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Reisprogramma 11 dagen 4 november —14 november 2019
Dag

Maandag

4 nov.

Dag 1

Bezienswaardigheden

Overnachting

Vertrek vanaf Schiphol –Aankomst op de luchthaven Tel Aviv

Hotel in

Rechtstreekse vlucht met TRANSAVIA

Tel Aviv

Dinsdag
Dag 2

5 nov.

Ceasarea – Meggido – Murakha - Nazareth Village

Kibbutz resort
aan het Meer van
Galilea

Woensdag
Dag 3

6 nov.

Capernaum – Tabgha – Berg Zaligpredikingen – Magdala

Kibbutz resort
aan het Meer van
Galilea

Boottocht op het Meer van Galilea

Donderdag 7 nov.
Dag 4

Golan Hoogvlakte: Mt. Bental of Misgav Am - Cesarea Filippi/ Banias
Safed - Katzrin= wijnproeverij Golan Heights Winery

Kibbutz resort
aan het Meer van
Galilea

of, afhankelijk van de situatie op de Golan Hoogvlakte
Donderdag 7 nov.
Dag 4

Akko – Safed - Katzrin= wijnproeverij Golan Heights Winery

Kibbutz resort
aan het Meer van
Galilea

Vrijdag
Dag 5

8 nov.

‘s Morgens eerst: Mt. Tabor – (als er nog tijd voor is Zippori)
door de Jordaan vallei - Quasar el Yahud

Hotel in Jerusalem

Zaterdag

9 nov.

Massada - Ein Gedi - Dode Zee

Hotel in Jerusalem

10 nov.

’s morgens houden we een dienst in het hotel,o.l.v. Gijsbert Tomassen
lunch in hotel – ’s middags vrij

Hotel in Jerusalem

Maandag 11 nov.

Bar Mitzwa - Rondgang door de Kotel tunnel - City of David=Hizkia
tunnel – Siloam - Graftuin dienst met eventueel avondmaal is mogelijk

Hotel in Jerusalem

Olijfberg - Dominus Flevit - Gethsemané - Ecco Homo - Bethesda
St. Anna kerk - Via Dolorosa - Hurva Synagoge - Cardo – Shouk

Hotel in Jerusalem

Dag 6
Zondag
Dag 7

Dag 8
Dinsdag

12 nov.

Dag 9

bij Damascuspoort wacht de bus op ons en gaan we naar het
Friends of Zion museum (FOZ)
Woensdag 13 nov.

Yad Vashem - Israëlmuseum - Menora

Hotel in Jerusalem

Transfer naar Airport Ben Gurion

Nederland

Dag 10
Donderdag 14 nov.
Dag 11

Jerusalem:
Johannes de Heer zangavond in Jerusalem. In overleg op dag: 12 of 13 of 14
.
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Beste lezer,
Als u dit leest heeft u de reisgids in handen voor een reis naar Israël, die wordt georganiseerd
door het Zoeklicht en Jerusalem Today Reizen. De reis zal zijn van 4 november 2019 tot en met 14
november 2019 en ondergetekende mag uw reisleider zijn.
Het is altijd mooi en bijzonder om naar het land Israël te gaan. Niet zozeer vanwege de vele
kerken waar iets gebeurt zou zijn of waar zich speciale dingen zouden hebben afgespeeld omtrent
het Christelijke geloof maar bovenal vanwege het feit dat Israël het land is waar onze Heere Jezus
Christus op aarde heeft geleefd en gewandeld. Telkens weer wanneer ik in het land Israël kom
raakt dat mijn hart.
Deze reis wordt georganiseerd rondom het 100-jarige bestaan van het Zoeklicht te Doorn wat
onze wijle broeder Johannes de Heer heeft opgericht. We zullen in deze reis ook een avond
houden waarin de liederen gezongen zullen worden uit de naar hem vernoemde bundel. Wat een
rijke boodschap zit er in de liederen verborgen een boodschap van ‘verzoening – vervulling –
verwachting’.
Natuurlijk zullen we gedurende de reis stilstaan bij de eerste twee woorden en stil worden van
wat God de Vader in Christus voor ons gedaan heeft en hoe Christus in totale gehoorzaamheid de
wil heeft gedaan van Zijn hemelse Vader. Maar, en dat zal u waarschijnlijk niet verbazen, we
zullen ook volop aandacht geven aan het laatste woord ‘verwachting’.
In deze wereld wordt zoveel gesproken en geschreven over Israël en het Joodse volk dat er allerlei
misverstanden in onze gedachten kunnen komen aangaande dit land en haar bevolking. Juist in de
Bijbel wordt heel duidelijk aangegeven hoe Gods handelen zal zijn in het laatste der dagen met
Zijn volk Israël. We zullen diverse profetieën gaan bekijken en bidden of God door Zijn Heilige
Geest onze ogen wil openen om ons de toekomst te openbaren, juist daar in Israël.
Kortom het belooft een boeiende en inspirerende reis te worden waarin we hopelijk tot mooie
ontdekking zullen komen. Bovenal is mijn gebed dat we voor het eerst op opnieuw verwonderd
mogen staan van de Heere Jezus Christus. Hem komt tot alle lof, eer en aanbidding.
Een hartelijke broedergroet,
Gijsbert Tomassen (reisleider)

Prijzen

.
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45 deelnemers € 1996,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer € 699,00

Inbegrepen in deze prijs is:
•

Heenreis vanaf Schiphol Airport, rechtstreekse vlucht naar Ben Gurion Airport/Tel Aviv
Terugreis vanaf Ben Gurion Airport/Tel Aviv, rechtstreekse vlucht naar Schiphol Airport
Inclusief alle belastingen en toeslagen
10 overnachtingen op basis van half pension (ontbijt en diner) bij de 9-daagse reis
Gedurende alle tourdagen airconditioned luxe bus en Nederlands sprekende gids.
Op de rustdag, geen bus – geen gids, WEL lunch.
Alle entreegelden zoals genoemd in dit programma.
Assistentie op het vliegveld Ben Gurion van onze Israëlische touroperator .
Informatietas van onze Israëlische touroperator, landkaart van Israël en petje
Dagprogramma, zangbundel, informatieboekje, kofferriem, label en badge van
Jerusalem Today reizen, op de badge voorkant uw naam

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Niet inbegrepen:
• Lunches tijdens de reisdagen op eigen kosten, vrijblijvend, p.p.p.d. ca. € 10,00 - € 14,00
• Persoonlijke verzekeringen, d.w.z. reis en annuleringsverzekering.
• 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 (11 daagse reis) 10 dagen € 60,00 per persoon ( 10 dagen á € 6,00 p.p.p.d.)

.
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Dag 1

Maandag Heenreis: Vanaf airport Schiphol rechtstreekse vlucht met TRANSAVIA
4 november naar Tel Aviv airport Ben Gurion

Hotel
in Tel Aviv

Naar Ben Gurion/Tel Aviv

Vanochtend vertrekt U vanaf Schiphol Airport met het vliegtuig, met 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 aan de boulevard
in Tel Aviv.
Uitzicht over de boulevard met op de achtergrond de Middelandse Zee

Diner, overnachting in ons hotel in Tel Aviv
.
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Dag 2

Dinsdag Ceasarea – Carmel: Meggido – Murakha - Nazareth Village
5 november

Kibbutz Resort aan het
Meer van Galilea

Ceasarea
Via de kust naar het noorden.
We bezoeken het aquaduct en Caesarea, een
belangrijke stad voor de Romeinen en
kruisvaarders. Paulus zat hier twee jaar
gevangen, voordat hij naar Rome werd
overgebracht. We zien hier het prachtige
theater en de resten van de oude stad. Ook
bezoeken we naar de bijzondere mediapresentatie.

De hoofdman Cornelius Hand.10
1 En er was een man in Caesarea, van wie
de naam Cornelius was, een hoofdman
over honderd van de afdeling die de
Italiaanse genoemd werd,
2 een vroom man, die met heel zijn huis
God vreesde, veel liefdegaven aan het volk
gaf en voortdurend tot God bad.
3 Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer
op het negende uur van de dag, dat er een
engel van God bij hem binnenkwam, die
tegen hem zei: Cornelius!

.

4 En hij hield de ogen op hem gericht en
werd zeer bevreesd, en hij zei: Wat is er,
heer? En de engel zei tegen hem: Uw
gebeden en uw liefdegaven zijn als

gedachtenis opgestegen naar God.
5 Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied
Simon, die ook Petrus genoemd wordt.
6 Deze is te gast bij een zekere Simon, een
leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij
zal u zeggen wat u moet doen.
7 En toen de engel die tot Cornelius sprak,
weggegaan was, riep hij twee van zijn
huisslaven, en een vrome soldaat uit hen
die steeds bij hem waren;
8 en toen hij hun alles verteld had,
stuurde hij hen naar Joppe.
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Dag 2

Dinsdag Ceasarea – Meggido – Murakha - Nazareth Village
5 november

Kibbutz Resort aan het
Meer van Galilea

Megiddo
We bezoeken de interessante opgravingen van
Megiddo.
In de bijbel lezen we ook over Megiddo, de plaats
bekend als Harmagedon, Openbaring 16:16

Ingang watertunnel bij Megiddo

Megiddo wordt ook wel ‘Har-Megiddon’ genoemd,
wat ‘berg van Megiddo’ betekent. Van deze
benaming komt het ‘Harmágedon’ uit
Openbaringen 16:16: En hij verzamelde hen op de
plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt

Harmágedon.
Uitgang watertunnel bij Megiddo

Megiddo, uitzicht over de Yizreël vlakte
In het derde hoofdstuk van het boek
van de profeet Joël wordt dit ‘het dal
van Josafat’ genoemd. Hier zullen eens
de volkeren die Gods volk willen
vernietigen, de strijd aanbinden. Dan zal
God ingrijpen, en als triomfator door de
mens worden erkend als de Koning over
de gehele aarde.

.
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Profeet Elia

Muhraka
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
Elia riep vuur uit de hemel
De uitdaging van Elia kwam gedurende een
periode nadat opeenvolgende koningen
" kwaad deden in de ogen van de Heer"
(1 Koningen 16:30).
Koning Achab was met de Fenicische
prinses Jezebel getrouwd. Ze keerde zijn
loyaliteit van Jahweh naar haar god Baäl en liet
de profeten van Yahweh afslachten.
Dus Elia riep Achab om de 450 priesters van Baäl
op de berg Karmel te verzamelen. Daar daagde
hij de priesters uit om Baal in brand te steken
om een offer te verlichten.
Zoals het boek van 1 Koningen vertelt,
reageerde Baal niet op het gehuil van de
priesters. Toen herbouwde Elia het verwoeste
altaar van de Heer en offerde
eenoffer . Onmiddellijk verteerde vuur uit de
hemel het offer, ook al was het gedrenkt in
water.

.
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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 ons kibbutz-hotel aan het Meer van Galilea
Dag 3

Woensdag Capernaum – Tabgha – Berg Zaligpredikingen – Magdala
6 november ’s avonds met de bus naar het Meer:
met boot/boten het Meer van Galilea op en met elkaar
zangavond

Kibbutz Resort aan het
Meer van Galilea

Vandaag gaan we eerst naar Kapernaüm, de woonplaats van veel discipelen. De Here Jezus
maakte van Kapernaüm zijn thuis gedurende de jaren van zijn bediening: ‘Toen hij Nazareth
verliet, ging hij heen en woonde in Kafarnaüm’ (Matt 4:13-21). Kafarnaüm is een van de drie
steden die door Jezus zijn vervloekt vanwege haar gebrek aan geloof.

.
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We rijden naar Tabgha. Het is gelegen aan de
noordwestelijke oever van het Meer van Galilea. Het
plaatsje is het meest bekend vanwege het wonder dat Jezus
deed; de vermenigvuldiging van broden en vissen om een
menigte van 5.000 toehoorders te voeden.
We leze deze indrukwekkende geschiedenis in Mattheus 14.

Op korte afstand van Tabgha bevindt zich de Berg van de Zaligsprekingen. Het is de plaats
waar, volgens de overlevering, Jezus de Bergrede heeft uitgesproken (Mattheüs 5:1-12).
Het is een heuvel aan de noordelijke kust van het Meer van Galilea. De heuvel heeft grote
grasglooiingen die ruimte bieden aan veel toehoorders. Vanaf deze hoogte heb je een
geweldig uitzicht over het meer.

.

10

Duc in Altum in het Magdala Centrum

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.

.
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In de kibbutz Ginosar bevindt zich een museum waar u de zogenaamde "Jezus-Boot" kunt bewonderen.
De overblijfselen van deze boot werden in 1986 in het Meer van Galilea ontdekt door twee broers uit
de kibboets. Het bleek dat de boot uit de tijd van de Here Jezus kwam, hij komt overeen met veel
beschrijvingen in de Heilige Schriften.
Een andere reden waardoor het Meer van Tiberias veel voorkomt in de Bijbel, is dat de Here Jezus er
veel wonderen deed. Hier liep Hij op het water, kalmeerde Hij de storm en zorgde Hij voor de
wonderlijke visvangst. Ook rondom het meer liet Jezus veel van zijn macht zien. Zo riep Hij hier zijn
discipelen en genas hij ontzettend veel mensen. Hij sprak de menigte die Hem volgde hier toe vanaf een
bootje op het meer.

We gaan aan boord en maken een tochtje op het Meer van Galilea

Diner, dagsluiting en overnachting in ons kibbutz-hotel aan het Meer van Galilea

.
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Dag 4

Donderdag Golan Hoogvlakte: Mt. Bental of Misgav Am - Cesarea Filippi
7 november Banias - Safed - Katzrin= wijnproeverij Golan Heights Winery

Kibbutz Resort aan
het Meer van Galilea

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.

Golan hoogvlakte

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.

Mount Bental (Tranendal)
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

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.

Mt. Bental Vallei

.

van de tranen
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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).

14

Safed
Safed wordt in de Talmoed genoemd als één
van de vier heilige steden en de vele synagogen
van de stad getuigen van deze status.

Tot de meest interessante synagogen behoren de Ha’Ari synagoog van de asjkenazische joden,
de Hakel Tapuhin synagoog en de Yossie Bennea synagoog.

Kunstenaarswijk in Safed
In de voormalige Arabische wijk van Safed hebben zich veel kunstenaars gevestigd en is een ware
kunstenaarswijk ontstaan. U vindt hier veel ateliers, een drukkerijmuseum en het Glicensteinmuseum, waar lokale kunst wordt tentoongesteld. Uiteraard verkopen de kunstenaars, waaronder
beeldhouwers, juweliers en schilders, hun werk aan bezoekers.

Katzrin is een Israëlische nederzetting.
We gaan een bezoek brengen aan de wijnproeverij Golan Heights Winery. Er gaat niets boven
Golanhoogte wijnland, waar prachtige wijngaarden zijn omgeven door een adembenemend uitzicht.
We krijgen een rondleiding en informatie over de wijnproductie. We bezoeken de eiken vatkelder en
de wijnproeverij. De rondleiding duurt ongeveer één uur.

Diner, dagsluiting en overnachting in ons kibbutz-hotel aan het Meer van Galilea
.
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Dag 5 Vrijdag
8 ‘s Morgens eerst: Mt. Tabor – (als er nog tijd voor is Zippori)
november door de Jordaan vallei - Quasar el Yahud

Hotel in Jerusalem

Mount Tabor

heeft betekenis voor christenen en
Joden. De Heere Jezus beklom de berg Tabor met zijn
discipelen 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 klonk een stem die met het oog
op Jezus zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’

Zippori
Een mozaïek in Zippori. Het kunstwerk wordt wel
“de Mona Lisa van Galilea” genoemd.
Nazareth kende een Joods-orthodoxe bevolking in de
tijd van Jezus. Hij groeide hier op, samen met zijn vier
broers en zusters (vergelijk Mat 13:55). Zijn prediking
stuitte op verzet, en Jezus vestigt zich later in
Kafarnaüm. De route naar Kafarnaüm was 48 kilometer
– te lang voor een dag. Mogelijk trok hij eerst naar
Zippori en Kana ten noorden van Nazareth en vandaar
via Arbela, Gennesaret naar de noordzijde van het
Meer van Galilea.

.

Met taxi busjes wordt u naar boven gereden
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De vallei van de Jordaan rivier in Israël – aka Ha’bikaa

Qasr Al Yahud/ Bethabara

Qasr Al Yahud Bethabara
De Jordaanvallei laten we achter ons en rijden
naar Qasr Al Yahud, de doopplaats waar
Johannes de Doper de Here Jezus en vele
anderen doopte. Joh.1:28

Aan het begin van de avond sluiten we ons dagprogramma af bij de Kotel (Klaagmuur) om daar met het
Joodse volk de shabbat te begroeten.

Shabbath shalom

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel in Jerusalem
.
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Dag 6 Zaterdag Massada - Ein Gedi - Dode Zee
9 november

Hotel in Jerusalem

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*

Massada torent hoog boven de dorre woestijn uit.
Rond het jaar 73 werd Massada belegerd door een Romeins legioen.
De Romeinen bouwden hun kampen en vestingwerken om Massada
heen, samen met een belegeringstoren met een stormram. Het nam
meer dan een jaar in beslag en in die tijd konden de Joodse inwoners
van Massada alleen maar hulpeloos toekijken, hopend op een
redding die nooit zou komen. Liever dan zich overgeven aan de
Romeinen pleegden de Joden massaal zelfmoord toen de Romeinse
belegeraars uiteindelijk door hun verdediging braken. De Romeinen
vond niets dan stilte toen ze de top bereikten.
.
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Ein Gedi We maken 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).

.
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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.

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel in Jerusalem

Dag 7 zondag ’s morgens houden we een dienst in het hotel
10 november o.l.v. Gijsbert Tomassen lunch in hotel – ’s middags vrij

Hotel in Jerusalem

De rust die God geeft.
Vanaf de opstanding van Christus begint de week met de rustdag. Door het geloof in Hem komen wij
direct in de rust. Hebreeën 4 : 3a. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan
eerder sprake was.

En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust.
’s Morgens houdt u met elkaar een dienst in het hotel, waarin onze Gijsbert de dienst zal leiden.
Op deze dag wordt u door ons een lunch aangeboden in het hotel. Daarna bent u vrij om aan de
middag zelf een invulling te geven.

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel in Jerusalem

.
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Dag 8 Maandag Bar Mitzwa - Rondgang door de Kotel tunnel - City of
11 november David=Hizkia tunnel – Siloam - Graftuin dienst met eventueel
avondmaal is mogelijk

Hotel in Jerusalem

Bar Mitzwa
We beginnen de dag bij de Klaagmuur
waar we een deel van de Bar Mitswaviering 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.

Kotel tunnel
De Westelijke Muurtunnels zijn een soort
'tijdstunnel' naar het oude Jerusalem en elke
bezoeker wordt direct teruggebracht naar de
gloriedagen van Jeruzalem zoals zij tijdens de
1e eeuw waren. Het bezoek is echter niet
alleen een reis door de tijd, maar ook een
krachtige les in de joodse geschiedenis.

.
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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 heeft laten uitgraven. Die tunnel loopt vanaf de Gihonbron naar het
badwater van Siloam.

Graftuin
We bezoeken met elkaar de graftuin, krijgen uitleg van een gids en vieren in de tuin het
avondmaal. Altijd een bijzonder moment. 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).

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel in Jerusalem
.
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Dag 9 Dinsdag Olijfberg - Dominus Flevit - Gethsemané - Ecco Homo 12 november Bethesda - St. Anna kerk - Via Dolorosa - Cardo – Shouk bij
Damascuspoort met de bus naar Jerusalem Wall of life mural

Hotel in Jerusalem

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.

Olijfberg

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

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.
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Koningsdal Absalom

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.

Dominus Flevit
De kleine traanvormige kerk van Dominus Flevit,
halverwege de westelijke helling van de Olijfberg ,
herinnert aan het Evangelie- incident waarin de Here
Jezus weende over het toekomstige lot van Jerusalem .
Dit aangrijpende incident zich heeft voorgedaan tijdens
de intocht van de Here Jezus in Jerusalem op de
eerste Palm zondag , toen de menigte hun mantels op de
weg voor hem uitspreiden en zij zeiden: ‘Gezegend is de
koning, Die daar komt in de Naam van de Heere’
Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen.

Traanvormige kerk van Dominus Flevit

(Lukas 19: 36-38)

Gethsemané

.

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.
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Kerk van alle natiën naast Gethsémané
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
Leeuwenpoort

St Anna kerk

In Jerusalem is bij de Schaapspoort een bad
met vijf zuilengangen, dat in het Hebreeuws
Bethesda heet (Joh. 5:1)

"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"
Bethesda
.
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Via Dolorosa

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.

Uiteindelijk komen we bij
Damascuspoort uit, waar de bus op ons
wacht.

Vrienden van Zion Heritage Museum

.
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OVER HET FRIENDS OF ZION MUSEUM
Het Friends of Zion Museum in het hart van Jerusalem - een baken van licht en platform om
antisemitisme internationaal te bestrijden.
Het FOZ-museum vertelt het verhaal van niet-Joodse steun aan de staat Israël en het joodse
volk. De tour is 1 uur lang en nodigt gasten uit om niet-joodse zionisten te ontmoeten met
kleurrijke tentoonstellingen en ultramoderne interactieve displays die muziek, beeld en geluid
combineren. Dit is mogelijk vanwege de door Israël gemaakte baanbrekende technologie die
iedereen in staat stelt deel te nemen aan het zionistische verhaal dat zich voor hun ogen ontvouwt.
Tijdens de rondleiding ervaar je een nieuwe wereld vol met leiders die de band tussen het
Joodse en niet-Joodse volk hebben gevestigd. Je zult horen over de oude verhalen uit de bijbel.

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel in Jerusalem

.
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Dag 10 Woensdag De morgen voor Yad Vashem - Israëlmuseum - Menora
13 november

Hotel in Jerusalem

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.

.
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Spiegelzaal met ster-geflonker,mensen
tasten in het donker. Luisterend naar
kindernamen, anderhalf miljoen tesamen

Grote Menora

Israëlmuseum

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.

.
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Israëlmuseum

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel in Jerusalem
Dag 11 Donderdag Transfer naar Airport Ben Gurion
14 november
Terugreis TLV-AMS: 12:45-16:55 TRANSAVIA

Reisdag naar
Nederland

Transfer naar het vliegveld Ben Gurion gebracht om ons in te checken voor de terugreis.
Rechtstreekse vlucht naar Nederland, Airport Schiphol

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

-wijzigingen voorbehoudenOngetwijfeld ligt een onvergetelijke reis achter ons.
Shalom en lehitraot
(Vrede zij u en tot ziens!)

Terug naar Schiphol

.
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Jerusalem Today Reizen organiseert reizen onder de volgende voorwaarden:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

De reizen worden in Nederland voorbereid door Jerusalem Today Reizen en uitgevoerd.
Iedere reis wordt begeleid door een deskundige reisleider van Jerusalem Today Reizen en in Israël door een
Israëlische Nederlands sprekende gids.
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.
Alle reissommen zijn op basis van half-pension. Dat wil zeggen dat op alle reizen ontbijt en diner, in de reissom zijn
inbegrepen.
Voor de (eenvoudige) lunches (niet verplicht) per keer dient u voor een bedrag van ca. € 8,- á € 11.00 rekening te
houden.
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.
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.
Uiterlijk 8 weken voor vertrek wordt bekend gemaakt of de reis wel of niet doorgang kan vinden.
Bij aanmelding dient € 250,00 als aanbetaling te worden betaald, dat bedrag wordt verrekend met de eindfaktuur.
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.
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.
Na ontvangst van de aanmelding wordt binnen 2 weken een bevestiging van ontvangst naar u toegestuurd.
Iedere deelnemer ontvangt een faktuur om de reissom over te maken aan Jerusalem Today Reizen.
Betaling: de valutadatum staat op de faktuur aangegeven.
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
Mocht de reis vanwege te weinig deelnemers worden geannuleerd, dan zal het complete bedrag van uw aanbetaling
worden geretourneerd.
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.
Deelnemers die een lichamelijke dan wel mentale beperking hebben, dienen dit bij aanmelding te laten weten.
Aan personen van verschillend geslacht wordt alléén een 2-persoonskamer toegewezen als er sprake is van een
wettig huwelijk.
Bij elke reis wordt ca. 4-6 weken voor vertrek een voorlichting - en kennismakingsbijeenkomst georganiseerd.
Er worden in Israël zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen.
De reis kan desgewenst onder voorwaarden in overleg met u worden verlengd.
Garantieregeling Stichting Garantiefonds Reisgelden
Garantieregeling Stichting Calamiteitenfonds Reizen € 2,50 per factuur.
Reserveringskosten € 19,50 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
E-mail: info@jerusalemtodayreizen.nl
Herman Aldenkamp | Tel. 06-10234991
Gerda Brons-Aldenkamp | Tel. 06-13708573
Telgterweg 32, 3881 LM Putten

.

website:www.jerusalemtodayreizen.nl
Bank: IBAN nr: NL29 RABO 0131 7843 15
BIC: RABONL2U
BTW nr.:8182.79.588.B.01
KvK nr. 08162244
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Confidence in travelling and touring to Israël
.

is een geregistreerde handelsnaam van YROC b.v.
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