Tof-MyriamTravelTo-Israel-Tours

maandag 28 oktober t/m vrijdag 8 november 2019:
12-daagse rondreis door het Land van Tenach en Bijbel
IN OUDE VOETSPOREN
Immanuel - Oase
o.l.v. Myriam Schoutsen, geestelijk verzorger en reisleider

Dag 1 – Maandag 28 oktober: ’s Morgens vliegen we vanuit Nederland (w.s. Eindhoven!!) naar Tel
Aviv in Israël. De duur van de vlucht is ongeveer vier en een half uur. Vanaf de luchthaven Ben Gurion
gaan we met een bus naar ons hotel. Diner en overnachting aan de Middellandse Zeekust.
Dag 2 – Dinsdag 29 oktober:
Deze dag rijden we langs de kust met een tussenstop bij het aquaduct van Caesarea, naar Haifa, de
derde grootste stad van het land, met het Bahai mausoleum en de prachtige tuinen. Vervolgens nog
wat meer naar het Noorden, naar het Arabische stadje Akko, dat rijk is aan geschiedenis uit de
kruisvaarderstijd de Turkse/Ottomaanse tijd en de terugkeer van het Joodse volk in de 20 e eeuw. In
de middag bezoeken we Nes Ammim, het beroemde multi-etnische en multi-religieuze dorp in de
bergen van West Galilea. Daar krijgen we gelegenheid om in gesprek te gaan over wat de mensen
hier doen om vrede, shalom te bevorderen. Diner en overnachting in Nes Ammim (of evt. in Tiberias)
Dag 3 – Woensdag 30 oktober:
Door het Noordelijke deel van Galilea rijden we de bergen in naar Zfat, het blauwe kunstenaarsstadje
dat bekend is vanwege de chassidim en de kabbala. In het uiterste Noorden van het land bezoeken
we de bronnen van de Jordaan bij Dan. Vervolgens gaan we Zuidwaarts over de Golan, waar we
onderweg nog een stop maken bij een van de bezienswaardigheden. We dalen tenslotte af naar het
Meer van Galilea, de Kinneret, waar we de avondmaaltijd gebruiken en overnachten in Tiberias.
Dag 4 – Donderdag 31 oktober:
We maken vandaag een boottocht over het Meer van Galilea, in een boot die een replica is van de
vissersboten uit Jezus’ tijd. Een van die boten, die uit de modder is gehaald, gaan we bekijken bij Nof
Ginnosar. We bezoeken Kafarnaüm / Capernaum, waar Jezus gewoond heeft en dat het middelpunt
was van zijn prediking in Galilea. We rijden met de bus de Berg van de Zaligsprekingen op om een
pad bergafwaarts te wandelen en onderweg stil te staan bij de Bergrede. Onder aan de helling ligt
Tabgha, de plaats van de wonderbare broodvermenigvuldiging, waar we gelegenheid hebben om een
dienst aan het Meer te houden. Na de lunch brengen we een bezoek aan Hamat Teveriah, de
warmwaterbronnen in Tiberias, waar ook een synagoge is met een bijzonder mooie mozaïekvloer.
Diner en overnachting in Tiberias.
Dag 5 – Vrijdag 1 november: We rijden naar Nazareth village, waar we een kijkje nemen in het
dagelijkse leven in de tijd van Jezus en maken een korte wandeling door de stad. In Gan haShlosha
brengen we een bezoek aan Gan Eden, het paradijs… Vandaar rijden we langs de Jordaan naar het
Zuiden en in Qasr el Yahud kunnen we in het water van de Jordaan, de levensader van dit Land de
geschiedenis in. Tenslotte zijn we op tijd in Jerusalem om de avonddienst van Shabbat mee te maken
in de liberale synagoge Har El. Diner en overnachting in Jerusalem.

Dag 6 – Shabbat 2 november:
Vandaag bezoeken we de Oude Stad van Jerusalem. Vanaf de Olijfberg hebben we een prachtig
uitzicht over de skyline van de stad en van daaruit wandelen we naar beneden langs de Joodse
begraafplaats naar de hof van Olijven. Door het Kedrondal gaan we omhoog Jerusalem in en lopen de
Via Dolorosa in de moslimwijk en de christelijke wijk, door de sjoek, naar de Grafkerk. We eindigen
de dag in de graftuin, waar het graf open staat naar nieuw leven. Diner en overnachting in Jerusalem.
Dag 7 – Zondag 3 november:
We beginnen met een aantal plaatsen in nieuw Jerusalem. Het Israëlmuseum met een maquette van
Jerusalem rond het begin van de jaartelling en het holocaustmuseum Yad Vashem met haar
verschillende indrukwekkende monumenten. Bij de lunch kunnen we napraten over deze
aangrijpende ervaring en het een plaatsje geven. In de middag gaan we naar Betlehem, de stad van
koning David waar de messias vandaan zou komen volgens de geschriften. We bezoeken de
geboortekerk en de herdersvelden. Diner (misschien in Betlehem) en overnachting in Jerusalem.
Dag 8 – Maandag 4 november:
Onze laatste dag in Jerusalem gaan we naar de Westelijke Muur waar we getuige kunnen zijn van
vele Joden die hier de Bar Mitswa vieren van hun kinderen die daar ‘zonen van de Wet’ worden. Een
feestelijke gebeurtenis. Indien het mogelijk is gaan we het Tempelplein op. We nemen in de tunnel
aan de Westelijke Muur een kijkje in de geschiedenis van de Tempel. Daarna gaan we de joodse wijk
van de Oude Stad in, waar we na enige uitleg enkele uren vrij te besteden hebben. Diner en
overnachting in Jerusalem.
Dag 9 – Dinsdag 5 november:
Via Jericho, de tot nu toe oudste stad ter wereld met een stadsmuur van 10.000 jaar oud, onder aan
de berg van de verzoeking, rijden we naar de Dode Zee, die 400 meter onder het zeeniveau ligt, de
laagste plaats op aarde. Langs de kust ligt Qumran, de plaats van een leefgemeenschap uit het begin
van de jaartelling waar de Dode Zee rollen zijn gevonden. Een eindje verder naar het Zuiden
bezoeken we Masada, een paleis op een rots gebouwd door koning Herodes, waar het Joodse volk
rond het jaar 70 drie jaar lang stand hield tegen de belegering van de Romeinen. En natuurlijk is er
vandaag ook gelegenheid om te drijven in de Dode Zee, een verrassende ervaring. Daarna rijden we
door de Negev woestijn naar ons kibbutzhotel. Diner en overnachting aldaar.
Dag 10 – Woensdag 6 november:
’s Morgens worden we door jeeps opgehaald om een tocht te maken door de Negev. Daardoor zijn
we in de gelegenheid om off-road te gaan en de bijzondere natuur en rijkdom, de rust en intensiteit
van de woestijn van dichtbij te ervaren. Diner en overnachting in ons kibbutzhotel in de Negev.
Dag 11 – Donderdag 7 november:
Vanuit de Negev rijden we terug naar het Noorden richting Tel Aviv. Onderweg zullen we een kijkje
nemen in Be’er Sheva bij de plaats waar Abraham de eerste bronnen liet slaan op een stukje grond
dat hij gekocht had. En we staan stil bij de Vallei van Elah waar David als jongeman tegen de reus
Goliath van de Filistijnen streed. Bij aankomst aan de kust bezoeken we het mooie plaatsje Jaffo.
Diner en overnachting in Tel Aviv.
Dag 12 – Vrijdag 8 november:
’s Morgens is er nog een klein beetje vrije tijd in Tel Aviv voordat we naar de luchthaven Ben Gurion
gaan, van waaruit we terug vliegen naar Nederland. Onze onvergetelijke Israëlreis zit erop…

