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Voor u ligt de brochure over een 11-daags avontuur. 
We hebben een mooie reis samengesteld die u leidt 
naar belangrijke en betekenisvolle plaatsen in Israël 
en Jordanië 

 

De boodschap van Israël aan de wereld 

Israël, dat is het volk Israël, het Joodse volk. Heeft dit 

volk een boodschap? Het is een uniek volk, anders 

dan alle andere volken. 

Ten eerste: Gods genade en liefde zijn soeverein en 

Hij verkiest wie hij wil en niet omdat ze het 

verdienen. Deut. 7: 6-8 zegt ons: 

"Want u bent een volk dat de Heer, uw God, heilig is. 

U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle 

andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. 

Het is niet omdat u talrijker was dan de andere 

volken dat hij u lief kreeg en uitkoos – u was het 

kleinste van allemaal!" 

Ten tweede zegt Israël: In en door het uitverkoren 

Joodse volk geldt Gods liefde voor alle schepselen. 

Tegen de Jood Abraham zegt God in Gen. 26:4: 

“Ik zal je zo veel nakomelingen geven als er sterren 

aan de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven, 

en alle volken op aarde zullen gezegend met jouw 

nakomelingen. Want Abraham heeft naar mij 

geluisterd en mijn dienst in acht genomen: mijn 

geboden, voorschriften en wetten.” 

Het derde dat Israël aan de wereld te zeggen heeft is 

dat Gods uitverkiezing onbegrensd is: het geldt voor 

eeuwig en kan niet afgeschud worden.  

Het vierde wat Israël tot uitdrukking brengt is: De 

vervolgingen en het lijden van het Joodse volk zijn 

niet alleen teisteringen en bezoekingen, ze zijn ook 

tekenen hoezeer de mensen vijandig tegenover God 

staan. Koning David zegt in psalm 44:23 tegen God: 

“Maar om U worden wij de hele dag gedood en 

worden wij beschouwd als slachtschapen.” 

 

 

Jordanië 
Prachtige King’s Highway  doorkruist 

het land 
The King’s Highway, dat vroeger een handelsroute 

was, doorkruist het hele land. De weg strekt zich 

uit over het Egyptisch schiereiland door naar 

Aqaba. Belangrijke stops zijn Wadi Mujib en de 

berg Nebo en natuurlijk Petra.  Een prachtige weg 

die je niet mag (en kan) missen! 

Dat is de boodschap van dit kleine, 

onbeduidende volk, kleiner dan het 

Nederlandse volk. Wij staan niet 

alleen, God is onze leidsman, in de 

Here Jezus, de Messias, heeft Hij 

ons verzoening van zonden 

gegeven en de zon, de maan, de 

sterren, de golven en het hele 

Joodse volk zijn hiervan de eeuwige 

bewijzen. Ja, dat is de boodschap 

van Israël voor de hele wereld.  

http://www.hadderech.nl/index.php/m-w-eberle-gotlib/68-de-boodschap-van-israel-aan-de-wereld
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Dag Bezienswaardigheden Overnachting 

Maandag     14 maart             

Dag 1               

Rechtstreekse vlucht naar Ben Gurion Airport/Tel Aviv Hotel   in         
noorden van  de 
Negev 

Dinsdag       15 maart                    
Dag 2              

Sde Boqer/Midreshet Ben Gurion Ein Avdat – Ramon Krater Hotel in Eilat 

Woensdag  16 maart.                      
Dag 3               

’s Morgens: Timna Park 

‘Grensovergang bij Eilat/Arava Checkpoint naar Jordanië 

Wadi Rum Jeep Tour van 2 uren  

Wadi Rum 

Overnachten bij 
de Bedoeïnen 

Donderdag  17 maart                    
Dag 4               

Petra bezoeken  

In namiddag met de bus naar hotel Ramada Resort Dead Sea 

Hotel aan de  
Dode Zee 

Vrijdag         18 maart                   
Dag 5 

Nebo – Jabbok - Wadi Mujib  Hotel aan de  
Dode Zee 

Zaterdag      19 maart                 

 Dag 6              

Allenby Bridge=Grensovergang naar Israël 
 

Hotel in 
Jerusalem  

 

 Zondag        20 maart          

Dag 7              

’s Morgens houden we een dienst in het hotel ,o.l.v. Gijsbert Tomassen  
lunch – na de lunch, de keuze:’s middags geheel vrij, eigengelegenheid. 

Hotel in 
Jerusalem  

 Maandag    21 maart          

Dag 8      
 
Dinsdag        22 maart          

Dag 9           

Deze 2 dagen indelen i.o.m. de gids 
Bar Mitswa - Davidson Centrum - Olijfberg – Dominus Flevit 
Gethsémané - Bethesda – St. Anna Kerk – Via Dolorosa – Cardo - Shouk 
(Ein Karem) 

Bezoek aan de Kotel Tunnel. 
Bethel – Bethfagé – Betanië – Graftuin incl. Heilig Avondmaal 

Hotel in 
Jerusalem  

 
 
Hotel in 
Jerusalem  

 

Woensdag   23 maart          

Dag 10 

’s Morgens: Stad van David Hizkia Tunnel – Siloam 
’s Middags: beslist vanaf 13.00 uur vrij, eigen gelegenheid winkelen 

Hotel in 
Jerusalem  

Donderdag  24 maart          

Dag 11 

‘s Morgens  Jaffo/Joppe 

Transfer Airport Ben Gurion  voor Transfer 
 

Terugreis  

 

 

 

Zoeklichtreis 14 maart – 24 maart 2022 

o.l.v. Gijsbert Tomassen en John Huntelerslag 

Dagprogramma 
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Inbegrepen in deze prijs is:  

• Heenreis  naar Ben Gurion Airport/Tel Aviv, rechtstreekse vlucht 

• Terugreis vanaf Ben Gurion Airport, rechtstreekse vlucht 

• Inclusief alle belastingen en toeslagen 

• 10 overnachtingen op basis van half pension (ontbijt en diner) bij de 11-daagse reis 

• Gedurende alle tourdagen airconditioned luxe bus en Nederlands sprekende gids. 

• Op de rustdag, 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.         

€ 7,00 verdeeld in: 

Israëlische gids € 4,00 

Chauffeur  € 2,00 

Receptie van hotel € 1,00 

Dit betekent dan (11   daagse reis)   10 dagen € 70,00 per persoon (   10 dagen á € 7,00 p.p.p.d.)  

 

      

 

 

 

 

Visumkosten Israël – Jordanië: 

• grenskosten Israël naar Jordanië: 106,- Schekel p.p. (ca. € 28,- p.p.) 

• grenskosten Jordanië naar Israël: 15 US$ p.p. (ca. € 15,- p.p.) 

14 maart – 24 maart 2022 

Prijs: € 2.195,00 (bij 30 personen) 
 
Duur: 11 Dagen 
 
Reisnr. 2022 – 03 
 
Reisleiding: 
– John Huntelerslag 
– Gijsbert Tomassen 
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Herman Aldenkamp              06 10234991 

Gerda    Brons - Aldenkamp 06 13708573 

email: info@jerusalemtodayreizen.nl 

web-site: www.jerusalemtodayreizen.nl  

Het Zoeklicht — John Huntelerslag 
Postweg 18, 3941 KA Doorn  
tel.: 0343 413 300  
email: j.e.huntelerslag@zoeklicht.nl 

 

  

  

  

U kunt informatie opvragen bij: 

mailto:info@jerusalemtodayreizen.nl
http://www.jerusalemtodayreizen.nl/
https://www.google.com/search?q=zoeklicht&rlz=1C1SQJL_nlNL876NL876&oq=zoeklicht&aqs=chrome..69i57j0l4j46j0l2.3888j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:j.e.huntelerslag@zoeklicht.nl

