maandag 9 t/m woensdag 18 oktober 2017:
10-daagse rondreis door het Land van Tenach en Bijbel
tijdens Sukkot en Simchat Torah
IN HET VOETSPOOR VAN DE AARTSVADERS EN JEZUS VAN NAZARETH
o.l.v. Myriam Schoutsen, geestelijk verzorger
i.s.m. Relireizen, Amsterdam

Dag 1 - Maandag 9 oktober: ‘s Morgens vliegen we vanuit Amsterdam met de Israëlische
vliegmaatschappij El Al. De duur van de vlucht is ongeveer vier en een half uur, zodat we laat in de
middag in Tel Aviv aankomen. Op de luchthaven Ben Gurion staan een gids en een bus te wachten
om ons naar ons hotel te brengen. Diner en overnachting in een hotel in Jerusalem.
Dag 2 - Dinsdag 10 oktober: Heel bijzonder is dat we deze eerste dagen het Loofhuttenfeest, Sukkot,
kunnen meemaken zoals dat in Jerusalem gevierd wordt.
We beginnen vandaag met een bezoek aan het opgravingscomplex de “Stad van David”, waar ruïnes
zijn blootgelegd van ruim 3000 jaar geleden. Hier vestigde koning David zijn koninkrijk en werd de
geschiedenis van het Volk van Israël geschreven. Door de tunnel van koning Hizkia komen we bij het
bad van Siloam. We gaan naar de Joodse wijk waar we het Tempelinstituut bezoeken en om de dag
af te sluiten wandelen we over de beroemde Machaneh Yehuda markt. Diner en overnachting in
Jerusalem.
Dag 3 - Woensdag 11 oktober: We rijden naar de Olijfberg, vanwaar we een prachtig zicht hebben op
de Oude Stad Jerusalem. We wandelen naar beneden langs de kerk van Dominus Flevit, waar Jezus
weende over Jerusalem, de Joodse begraafplaats en onder aan de helling de Hof van Olijven met de
Kerk van alle volken, waar Jezus ging bidden in zijn doodsstrijd. Aan de Zuidelijke Muur bezoeken we
het Davidson Center, dat een bijzondere kijk in de geschiedenis geeft. In de middag gaan we naar het
Friends of Zion museum, waar bekende figuren en gebeurtenissen uit verleden en heden tot leven
komen. Bij het vallen van de schemering begint Erev Simchat Torah, het feest van de Vreugde der
Wet, waarbij de Joden dankbaar voor de Wet die de Eeuwige ons gaf, ook dansen met de
Torahrollen. We gaan dat meemaken bij de Westelijke Muur. Diner en overnachting in Jerusalem.
Dag 4 – Donderdag 12 oktober: Indien mogelijk brengen we een bezoek aan het Tempelplein bij de El
Aksamoskee en de Koepel van de Rots. In ieder geval nemen we even een kijkje bij de feestelijkheden
aan de Westelijke Muur vandaag. We gaan van daaruit naar het bad van Bethesda en de Annakerk
met haar mooie akoestiek en we lopen de Via Dolorosa. De Lijdensweg van Jezus gaat langs
kruiswegstaties, door de sjoek (de marktstraatjes), naar de Heilige Grafkerk, waar de laatste vijf
staties zich bevinden. Een eindje buiten de stadsmuren ligt een mooie tuin met een oud leeg rotsgraf
als dat van Jezus. Daar zullen we een dienst houden. Diner en overnachting in Jerusalem.
Dag 5 - Vrijdag 13 oktober:
Vandaag gaan we naar de Holocaust gedenkplaats Yad Vashem, opgericht ter nagedachtenis aan de
zes miljoen Joden die omgebracht werden in de tweede wereldoorlog. En in het Israëlmuseum
bekijken we de maquette van Jerusalem uit het begin van onze jaartelling. In de middag maken we
een wandeling op de muren van Jerusalem. Bij het vallen van de avond bezoeken we de Westelijke
Muur om het begin van Shabbat hier mee te maken. Diner en overnachting in Jerusalem.

Dag 6 - Shabbat 14 oktober: Vandaag bezoeken we plaatsen aan de Dode Zee. Dit is het laagste punt
op aarde, 400 meter onder zeeniveau. Helemaal in het Zuiden ligt Masada, de rotsvesting die door
koning Herodes was gebouwd en die door Joodse opstandelingen tegen de Romeinen als vluchtoord
werd gebruikt. Drie jaar lang hielden zij hier stand tegen de belegering. Met een kabelbaan komen
we op het rotsplateau om de opgravingen te bekijken en de geschiedenis mee te beleven. We
bezoeken Ein Gedi, de oase waar David zich verborgen hield toen koning Saul hem bedreigde en
maken daar een wandeling in het prachtige natuurgebied. We gaan vandaar naar de Noordkant van
de Dode Zee, waar Qumran ligt, waar de zogenoemde ‘Dode Zee-rollen’ zijn gevonden. Ze werden
zo’n 2000 jaar geleden geschreven, waarschijnlijk door Essenen, die in deze plaats hun religieuze
leven leidden. En natuurlijk is er vandaag ook gelegenheid om te ‘zwemmen’ in de Dode Zee. Een
unieke ervaring! Diner en overnachting in Almog, een kibbutz bij de Dode Zee.
Dag 7 - Zondag 15 oktober: We rijden naar Qasser El Yahud, de plaats waar Jezus zich liet dopen door
Johannes. Door de Jordaanvallei rijden we naar Bet She’an, waar we de resten kunnen zien van de
hoofdstad van de Decapolis uit het begin van de jaartelling, die echter ook in de tijd van koning Saul
en David al beschreven is. Vervolgens maken we een boottocht over het Meer van Galilea, in een
boot die een replica is van de vissersboten uit Jezus’ tijd. Diner en overnachting in Tiberias.
Dag 8 - Maandag 16 oktober: We rijden naar Nazareth Village, waar we een kijkje nemen in het
dagelijkse leven in de tijd van Jezus en waar we een korte wandeling door de stad maken. Daarna
bezoeken we Kafarnaüm, de plaats waar Jezus gewoond heeft en die het middelpunt was van zijn
prediking in Galilea. Iets noordelijker ligt de Berg van de Zaligsprekingen. Indrukwekkend is hier de
rust en de natuur op de plaats van de Bergrede. Van hieruit wandelen we bergafwaarts naar Tabgha,
de plaats van de wonderbare broodvermenigvuldiging, waar we gelegenheid hebben om een dienst
aan het Meer te houden. Vandaag brengen we ook een bezoek aan Magdala, waar een zeer oude
synagoge (uit de 1e eeuw) opgegraven is. Diner en overnachting in Tiberias.
Dag 9 - Dinsdag 17 oktober: We bezoeken vandaag Shomron, Samaria, het gebied waar de
aartsvaders verbleven en waar ook Jezus doorheen trok. We bezoeken Alon Moreh, de plaats waar
Abram zijn eerste altaar in het beloofde Land bouwde. In Gerizim is de Tempel van de Samaritanen
gebouwd en van daaruit hebben we zicht op Nablus, waar de bron van Yacob en het graf van Jozef
zijn. Naar Shilo bracht Joshua de tabernakel. Vervolgens rijden we naar ons hotel. Diner en
overnachting in Ariel.
Dag 10 - Woensdag 18 oktober: ’s Morgens brengen we een bezoek aan Jaffo, het Bijbelse Joppe aan
de Middellandse Zee, tegen Tel Aviv aan gelegen. Dit schilderachtige oude stadje met smalle
trapstraatjes, speelde in verschillende Bijbelverhalen een rol. In de middag worden we naar de
luchthaven Ben Gurion gebracht. Vandaar vliegen we met de lijndienst van El Al terug naar
Amsterdam. Onze onvergetelijke Israëlreis zit erop…

Meer informatie vindt u op www.bijbelreizenisrael.nl
of u kunt mailen naar myriam@bijbelreizenisrael.nl of bellen naar 06 – 1005 7780

