de 

laatste overblijvende velden die door de Here 

Jezus vrienden, familie en medeburgers zijn 

gewerkt . 

Diner, dagsluiting en overnachting 

in onze kibbutz  aan het Meer van Galilea 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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Dag 4. Vrijdag  13 juli                                                                          Dagprogramma                                                       
Katzrin=wijnproeverij Golan Heights Winery 
Golanhoogvlakte:  Ceasarea Philippi - Mt. Bental   

Op tijd terug i.v.m. shabbatavond 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Katzrin is een Israëlische nederzetting  

We gaan een bezoek brengen aan de wijnproeverij Golan Heights Winery 
Er gaat niets boven Golanhoogte wijn land, waar prachtige wijngaarden zijn omgeven door een 

adembenemend uitzicht.                                             

Classic Bezoek: Een rondleiding over de wijnproductie proces, een bezoek aan de eiken vat kelder, en 

een proeverij van onze wijnen van hoge kwaliteit.Duur rondleiding: één uur. 

 

Caesarea Philippi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En de Heere Jezus en zijn discipelen zijn 

uitgegaan naar de steden Caesarea Philippi, 

en op de weg heeft Hij zijn discipelen 

gevraagd en zeide tot hen: “Wie zeggen de 

mannen, dat ik ben?” En zij zeiden: “Johannes 

de Doper.  Maar sommigen zeggen, Elia.  En 

andere, één van de profeten”. Hij zei tegen 

hen: “Maar wie zegt u dat ik ben?”En Petrus 

antwoordde en zeide tot Hem: “U bent de 

Christus”. (Markus 8: 27-29). 

Golan Heights Winery  

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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Golan hoogvlakte 

De Golan hoogvlakte is het bergachtige gebied in het noorden van Israël, tegen de grenzen met Syrië 
en Libanon. Het is een spectaculaire omgeving met mysterieuze inwoners: de Druzen. 

In de verte zie je Libanon. En als je een kwartslag draait, kijk je richting Syrië. Het uitzicht in het 
noorden van Israël is prachtig. De stilte is overweldigend. En dan te bedenken dat je in een zwaar 
bevochten gebied staat. 

Vooral Syrië en Israël vechten al decennialang om de vruchtbare Golan hoogvlakte. Als je het gebergte 
ziet, begrijp je wel waarom. Watervallen en rotsige bergtoppen wisselen groene, vruchtbare valleien 
af. Sinds de Zesdaagse oorlog in 1967 behoort het grootste deel van het gebied toe aan Israël. 
 

Mt. Bental  Vallei van de tranen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mt. Bental  Om een voorstelling te kunnen maken 

waarom deze regio zo belangrijk voor de veiligheid 

van Israël is, bezoeken we MountBental. We kijken uit 

over buurland Syrië en de verlaten stad Kuneitra 

 

 

 

 

 

 

 

Mount Bental is een van Israël's favoriete bergtoppen om 

te bezoeken, mede door het grote panoramische uitzicht 

op de Golan en zelfs Syrië, maar ook omdat Mount Bental 

de plaats was van een moedige strijd die gevochten werd 

tijdens de Israëlische oorlog tegen de Golan.  Op een korte 

rit, de bergtop biedt zowel schilderachtige schoonheid als 

een glimp van het verleden - met bunkers open voor 

bezoekers. 

Op tijd terug i.v.m. shabbatavond  

 

Diner, dagsluiting en overnachting in onze kibbutz  aan het Meer van Galilea 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
https://www.azie.nl/syrie/reisgids/syrie/
https://www.azie.nl/israel/reisgids/israel/
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Dag 5. Zaterdag 14 juli                                                                                     Dagprogramma                                                                                                     
Capernaüm - Tabgha – Betsaïda of Kursi - Berg der Zaligsprekingen - Magdala      Boottocht 
Meer van Galilea 

 

  

  

Galilea 

We bezoeken verder  enkele Bijbelse plaatsen in de 

omgeving van het Meer van Galilea. 

 

 

We brengen een bezoek aan de plaatsen zoals 

Kapernaüm, Tabgha (de plaats van het wonder van 

brood en vissen),  

Berg der Zaligsprekingen. St. Peter aan het meer 

van Galilea 

 

Bethsaïda: De Heere Jezus bekritiseerde 

de inwoners van het Galilese vissersdorp.  

Bethsaïda om hun gebrek aan geloof. 

In tegenstelling tot ten minste drie van 

zijn inheemse zonen: Petrus, Andreas 

en Philippus, die reageerden op Zijn 

oproep en alles achterlieten om Hem 

te volgen.(Lucas 10: 13-14) 

Ter afsluiting van ons dagprogramma gaan we een 

boottochtje maken over het Meer van Tiberias 

(Kineret of Meer van Galilea)  

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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De plaats is bekend geworden door Maria Magdalena die hier gewoond heeft. Zij heeft volbracht wat de 
twaalf leerlingen niet gedaan hebben.Zij heeft de Heere Jezus inderdaad tot het bitterste einde begeleid. 
Met uitzondering van Johannes dan.   (Johanna en Susanna (Luc 8) 

Zij volgde Jezus de hele weg tot het kruis (Joh. 19:25) Met vele andere, niet onbemiddelde vrouwen (zoals 
de vrouw van de rentmeester van Herodes )zorgde zij voor de twaalven (Luc. 8:2).  

Ze was zelfs helemaal uit Galilea de Heere Jezus gevolgd naar Judea om voor Hem te zorgen .Zij was ook 
de eerste getuige van de opstanding van  de Heere Jezus (Joh. 20: 14-18) 

De Heere Jezus en de vrouwen 

In dit verband is het zeer opmerkelijk dat de Heere Jezus zoveel vrouwen in zijn gevolg heeft 
opgenomen.       (Lucas 8 :3). Hij deed telkens weer de omstanders in grote verbazing vallen, omdat hij zo 
openhartig met    vrouwen omging. Dat was in die tijd onbehoorlijk.  
In openheid met vrouwen een gesprek voeren deed geen enkele rabbi. Vrouwen moesten ook in de 
synagoge      zo ver mogelijk plaats nemen van de plek waar uitsluitend mannen het woord uitlegden. 

Soms waren er discussies over de vraag of de vrouw ook tot het menselijk geslacht behoorde. De 

bijzonder hartelijke omgang vamn de Heere Jezus met vrouwen  was voor velen in dit tijd een aanfluiting. 
Maar voor vele vrouwen zoals Maria van Magdala, Johanna en Susanna was het diepste motief om Hem 
te volgen en te verzorgen. 

Als de Heere Jezus aan het kruis sterft ,zijn alle mannen behalve Johannes in geen velden of wegen te 
bekennen, maar staan de vrouwen aan de voet van het kruis. 

 

Diner, dagsluiting en overnachting in onze kibbutz  aan het Meer van Galilea 

 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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Dag 6. Zondag 15 juli                                                                                        Dagprogramma                                                                                                     
Door de Jordaan vallei richting Dode Zee  
Qasr al Yahud=dooplaats van de Here Jezus Joh. 1: 28 Bethabara 
Ein Gedi – Dode Zee - Jericho 

  
Qasr Al Yahud  Bethabara 

Na het ontbijt verlaten we ons hotel. 

We vervolgen onze reis door de Jordaanvallei en  

rijden naar Qasr Al Yahud, de doopplaats waar  

Johannes de Doper de Here Jezus en vele  

anderen doopte. Joh.1:28 

 

   
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).     “shulamit waterval”. 

  

Dode Zee 

In de loop van de middag is er gelegenheid  

“te drijven in de Dode 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. 

De verzoekingen van Jezus 
De doopscène sluit af met het neerdalen van 
de Geest op de Heere Jezus. Hier wordt Hij 
aangewezen als de Gezalfde, net zoals 
koningen en priesters in Israël  bevestigd 
werden in hun ambt. Het slot van de 
doopscène laat ons zien dat de Heere Jezus 
de ware Zalving ontvangt. Hij is de Gezalfde, 
de Christus (Luc.3: 21 e.v.) 

Jericho 
Volgens de overlevering zou de verzoeking 

in de woestijn in Jericho hebben 
plaatsgevonden. De berg der verzoeking is 
350 meter hoog en op die berg zou Jezus 40 
dagen hebben gevast.   

http://jerusalemtodayreizen.nl/
https://www.google.nl/search?q=shulamit+waterval&biw=1920&bih=963&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwihkPmXp6fKAhXHoA4KHWDFB-8Q7AkILw
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Dag 7. Maandag 16 juli                                                                                     Dagprogramma                                                                                                                                         
Massada – Arad: Fountain of Tears – Be’er Sheva: Abraham’s Well 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna wordt Hij geleid in de woestijn. Hij 
moet alle dreigingen van het menselijk bestaan 
binnengaan, om het verloren schaap te 
vinden.Het ”nedergedaald ter helle”begint in 
de woestijn.     Hij moet zich vereenzelvigen 
met alle gevaren en bedreigingen van het 
mens zijn. Hij moest op allerlei manieren op de 
proef gesteld worden (Hebr.4:15) Marcus trekt 
een parallel met Adam.   

Vanuit de ruinestad Jericho heb je een goed 

uitzicht op de berg der verzoeking 

Diner, avondsluiting en overnachting 

in ons hotel in Jericho 

Massada 

Massada kabelbaan Massada Slangenpad 

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* 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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De naam Be'er Sheva betekent vandaag "zeven putten". 

 

Abraham's Well is een bezoekerscentrum gewijd aan Abraham, die in Beersheba woonde, en 
de bijbelse verbinding met de stad.  Het verhaal in Genesis 21 vertelt van een put die 
Abraham gegraven en Abimelech 's knechten greep.  Abraham gaf zeven ooilammers aan 
Abimelech als getuige dat hij de put zelf had gegraven.   
Abraham's Well is gelegen aan de oever van de bijbelse Be'er Sheva rivier bij de ingang van de 
oude stad.  Het werd door Abraham gegraven zoals in Genesis geschreven is.  De put bevindt 
zich in het midden van een binnenplaats.  Het is 3,75 meter in diameter en 13 meter diep.  
Het bovenste gedeelte is met stenen bekleed.  

 

 
De Fontein van de Tranen  
'Dialoog tussen de Holocaust en de Kruisiging'  
 Zeven beeldhouwkunstpanelen die de laatste zeven uitspraken uit de kruisiging reflecteren. 
 Zeven levensgrootte bronzen figuren die het antwoord en de reflectie van de Holocaust 
symboliseren.  .  .  Zes pilaren van steen ter herinnering aan de zes miljoen omgekomen. 
De Fontein van de Tranen is gebaseersd op de verzen van Jeremia: “O Heer, mijn hoofd was 
een bron van water en mijn ogen een fontein van tranen die ik dag en nacht zou wenen voor 
de verlorenen van mijn volk”. Dit was een huilen en een gebed van Jeremia en het is ook 
mijn gebed dat de Heer de zes miljoen zou herinneren en alles wat vanwege deze Holocaust 
uit dit volk werd genomen , terugbetalen. 

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel in de Negev 
 

 

Fountain of Tears 

Abraham’sWell 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Abimelech&usg=ALkJrhiA_LLxggLYL-NAkImcwB6sEkJ7rw
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Dag 8. Dinsdag 17 juli                                                                                       Dagprogramma                                                                                                                                         
Sde Boker: Midreshet Ben Gurion – Timna tabernakel -  Onderwaterobservatorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Tomb National Park Ben-Gurion gelegen op 5 kilometer ten zuiden van de kibboets van Sde Boker, 

is de laatste rustplaats van Israëls eerste premier David Ben-Gurion, en van zijn echtgenote Pola 

(Paula).  Het wordt gevonden in Midreshet Ben-Gurion, dat is een stad in de buurt van de kibboets 

van Sde Boker in de Negev-woestijn tussen Be'er Sheva en Mitzpe Ramon, dat onderwijs en 

onderzoeksinstellingen omvat. 

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.   
 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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Replica van de tabernakel 
Een levensgrootte replica (mishkan , "woonplaats" of "woonplaats") van de bijbelse 
tabernakel , een tent die God heeft gezegd Mozes te hebben geboden om een vervoersbaar 
heiligdom te hebben tijdens de Exodus van Egypte naar het Heilige Land , werd in de 
afgelopen jaren in het park gebouwd.  Het gebruikt geen materialen die in de Bijbel 
beschreven worden.  

Timna - kopermijnen van Salomo 

 

U zult aan niets gebrek hebben. Want de HEER uw God  brengt u in een goed land: een land 
waar u koper delft uit de bergen. (Deut. 8: 9) 

Ieder noemt ze nu "Salomo's' mijnen, maar uit zijn tijd zijn er geen mijnschachten gevonden. 
Vele eeuwen  voor Salomo hebben wel de Egyptenaren  daar koper gedolven. 

  

http://jerusalemtodayreizen.nl/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Tabernacle&usg=ALkJrhiWIXOcynKWE-rVcgA_WzsLuYCBEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Tabernacle&usg=ALkJrhiWIXOcynKWE-rVcgA_WzsLuYCBEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Moses&usg=ALkJrhh_JoK0o_wjPGL558K6s2hrHscK0A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/The_Exodus&usg=ALkJrhgaWKWZ2IH0Mo7s84K6x1Vr0qnH2A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Land&usg=ALkJrhhTeGfpR-aNI83o3GTwusyOD8PR8A
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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. 

 

Eilat naar het Observatorium. 

Diner, dagsluiting en overnachting  

in ons hotel  in Eilat 

Haven van Eilat 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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Dag 9. Woensdag 18 juli                                                                                   Dagprogramma                                                                                                                                                                                     
Bethlehem – Efratha velden – Herderskapel  - Jerusalem Wall of life mural 

 

Duizenden bezoeken jaarlijks de Alliance International Cemetery in Israël.  

Een kleurrijke muurschildering, ligt achter een stenen muur, in een historische begraafplaats, 
in de beroemdste stad op aarde, Jerusalem.  Daar heeft een Amerikaanse kunstenaar zes en 
een half jaar gewerkt aan het schilderen van de kleurrijke scènes voor mensen die zich 
moeten verbinden met dit prachtige liefdesverhaal van de Bijbel.   

 

 

 

  

Meir is de gids hier. Hij spreekt meerdere talen en 
communiceert de verhalen aan de groepen en 
personen die door de poorten komen om te bezoeken.  

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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Goede Herderskerk 

Op het Herdersveld staat de 
Franciscaanse Kapel van de 
Engelen, ontworpen door Antonio 
Barluzzi. De kapel dateert uit 1954. 

In deze velden weidden de herders in de eerste eeuw hun kudden. Naar alle waarschijnlijkheid 
waren dit geen gewone herders en geen gewone kudden. Dichtbij Jerusalem werden veel 
lammeren gefokt om dienst te doen als offerdier in de tempel. Offerdieren mochten volgens 
Leviticus 22 geen gebreken vertonen. Pelgrims die voor het Pesachfeest van ver kwamen, namen 
daarom geen dieren mee: die zouden onderweg bijvoorbeeld een poot kunnen breken. Voor het 
Pesachfeest werden vele tienduizenden lammeren verkocht in Jerusalem, gefokt in de nabije 
omgeving, zoals hier in Bethlehem. De herders die de HereJezus hulde kwamen bewijzen na Zijn 
geboorte, waren speciaal opgeleid om Paaslammeren te verzorgen: een veelzeggende gedachte 
als je bedenkt dat de Here Jezus het Paaslam is dat God Zelf aan deze wereld gaf.                          
(1 Korinthe 5: 6). 

Diner, dagsluiting en overnachting in Jerusalem  

Velden van Efrata 

In Beit Sahur, aan de 
oostkant van Bethlehem, 
ligt het Herdersveld. 
Volgens de traditie 
waakten in deze streek 
de herders over hun 
kudde, toen de engel 
hen kwam berichten dat 
de Messias geboren was. 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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Dag 10. Donderdag 19 juli                                                                                Dagprogramma                                                                                                                                                                                                                                     
Bar Mitzwa – Kotel tunnel – Davidson Centrum – Stad van David=Hizkia Tunnel/pool 
Siloam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Bar Mitzwa 
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 Kotel Tunnel Tour 
We bezoeken de eeuwenoude tunnels die de wonderen 
en fascinerende details van het Jerusalemse stadsleven 
duizenden jaren geleden onthullen, waaronder een 
tweede tempel-straat- en ritueel bad. 

Davidson-centrum 
We gaan vervolgens naar het dichtbij gelegen 
Davidson-centrum. We zien daar een film, die 
ons vertelt over een persoon die naar 
Jerusalem komt om zijn offer in de Tempel te 
brengen. 

Na de Zesdaagse Oorlog begon het ministerie van 
Religieuze Zaken het strikte proces om de gehele lengte 
van de Westelijke Muur te ontdekken .  
De Westelijke Muur tunnels werden uiteindelijk bijna 
twintig jaar later uitgraven.  
U ziet stenen, modellen en werkelijke structuren die 
aanwijzingen geven over hoe de Tweede Tempel is 
gebouwd.  

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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Diner, dagsluiting en overnachting in Jerusalem 

     

Dag 11. Vrijdag 20 juli                                                                                       Dagprogramma                                                                                                                                                                                     

’s morgens Yad Vashem  
‘s middags Menora – Israël museum                                                                     ‘s 
avonds begroeting van shabbat bij Western Wall/Klaagmuur 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

De City of David  
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.  

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 uitgebreid bezoek aan Yad Vashem, 
het monument ter nagedachtenis aan de           
Holocaust. 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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Grote Menora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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. Een aangrenzende hal 
is voorzien van de namen van de slachtoffers 
en een fototentoonstelling en de Holocaust 
bibliotheek. 

Israëlmuseum 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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De Schrijn van het Boek (Engels: Shrine of the Book; Hebreeuws  היכל הספרHeikhal HaSefer), Het 

Israël Museum in Jerusalem, herbergt de Dode Zee-rollen. De Dode Zeerollen zijn tussen 1947 en 

1956 ontdekt in en rond de ruïnes van Qumran. 

Israëlmuseum 

Diner, dagsluiting en overnachting in Jerusalem 

begroeting van shabbat bij Western Wall/Klaagmuur  

http://jerusalemtodayreizen.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuws
https://nl.wikipedia.org/wiki/Israel_Museum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dode_Zee-rollen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Qumran
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Dag 12. Zaterdag 21 juli                                                                                   Dagprogramma                                                                                                                                                                                                                                    

Grote Jerusalem Synagoge – dienst in Graftuin met Lord’s Supper 

’s middags: keuze  wandeling op de muur of  vrije middag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Grote Synagoge van Jeruzalem 

De Grote Synagoge 
Aan de ‘Rehov ha-Melekh Jorj’ King George Street 
bevindt zich de Grote Synagoge van Jerusalem. 
Een eerder besluit voor het bouwen van een 
synagoge was afkomstig van de rabbijnen 
Abraham Isaac Kook en Yaakov Meir in 1923. Het 
huidige Orthodoxe joodse gebedshuis werd echter 
omstreeks 1982 gebouwd in opdracht van de 
rabbijn Zalman Druck.  

Van het Joodse denken en leven valt veel te leren. 
Dat is mogelijk door bijvoorbeeld een 
synagogedienst bij te wonen. Synagogen 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.  

Graftuin 

Bijbehorende Bijbeltekst: 
“Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd 
was lag een olijfgaard, en daar was een 
nieuw graf, waarin nog nooit iemand 
begraven was.” (Joh. 19:41) 

Vandaag is het Shabbat 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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Dag 13. Zondag 22 juli                                                                   Dagprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Olijfberg – Dominus Flevit – Gethsémané – Bethesda/St. Anna Kerk 

Via Dolorosa – Cardo – Shouk/Damascuspoort – kerk Hanengekraai,  Graf van 
David 

 

  

Er zijn mensen met heel verschillende 

toepassingen van Bijbelteksten. Jesaja 62 heeft 

in de eerste plaats betrekking op de ballingen 

die uit Babel zullen terugkeren. God zal voor 

het herbouwde Jerusalem zorgen. Hij zorgt ook 

dat er wachters op die muren zullen zijn. In 70 

na Christus is Jerusalem verwoest en zijn de 

muren afgebroken. Later zijn er weer muren 

gebouwd. 

Wat betekent Jesaja 62 voor het Jerusalem anno 2018 en de huidige stadsmuren? Het is te eenvoudig, 

om niet te zeggen te simpel, om te zeggen dat God wil dat er dagelijks mensen op de muren zullen lopen 

als wachters. Op zich is er niets op tegen om op de muren van Jerusalem te lopen. Maar de situatie is nu 

heel anders dan na de ballingschap. Wel mogen wij positief waakzaam zijn dat de Bijbelse positie van het 

Joodse volk in ere gehouden wordt. Het is Bijbels om het Joodse volk en dus ook de staat Israël positief te 

waarderen en te zegenen. Dat geldt bovenal voor de zegen om Israël jaloers te maken op het heil wat in 

de Heere Jezus de Messias is.  

Wandeling op de muren van Jerusalem 

Diner, dagsluiting en overnachting in Jerusalem 

De Olijfberg is feitelijk een bergrug die bestaat uit 

drie gedeelten. Het noordelijke deel wordt nu 

Scopusberg genoemd. Het middelste deel wordt nu 

als 'Olijfberg' aangeduid. Op deze foto is het 

zuidelijke gedeelte te zien: de 'Berg van het Verderf', 

zo genoemd omdat koning Salomo hier tempels liet 

bouwen voor allerlei afgoden (1 Koningen 11: 7-9). 

Dit deel van de Olijfberg is nagenoeg even hoog als 

de Tempelberg en maakt nu deel uit van de 

Arabische wijk Silwan. Deze foto is genomen vanaf 

de trappen die naar de tempel van de HERE leidden. 

Zo'n 350 jaar stonden hier, zó dicht bij elkaar, de 

tempel van de HERE en de tempels voor de afgoden. 

Deze tempels werden pas door koning Josia 

afgebroken (2 Koningen 23: 13).  

Olijfberg 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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Olijfberg 

  Dit is weer het middelste deel van de bergrug, 

dus de eigenlijke Olijfberg. Op de voorgrond het 

Kidrondal, daarboven is de Kerk van Alle Natiën 

te zien, deze kerk staat op het terrein dat 

traditioneel als Gethsemane wordt beschouwd. 

De kerk met de gouden uivormige koepels is de 

Russisch-Orthodoxe Kerk van Maria 

Magdalena.  

 

Olijfberg 

In 2 Samuël 18: 18 wordt vermeld dat Absalom voor 

zichzelf in het Koningsdal een zuil had laten 

oprichten. Het grafmonument op deze foto is lang 

beschouwd als deze zuil en wordt daarom het 'Graf 

van Absalom' genoemd. Inmiddels heeft onderzoek 

uitgewezen dat dit monument niet stamt uit de tijd 

van Absalom, maar uit de eerste eeuw voor Christus. 

Weliswaar is het dus geen bouwsel uit Davids tijd, 

maar wel uit de tijd vóórdat Jezus leefde. De Here 

Jezus zag dus hetzelfde monument als wij nu, 

wanneer Hij door het Kidrondal liep. 

Koningsdal Absalom 

In Gethsemane, aan de voet van de Olijfberg, staan 

olijfbomen die zeer oud zijn, mogelijk ouder dan duizend 

jaar. In de Hof van Gethsemane bad de Heere Jezus: 

'Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; 

maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden' (Lukas 

22: 42). In deze olijfboomgaard werd Hij gevangen 

genomen. 

         Gethsémané 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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De eeuwen door hebben Joden zich laten begraven 

op de Olijfberg. Over de komst van de Messias 

staat namelijk in Zacharia 14: 4: 'Op die dag zullen 

Zijn voeten staan op de Olijfberg.' Omdat 

godsdienstige Joden geloven in de opstanding uit 

de dood als de Messias komt, is het een voorrecht 

om op de jongste dag te mogen opstaan op de 

Olijfberg en meteen de Messias te mogen 

ontmoeten.  

Oijlfberg: 

Joodse  begraafplaatsbegraafplaats 

Daarna wandelen 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 wereld. Via 

Lithostrotos richting de Grafkerk.  

We volgen daarbij een stukje van de Via Dolorosa. 

(De kruisweg)  

Leeuwenpoort  

St Anna kerk  

Bethesda 

"Want van tijd tot tijd daalde een engel 

des Heren neer in het  bad, dan bewoog 

het water wie er dan het eerst in kwam na 

de  beweging van het water werd gezond, 

welke ziekte hij ook had" 

In Jerusalem is bij de Schaapspoort een bad 

met vijf zuilengangen, dat in het Hebreeuws 

Betesda heet (Joh.  5:1) 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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Inmiddels zitten we op de Via Dolorosa, de lijdensweg, die de Heere  
Jezus gelopen heeft met het kruis op zijn rug. We vervolgen de weg 
via drukke steegjes vol kooplui, het Cardo en de Shouk en komen uit 
bij de Damascuspoort. Daar wacht de bus ons op en brengt ons 
verder. 

Volgens de overlevering zou Petrus hier tot driemaal toe 
Jezus verloochend hebben, zoals Jezus van tevoren had 
voorspeld 
Mattheüs 26 vers 34 

Bij de Damascuspoort wacht de 

bus ons op en brengt ons 

verder. 

Deze kerk bevindt zich op de berg van Zion en een bezoek 

brengt je meteen ook op de plaats waar se Heere Jezus zijn 

Laatste Avondmaal doorbracht.  

 Gallicantu, Kerk van het Hanengekraai 

 Via Dolorosa  

  Shouk 

  Damascuspoort  

  Gallicantu  

http://jerusalemtodayreizen.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
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Dag 14. Maandag 23 juli                                                                                   Dagprogramma                                                                                                                                                                                                                                    
Beth Shemes/Tel Azequa (1 Samuël 17: vanaf vers 1)  

Jaffo: huis van Simon de Leerlooier  Transfer Airport Ben Gurion- Brussels 

Voor Joden is David belangrijk, hij was hun 

tweede koning en God sloot een verbond met 

hem. Voor Christenen is David belangrijk onder 

meer omdat hij een voorvader werd van Jezus 

Christus. Jezus wordt de ‘Zoon van David’ 

genoemd. 

Het was hier dat volgens traditie, Jezus na de 

verrijzenis verscheen, en het wonder van 

Pinksteren plaats vond, toen de Heilige Geest 

op de discipelen neer daalde en maakte dat 

zij in vele talen spraken. (Handelingen 2:1-4). 

  het graf van koning David  

Diner, dagsluiting en overnachting in Jerusalem 

Bet Shemesh/Simson/Tel Azequa                              1 

DE FILISTIJNEN komen weer om tegen Israël te strijden. De drie oudste broers van David zijn nu in Sauls 

leger. Daarom zegt Isaï op een dag tegen David: ’Breng je broers wat koren en broden en kijk eens hoe 

het met hen gaat.’ 

Als David in het legerkamp komt, gaat hij meteen naar het slagveld om zijn broers te zoeken. De 

Filistijnse reus Goliath stapt net naar voren om de Israëlieten te bespotten. Dat heeft hij al 40 dagen 

lang elke morgen en elke avond gedaan. Hij schreeuwt: ’Kies één van jullie uit om met mij te vechten. 

Als hij wint en mij doodt, zullen wij jullie slaven zijn. Maar als ik win en hem dood, zullen jullie onze 

slaven zijn.’ 

 

1 Samuël 17 vanaf vers 1 HSV vertaling 
De Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde en verzamelden zich in Socho, dat Juda 
toebehoort; zij sloegen hun kamp op tussen Socho en Azeka, in Efes-Dammim.  

Bijbelse verslag van David en Goliath komt tot leven in Tel Azeka  

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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David vraagt aan een paar soldaten: ’Wat zal de man krijgen die deze Filistijn doodt en Israël van 

deze schande bevrijdt?’ 

’Saul zal hem grote rijkdom geven’, zeggen zij. ’Hij zal hem ook zijn dochter tot vrouw geven.’ 

Maar alle Israëlieten zijn bang voor Goliath omdat hij zo groot is. Hij is wel 3 meter lang, en een 

andere soldaat draagt zijn schild voor hem. 

Een paar soldaten gaan naar koning Saul om te zeggen dat David met Goliath wil vechten. Maar 

Saul zegt tegen David: ’Jij kunt niet met die Filistijn vechten. Je bent nog maar een knaap en hij is 

zijn leven lang soldaat geweest.’ David antwoordt: ’Ik doodde een beer en een leeuw die mijn 

vaders schapen hadden geroofd. Deze Filistijn zal het net zo vergaan. God zal mij helpen.’ Dan 

zegt Saul: ’Ga met God’s hulp.’ 

David neemt uit een beek vijf gladde stenen en stopt ze in zijn tas. Dan neemt hij een slinger en 

gaat de reus tegemoet. Als Goliath hem ziet, kan hij zijn ogen niet geloven. Hij denkt dat het 

gemakkelijk is David te doden. 

’Kom maar op’, zegt Goliath, ’ik zal je lichaam aan de vogels en de roofdieren geven.’ Maar David 

zegt: ’Jij komt op mij af met zwaard, speer en werpspies, maar ik kom op je af in de naam van God 

. Vandaag zal God je in mijn hand geven en ik zal je verslaan.’ 

Dan rent David Goliath tegemoet. Hij neemt een steen uit zijn tas en slingert die weg. De steen 

treft Goliath in het hoofd en hij valt dood neer! Als de Filistijnen zien dat hun held dood is, 

vluchten zij. De Israëlieten achtervolgen hen en winnen de strijd. 

1 Samuël 17:1-54 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

Steen op Tel Azeka met vers van Samuel: '' En de Filistijnen verzamelde hun kamp naar de oorlog; en 
zij verzamelden bij Socho, die behoorde tot Juda, en zij sloegen hun kamp op tussen Socho en Azeka.  

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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Joppe/Jaffo 
 

   

Simon de Tanner’s House 

 

 

 

Het huidige beeld van de structuur  van het 

huis van Simon de Leerlooier dat werd 

gebouwd in het moderne Jaffa (het 

vroegere Joppe uit de Bijbelse tijd), 

vermeld in Handelingen 10:30-32: 

Diner, avondsluiting en overnachting 

in ons hotel in Tel Aviv 

 

 

Dag 13. Dinsdag 8 mei                                               Reisdag terug naar Nederland                                                                                                                                                                                                             
transfer naar vliegveld Ben Gurion 

Transfer naar het vliegveld Ben Gurion gebracht om ons in te checken voor de terugreis.

de luchthaven Tel-Aviv /Ben Gurion om in te checken voor onze terugreis naar Nederland. 
-wijzigingen voorbehouden- 

 
Ongetwijfeld ligt een onvergetelijke reis achter ons. 

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

 
 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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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 

15) naamswijzigingen vóór tickening, geen kosten 

16) - naamswijzigingen    ná tickening, € 150 per persoon 

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

worden geretourneerd.  

18) 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.  

19) Deelnemers die een lichamelijke dan wel mentale beperking hebben, dienen dit bij aanmelding te laten weten. 

20) Aan personen van verschillend geslacht wordt alléén een 2-persoonskamer toegewezen als er sprake is van een 

wettig huwelijk. 

21) Bij elke reis wordt ca. 4-6 weken voor vertrek een voorlichting - en kennismakingsbijeenkomst georganiseerd.  

22) Er worden in Israël zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen. 

23) De reis kan desgewenst onder voorwaarden in overleg met u worden verlengd.  

24) Garantieregeling Stichting Garantiefonds Reisgelden 

25) Garantieregeling Stichting Calamiteitenfonds Reizen  € 2,50 per factuur. 

26) Reserveringskosten € 15,00 per boeking 

 

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. 06-10234991                                                                        BIC: RABONL2U 

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

Telgterweg 32, 3881 LM Putten                                                                                   KvK nr. 08162244 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
http://www.sgr.nl/garantieregeling
mailto:info@jerusalemtodayreizen.nl
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Volg ons ook op facebook! 

https://www.facebook.com/JerusalemtodayReizen 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
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