
ISRAEL 2017: 
vrijdag 17 t/m zondag 26 november 

10-daagse rondreis voor mindervaliden en lichamelijk gehandicapten,  

ook rolstoelgebruikers en hun begeleiders 

o.l.v. Myriam Schoutsen, geestelijk verzorger 

i.s.m. Relireizen, Amsterdam en Diesenhaus Unitours, Jerushalajim 

  

Dag 1 - Vrijdag 17 november: ‘s Morgens vliegen we vanaf Schiphol 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 Jerusalem te brengen. Diner en overnachting aldaar.   

 

Dag 2 - Shabbat 18 november:  In Betlehem, de stad van koning David, gaan we naar de 

herdersvelden, waar we een korte dienst zullen houden en naar de geboortekerk. Daar vlak bij zullen 

we een Arabische lunch gebruiken. In de middag rijden we naar de Olijfberg. We beginnen met een 

bezoek aan de Onze Vaderkerk, waar in vele talen het Onze Vader te lezen is. Vandaar wandelen we 

naar een punt waar we een prachtig zicht hebben op de Oude Stad en de ‘sky-line’ van Jerusalem. 

Onder aan de helling is de Hof van Olijven met de Kerk van alle volken, waar Jezus ging bidden in zijn 

doodsstrijd. Daar is ook de tuin met eeuwenoude olijfbomen. Diner en overnachting in Jerusalem. 

 

Dag 3 – Zondag 19 november: We bezoeken het indrukwekkende monument Yad Vashem  dat 

herinnert aan de zes miljoen Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.  Vervolgens zien we in 

het Israëlmuseum de maquette van Jerusalem uit Jezus’ tijd en het heiligdom van het Boek met een 

tentoonstelling over de Dode Zeerollen. Daarna gaan we terug naar ons hotel. We rijden langs enkele 

bezienswaardigheden, onder andere de Menorah, de zevenarmige kandelaar die bij de Knesset staat, 

het Israëlische parlement. Diner en overnachting in Jerusalem.   

 

Dag 4 – Maandag 20 november:  Vandaag gaan we naar de Oude Stad. We beginnen aan de Westelijke 

Muur waar vandaag Bar Mitzwa wordt gevierd, het plechtige moment waarop Joodse jongens 

volwassen worden voor de Wet en voor het eerst uit de Thora mogen voorlezen. Vervolgens bezoeken 

we het bad van Bethesda en de Annakerk met haar mooie akoestiek en een (ook voor rolstoelen) 

begaanbaar deel van de Via Dolorosa. De Lijdensweg van Jezus gaat langs kruiswegstaties, door de 

sjoek (de marktstraatjes). 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 – Dinsdag 21 november: Vanuit Jerusalem rijden we naar de Dode Zee en omgeving, het mooie 

gebied van de Judeawoestijn. We gaan naar het laagste punt op aarde: 400 meter onder zeeniveau. 

We bezoeken Ein Gedi, de oase waar David zich verborgen hield toen koning Saul hem bedreigde. Een 

prachtig natuurgebied. Verder naar het Zuiden is 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. En we hebben vandaag ook 

gelegenheid om te drijven in de Dode Zee. Een unieke ervaring! Diner en overnachting in Jerusalem.   



 

Dag 6 – woensdag 22 november: Deze dag is vrij van programma om wat uit te rusten. Er is 

gelegenheid om in het hotel te blijven en rond te wandelen op het terrein of voor wie wil zelf iets te 

ondernemen. We zullen vandaag ook lunchen in ons eigen hotel. Diner en overnachting in Jerusalem.   

 

Dag 7 - Donderdag 23 november: Vandaag verlaten we Jerusalem en dalen af naar de Jordaanvallei. In 

Qasr el Yahud, volgens de traditie de plaats waar de doop van Jezus door Johannes plaatsvond, komen 

we bij het water van de Jordaan. Daarna rijden we naar Galilea. In Beit She’an bezichtigen we de 

grootse opgravingen uit de Romeins-Byzantijnse tijd. Deze stad speelde een rol in de geschiedenis van 

koning Saul en zijn zoon Jonathan. David schreef erover. Dan gaan we naar een kibbutzhotel aan het 

Meer van Galilea. Diner en overnachting aldaar.  

 

Dag 8 - Vrijdag 24 november: We bezoeken Kafarnaüm, de plaats waar Jezus gewoond heeft en die 

het middelpunt was van zijn prediking in Galilea en we maken een boottocht over het Meer van 

Galilea, in een boot die een replica is van de vissersboten uit Jezus’ tijd. We rijden ’s middags door de 

Jizreëlvallei en bij Nazareth kijken we uit over de stad waar Maria en Jozef woonden volgens de 

traditie. Diner en overnachting aan het Meer.  

  

Dag 9 – Shabbat 25 november: We brengen een bezoek aan de Berg van de Zaligsprekingen. 

Indrukwekkend is hier de rust en de natuur op de plaats van de Bergrede. Van hieruit gaan we 

bergafwaarts naar Tabgha, de plaats van de wonderbare broodvermenigvuldiging, waar we aan het 

Meer tijd voor een dienst zullen hebben. Diner en overnachting aan het Meer.  

 

Dag 10 - Zondag 26 november: We worden door de bus opgehaald om richting Tel Aviv te gaan. 

Onderweg brengen we een bezoek aan een van de aquaducten van Caesarea. In de Romeinse tijd was 

deze stad de zetel van de stadhouders. Uit deze tijd dateren de burcht, het theater en de aquaducten. 

We vervolgen onze reis naar de luchthaven Ben Gurion en 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 
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