25 april tot 6 mei 2020
12 daagse Israëlreis
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Uw reisleider: Johan van Ooijen
Als 10-jarige jongen bezocht ik ruim 25 jaar geleden voor het eerst Israël. Wat een impact
heeft dat op mijn leven gehad. Vanaf dat moment kwam ik ieder jaar in het land van de Bijbel.
Deze reizen hebben ervoor gezorgd dat de Bijbel echt tot leven is gekomen en ik liefde heb
gekregen voor Israël, het land van de belofte. De geschiedenis van dit land is heel nauw
verbonden met de geschiedenis van de Bijbel. Vanaf de 10e eeuw voor Christus is Jeruzalem
het godsdienstige en politieke centrum van Israël. Jeruzalem, de stad die God heeft
uitgekozen om daar Zijn naam te vestigen - de stad van de grote Koning - waar Jezus de
Messias geleden heeft, gestorven is en waar Hij is opgestaan uit de dood. Vanaf de olijfberg is
Hij opgevaren en zal Hij spoedig terugkeren, om te regeren over de gehele aarde. Naast een
uitgebreid bezoek aan deze bewogen stad, zullen we het hele land doorkruisen en stilstaan bij
zoveel Bijbelse gebeurtenissen die in dit land hebben plaatsgevonden. Iedere avond zal ik een
avondsluiting voorbereiden, waarbij we vanuit Gods woord een passage behandelen over de
plaats die we dezelfde dag hebben aangedaan. Zo komt Gods woord nog veel meer tot leven.
Gaat u mee op ontdekkingsreis?

Jerusalem- de eeuwige hoofdstad – stad van de waarheid
Zacharia 2:5-10: ‘...en daar zag ik een man met een meetlint in zijn hand. “Waar gaat u heen?”,
vroeg ik, en hij antwoordde: “Ik ga opmeten hoe groot Jerusalem moet worden.” Toen verscheen de
engel die met mij (Zacharia) sprak, en een andere engel kwam hem tegemoet en zei: “Vlug, zeg
tegen die jongeman dat Jeruzalem een open stad zal blijven, niet ommuurd, vanwege het grote
aantal mensen en dieren dat er zal wonen.” Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn –
spreekt de Heer – en haar met mijn luister vullen.’
De naties zijn altijd al jaloers op Jerusalem geweest, daarom beloofde God dat hij als een muur van
vuur om Jeruzalem heen zal zijn. In de loop van duizenden jaren hebben verschillende volken over
Jerusalem geheerst, maar geen enkele natie heeft zich aan de voorwaarden gehouden waarover
God in de Bijbel spreekt. Wie in Jerusalem wil heersen, moet Gods voorwaarden vervullen, en zijn
normen en waarden handhaven, en die luiden: ‘Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor
elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet
op uit om een ander kwaad te doen!’ (Zacharia 7:9,10).
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Prijs:
€ 2075,00
Toeslag 1-persoonskamer € 608,00

Inbegrepen in deze prijs is:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Heenreis: rechtstreekse vlucht naar Ben Gurion Airport/Tel Aviv
Terugreis: vanaf Airport Ben Gurion Airport/Tel Aviv, rechtstreekse terugvlucht.
Inclusief alle belastingen en toeslagen
11 overnachtingen op basis van half pension (ontbijt en diner) bij de 12-daagse reis
Gedurende alle tourdagen 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, landkaart van Israël en petje
Dagprogramma, zangbundel, informatieboekje, kofferriem, label en badge van
Jerusalem Today reizen, op de badge voorkant uw naam, op de achterkant de telefoonnummers
van de hotels vermeld.

Niet inbegrepen:
• Lunches tijdens de reisdagen op eigen kosten, vrijblijvend, p.p.p.d. ca. € 10,00 - € 12,00
• Persoonlijke verzekeringen, d.w.z. reis en annuleringsverzekering.
• Vaste regel/gewoonte in Israël is het geven van fooien € 9,00 p.p.p.d.
Johan van Ooijen
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ISRAËLREIS

o.l.v. Johan van Ooyen

25 april – 6 Mai 2020

Reisprogramma 12 dagen
REISPROGRAMMA
Dag
Zaterdag
Dag 1
25 april
Zondag
Dag 2
26 april
Maandag
Dag 3
27 april
Dinsdag
Dag 4
28 april

Bezienswaardigheden

Overnachting

Massada - Ein Gedi - Dode Zee
Qasr al Yahud=dooplaats van de Here Jezus Joh. 1: 28 Bethabara
Kotel Tunnel - Davidson Centrum – Mt. Olives - Dominus Flevit
Gethsemané - Bethesda - St. Anna Kirche - Via Dolorosa - Cardo Shouk - City of David/Hizkia Tunnel/Siloam

Hotel buiten Jerusalem

Woensdag Dag 5
29 april
Donderdag Dag 6
30 april
Vrijdag
Dag 7
1 mei

Yad Vashem - Israël Museum – Menora
Graftuin/viering Heilig avondmaal
Bethel - Elon Moré: Ebal en Gerizim - Shilo

Hotel buiten Jerusalem

Nazareth Village - Capernaüm – Tabgha
Berg der Zaligsprekingen boottocht op het Meer van Galilea

Kibbutz bij de berg
Gilboa

Zaterdag
2 mei

Dag 8

vrije dag
Gan HaShlosha National Park zwemparadijs, warmwater bronnen
krijgt lunchpakket mee

Kibbutz bij de berg
Gilboa

Zondag
3 mei

Dag 9

Golanhoogte: - Ceasarea Filippi/ Banias - Mt. Bental
Rafting Kfar Blum

Kibbutz bij de berg
Gilboa

Maandag Dag 10
4 mei
Dinsdag
Dag 11
5 mei
Woensdag Dag 12
6 mei
geen gids

Safed Winery of Ceshet Cave - Rosh Hanikra - Akko

Akko

Megiddo – Muhraka - Caesarea

Netanya

Tel Aviv: Carmel market - Bezoek Jaffo/Joppe

Terugreis

Op één van
de avonden

Optie: ca. € 15,00 p.p.
In de avond Light & Sound show at Tower of David in de
Oude Stad
Zijn er broeders en/of zusters, die de wens hebben om zich
te laten dopen, dan kunnen wij dat in het reisprogramma
opnemen.

Rechtstreekse vlucht naar Israël
Negev
Aankomst op de luchthaven Tel Aviv Ben Gurion
Negev Woestijn: Arad= Fountain of tears - SdeBoker =
Hotel in Eilat
Midreshet Ben Gurion Ein Advat - Mizpe Ramon- Timna Park

Hotel buiten Jerusalem

Ariël

’s Avonds Ariël Bijbelse tuin

transfer naar Airport Ben Gurion
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Dag 1

Zaterdag Heenreis: Vanaf airport Schiphol rechtstreekse vlucht met naar Tel Hotel in de
Negev
25 april Aviv airport Ben Gurion

Heenreis naar Israël

Vanochtend vertrekt U vanaf de 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.

Diner en overnachting in ons hotel in de Negev
Dag 2

Zondag Negev Wüste: Arad= Fountain of tears - SdeBoker = Midreshet
26 april Ben Gurion Ein Advat - Mizpe Ramon – Timna Park

Hotel in
Eilat

Fountain of Tears

Fountain of Tears
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De Fontein van de Tranen
“A Dialog of Suffering Between the Holocaust and the Crucifixion” '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.

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.
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Mitzpe Ramon
Vandaag gaan op weg naar Mitzpe Ramon bezoeken en hebben daar een schitterend uitzicht
op de Ramon krater. Bezoek dan zéker de Negev-woestijn. Hier vind je het gruwelijk mooie
Makhtesh Ramon, ook wel de Grand Canyon van Israël genoemd. De Makhtesh Ramon is een
gigantische kuil die is ontstaan door erosie. Op de klif van deze kuil ligt het stadje Mitzpe
Ramon, waar je een dik uitzicht over de woestijn krijgt geserveerd.
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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.

Eilat naar het Observatorium.

Vervolgens rijden we door naar Eilat, waar we gaan overnachten.
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Geschiedenis
De stad wordt al in Tenach en dus de Bijbel genoemd. Koning Salomo zou ongeveer 3000 jaar
geleden in Etsion Geber, dicht bij deze stad, een vloot hebben gevormd die onder andere
uitvoer naar Ophir om er goud te halen. Tevens zou hij hier de koningin van Sheba ontvangen
hebben. Deze oude stad Eilat lag waarschijnlijk echter op de plek waar het tegenwoordige
Akaba (Jordanië) ligt. De moderne stad Eilat is in 1949 gesticht

Haven van Eilat
Diner, dagsluiting en overnachting
in ons hotel in Eilat

Dag 3

Dinsdag Massada - Ein Gedi - Totes Meer - Quasar Yahud
27 april

Hotel net
buiten
Jerusalem

Massada
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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*

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). “shulamit waterval”.
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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.

doopplaats Quasr el Yahud

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

Diner, dagsluiting en overnachting
in ons hotel net buiten Jerusalem
Confidence in travelling and touring to Israël
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Dag 4

Dinsdag Kotel Tunnel - Davidson Centrum – Mt. Olives - Dominus Flevit
28 april Gethsemané - Bethesda - St. Anna Kirche - Via Dolorosa - Cardo Shouk - City of David/Hizkia Tunnel/Siloam

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.

Hotel net
buiten
Jerusalem

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.

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.

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.
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Badwater van Siloam

Hizkia tunnel

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.

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.
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Gethsémané
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.

Oijlfberg:

De eeuwen door hebben Joden zich laten begraven op de

Joodse begraafplaatsbegraafplaats 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.

Dominus Flevit
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Gethsémané
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.

Leeuwenpoort

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)
St Anna kerk

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

Betesda

"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"
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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. Daar wacht de bus ons op en brengt ons
verder.

Shouk

Damascuspoort
Bij de Damascuspoort wacht de
bus ons op en brengt ons naar
het hotel

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel net buiten Jerusalem
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Dag 5

Woensdag Yad Vashem - Israël Museum – Menora
29 april Grabtombe/Lord’s Supper

Hotel net
buiten
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.

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

Grote Menora
Knesseth-parlementsgebouw
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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) We vieren met elkaar het Avondmaal.

Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel net buiten Jerusalem

Dag 6

Donderdag Bethel - Elon Moré: Ebal en Gerizim - Shilo
30 april Abends Biblische Garten Tour

Hotel in
Ariël

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.

Confidence in travelling and touring to Israël
is een geregistreerde handelsnaam van YROC b.v.

19

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. De grens ging naar Ataroth Addar, bij de berg, die ten zuiden van Beth Horon, de
onderkant ligt.
Richteren 1:23 Het huis van Jozef heeft gestuurd om Bethel te verteren. (Nu was de naam van de stad
voorheen Luz.)
Richteren 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.
Shiloh Binyamin

de berg Ebal en Gerizim (zegen en vloek)

Confidence in travelling and touring to Israël
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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-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.

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.
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Diner, dagsluiting en overnachting in ons hotel in Ariël

Dag 7

Vrijdag Nazareth Village - Capernaüm - Tabgha – Berg der
1 mei Zaligsprekingen - Boottocht op het Meer van Galilea

Kibbutz bij
de berg
Gilboa

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 .

We brengen een bezoek aan de plaatsen zoals Kapernaüm,

Tabgha (de plaats van het wonder van brood en vissen)
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Berg der Zaligsprekingen
We gaan de berg af al wandelend naar beneden tot aan het Meer

De Bergrede
Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen,
Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden,
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven,
Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden,
Zalig de reinen van hart, want zij zullen god zien.
Zalig de vredesstichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden,
Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt, om mijnentwil.
Mattheüs 5 vers 1-12
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Ter afsluiting van ons dagprogramma gaan we een boottochtje
maken over het Meer van Tiberias (Kineret of Meer van Galilea)

Diner, dagsluiting en overnachting in onze Kibbutz bij de
berg Gilboa

Vrije dag
Dag 8 Zaterdag
Gan
HaShlosha
National
Park zwemparadijs, Warm water Bronnen
2 mei
we krijgen lunchpakket mee

Kibbutz bij
de berg
Gilboa

Vandaag even lekker ontspannen
Vandaag een vrije dag, lekker uitrusten. U kunt op de kibbutz blijven of u gaat mee naar
Gan HaShlosha National Park zwemparadijs, warmater bronnen .
Vandaag krijgen we een lunch pakket mee.
Naar Gan HaShlosha National Park is ongeveer 15 minuten met de bus rijden.

De watertemperatuur is het hele jaar door 28 graden
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De zwembaden van Gan Hashlosha
worden gevoed door een natuurlijke
bron die het hele jaar door in het
voedingswater van het park stijgt met
een constante temperatuur van 28
graden Celsius. De bron stroomt in
natuurlijke poelen die enigszins zijn
verbreed door de mens om het hele
jaar door een populaire
zwembestemming te creëren. De
zwembaden stromen door het park via
de Amal-stroom, over watervallen en
natuurlijke jacuzzi.
De zwembaden zelf trekken zwermen mensen die komen voor een dag van ontspanning te midden
van het prachtige weelderige groen. Het is dit verbazingwekkende landschap dat ertoe leidde dat
Time Magazine Gan Hashlosha noemde als een van de mooiste parken ter wereld!

Diner, dagsluiting en overnachting in onze Kibbutz bij de berg Gilboa
Dag 9 Zondag Golanhoogvlakte: - Ceasarea Filippi/ Banias - Mt. Bental
3 mei Rafting Kfar Blum

Kibbutz bij
de berg
Gilboa

Golanhoogvlakte
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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.

Cesarea Filippi/ Banias
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).
We gaan hier in de Banias een
avontuurlijke wandeling maken.

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.

Confidence in travelling and touring to Israël
is een geregistreerde handelsnaam van YROC b.v.

26

Het is kajakseizoen in Israël
Kajakken in Israël is een geweldige
manier voor deelnemers/groepen om
een warme zomerse dag door te
brengen in het heilige land. Een route
die een adrenaline gevulde
natuurbeleving zal geven!
Bij Kfar Blum Kayaks kun je kajakken en
raften op het spannende en
opwindende pad naar het noorden.
Een dubbele kajak of rafting met
familiebootjes in een uitdagende 8 km
lange baan die een snelle en rustige
stroom, speciale watervallen en veel
sensatie combineert voor ongeveer
twee en een half uur.
De uitdagende route gaat door dichte
begroeiing en een wilde noordelijke
natuur die je in de sfeer van avontuur
en plezier brengt.
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Het dagprogramma zit erop en we gaan naar ons kibbutz/hotel in Galilea.

Diner, dagsluiting en overnachting in onze Kibbutz bij de berg Gilboa
Dag 10 Maandag Safed Winery of Ceshet Cave - Rosh Hanikra - Akko
4 mei

Safed

Kibbutz
Akko

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

Safed: bezoek aan Winery “ABOUHAV”
Keshet Cave
De Keshet-grot (ook bekend als de Rainbow-grot of de Arch-grot) in Galilea, is een van de
mooiste natuurlijke wonderen in het land Israël. Niet alleen is de grote natuurlijke boog met de
ondiepe grot eronder een genot om te zien, het trekt ook honderden extreme sportliefhebbers
aan die graag vanaf de boog naar de bodem van de grot beneden willen klimmen.

een geweldig panoramisch uitzicht om je heen
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BEZIENSWAARDIGHEDEN
Het gehele jaar door is het mogelijk om met een kabelbaan
je te laten afdalen naar de grotten. De grotten liggen direct
aan zee en zijn oorspronkelijk uitgegraven voor het spoor.
Vroeger, in de jaren '40, liep hier namelijk een spoorlijn.
Eenmaal afgedaald kun je de grotten bekijken. Er is ook een
klein theater waar een film wordt getoond over de historie
van de spoorlijn.

Diner, dagsluiting en overnachting in Akko

Dag 11 Dinsdag Megiddo – Muhraka - Caesarea
5mei

Muhraka, profeet Elia

Hotel in
Netanyha

Vlakte van Yizreel

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 .

Op het dak van het klooster met uitzicht op de vlakte van
Yizreel/Armegedon
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Megiddo Nationaal Park “stallen” van Megiddo

De

Meggido watertunnel

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.

Ceasarea
We rijden naar Caesarea
aan de Middellandse Zee, waar wij iets
zien van de spectaculaire gravingen,
zoals het hypodrome.
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Akko

Een andere interessante bezienswaardigheid in Akko is
de Templar’s Tunnel, een 350 meter lange tunnel die van de
vesting naar de haven leidt. De Templar’s Tunnel Experience, met
filmpjes op de muren van de tunnels, geeft u een idee van Akko
gedurende de tijd van de kruisvaarders.

Diner, dagsluiting en overnachting in
Netanya

Woensdag Dag 12
6 mei

Tel Aviv: Carmel market - Bezoek Jaffo/Joppe

Terugreis

Carmel market in Tel Aviv
De Carmel-markt in Tel Aviv, in het Hebreeuws bekend als Shuk HaKarmel, is een van
hoogtepunten in Tel Aviv. Als je het echte Israël wilt proeven, is dit de plek om naartoe te gaan.
Het is ook een geweldige plek om te bezoeken en de bezienswaardigheden, geluiden en geuren
maken het een plek die je niet snel zult vergeten
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Jaffo

Simon de leerlooier

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

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!)

Terugvlucht naar Nederland
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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 € 125,00 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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06 10234991
Gerda Brons - Aldenkamp 06 13708573
email: info@jerusalemtodayreizen.nl
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