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Reizen naar het echte Israe
zoals alleen Idoed dat kan!

Israëlreis Redemption Church

8 dagen

Van: 09/02/2023 - Tot: 16/02/2023

Welkom op deze pagina van Israel Idoed reizen waar we de reis aanbieden van Redemption Church. Heb jij er ook zo lang naar
uitgekeken om met elkaar als kerk weer een reis naar Israel te maken!? Hieronder vind je alle reisinformatie. Geniet ervan!

Heb je vragen met betrekking tot boeking, verzekeringen etc? Stel je vraag aan info@israelidoedreizen.nl

Heb je vragen over de inhoud van het reisprogramma? Stel je vraag aan israel@redemptionchurch.nl

Reisinformatie
Dag 1 donderdag 9 februari: Aankomst in Israël
Vandaag is de dag aangebroken waar we enorm naar uitgekeken hebben, onze reis naar Israël
kan beginnen!
Vanaf Schiphol vertrekken we met een rechtstreekse vlucht naar Tel Aviv, waar we in de late
middag hopen aan te komen.
Onze gids verwelkomt ons op de luchthaven Ben Gurion om vandaaruit per luxe touringcar
naar kibboets Nachsolim te gaan.
Op deze prachtige plek, gelegen aan de middellandse zee hebben we een heerlijk diner en
avondmeeting aan het strand, om daarna te overnachten in één van de gezellige kibboets
huisjes.

Dag 2 vrijdag 10 februari: Nazareth village, meer van Galilea, Kapernaum en Jordaanvallei
Vanochtend beginnen we met een bezoek aan Nazareth Village, dit openluchtmuseum geeft
ons een goed idee van het leven in de tijd van Jezus, de prachtige “tuin” met de velen
olijfbomen schetsen een Bijbels tafereel.
Vanaf Mount Precipice staan we stil bij het Bijbelverhaal uit Lukas 4. Het uitzicht is
adembenemend. Onder ons is de Jizreël vallei, tegenover de Mount Gilboa en Givat HaMoreh.
We vervolgen onze reis verder naar het oosten van beneden-Galilea, op weg naar Tiberias, rijst
een monumentale klif op die een adembenemend uitzicht biedt op de Jordaanvallei, het meer
van Galilea, de Golanhoogten, de berg Hermon. Dit is de Arbel Cliff, het hart van het
natuurreservaat Arbel, uitgeroepen tot nationaal park in 1967.Op deze plaats nemen we de tijd
voor een heerlijke picknick.
In Migdal, het Bijbelse Magdala zijn resten gevonden van een synagoge uit de tijd van de
Messias. In de tijd van het eerste verbond bestond de bevolking van Magdala, net als van
andere steden aan de noordzijde van het Meer van Galilea uit religieuze joden. De inwoners
visten op het meer van Galilea en ze bebouwden het vruchtbare land in de buurt. In de tijd van
de Messias was Magdala een belangrijke plaats die zich uitstrekte over ene afstand van zeker
een kilometer langs het meer.
Kapernaum werd de thuisbasis van de Messias in de jaren van zijn bediening. De Messias
verliet Nazareth en ging in Kapernaum wonen. (Math 4:13) Peter, Andreas, Jakobus en
Johannes waren vissers en ook zij leefden in Kapernaum, alsook Mattheüs de tollenaar.
We maken als afsluiting van deze dag een prachtige boottocht over het meer van Galilea.
Diner en overnachting in kibboets Degania.

Dag 3 zaterdag 11 februari: Banias, Cesarea Philippi, Mount Bental en Berg der
Zaligsprekingen
Het natuurreservaat Banias bevat een overvloed aan natuurlijke en historische schoonheid.
Deze omvatten de ruïnes van oude steden en de bruisende Banias waterval de grootste
waterval in Israël. We maken hier een wandeling en genieten van de prachtige omgeving.
Cesarea Philippi, was een stad aan de voet van de Libanon. Jezus bezocht de streek. En daar
beleed Petrus zijn Meester als de Zoon van de levende God. De plaats ligt 40 km ten noorden
van het meer van Galilea in het meest noordelijk gedeelte van het Beloofde Land.
We lunchen in het Libanese restaurant vlakbij de Banias. Mount Bental is één van de
bijzondere bergen van Israël, met het uitzicht op de Golan en Syrië, de plaats waar het Joodse
volk de moedige strijd streed tijdens de Israëlische oorlog om de Golan. Het dal onder aan de
berg tot aan de berg Hermon wordt het tranendal genoemd.
We eindigen onze dag met een wandeling vanaf de berg der Zaligsprekingen. We genieten van
het prachtige uitzicht en denken na over de inspirerende woorden van de Bergrede die,
volgens de overleveringen, hier door Jezus zijn uitgesproken.
Diner en overnachting in kibboets Degania.

Dag 4 zondag 12 februari: Neve Midbar, Dode Zee, Wadi Qelt en de Olijfberg
Vandaag laten we het noorden achter ons en rijden we door de Jordaanvallei richting
We vervolgen onze weg naar de mogelijke doopplaats van de Messias in de Jordaan. We
bezoeken we de plek waar Jozua en het Joodse volk het Beloofde Land binnentrokken. Hier is
de mogelijkheid tot dopen.
Aansluitend gaan we naar Neve Midbar, de plaats van de Dode Zee Een toeristisch moment bij
uitstek! ~We ervaren hoe het is om gewichtsloos te zijn door het drijven op de Dode Zee. Een
geweldige ervaring en een fotomomentje waard. Op deze plaats is er ook gelegenheid voor de
lunch
Onderweg naar Jeruzalem maken we nog een stop bij het gebied van de Wadi Qelt, een vallei
in de woestijn van Judea. Het landschap is ruig en veelkleurig. Wadi Quelt is ook de plaats
waarvan aangenomen wordt, dat de profeet Elia gevoed werd door de raven bij de beek
de Kerith.
Bij aankomst in Jeruzalem hebben we een panoramisch uitzicht op Jeruzalem vanaf de
Olijfberg.
Diner en overnachting in hotel Jerusalem Gardens.

Dag 5 maandag 13 februari: Hof van Gethsemane, Berg Sion, Via Dolorosa en de Klaagmuur
Deze dag staat in het teken van het geweldige Jeruzalem.
We beginnen op de Olijfberg. Vanaf hier hebben we een schitterend uitzicht over de stad.
Vanaf deze plek maakt u de mooiste foto’s! Deze bijzonder plaats is zowel historisch als
toekomstgericht van enorme waarde, eens zal Hij voet zetten op de Olijfberg.
We wandelen langs Joodse graven, Dominus Flevit, het Hof van Gethsémané en de Kerk van
Alle Volkeren. In de tuin van Gethsemane nemen we tijd om stil te staan bij het lijden wat
Jezus hier heeft ondergaan.
Er is al wandelend zoveel te zien in Jeruzalem. We kijken onze ogen uit! We komen aan bij de
Berg van Sion. Hier bezoeken we de Kerk van Sint Petrus in Gallicantu. De kerk van Petrus en
het hanengekraai, In de tijd van Jezus woonden hier welgestelden, en wellicht ook de
hogepriester Bij opgravingen is o.a. een put gevonden die als kerker gediend kan hebben. De
kerk herinnert aan het lijden van Jezus bij de Hoge Raad en aan de verloochening door Petrus
Inmiddels is het tijd voor de lunch en waar kun je dat beter doen dan in de Joodse wijk.
Na de lunch bezoeken we Betesda, huis van barmhartigheid en staan stil bij de man die al 38
jaar verlamd is. Jezus geneest de man.
Aansluitend lopen we naar de plaats ecce homo, hier is het begin van de Via Dolorosa, onder de
boog van ecce homo in de grond liggen eerste -eeuws overblijfselen waar toeristen
nietsvermoedend met hun voeten overheen lopen, Jeruzalem heeft veel zichtbare maar zeker
ook nog genoeg ver weg in de grond terechtgekomen kostbaarheden uit de tijd van de Bijbel.
We eindigen deze bijzonder dag met een bezoek aan de westelijke muur en de zuidelijke
trappen die in de tijd van de Messias hun opgang hadden tot de tempel
Diner en overnachting hotel Jerusalem Gardens.

Dag 6 dinsdag 14 februari: Tel Azeka, Nachal Elah en Bethlehem
Vanochtend begint onze dag in het Bijbelse Tel Azeka.
117 meter boven de glooiende heuvels van de laaglanden van Judea ligt Azekah, in de oudheid
een van de belangrijkste steden en het regionale centrum van de vruchtbare vlaktes van de
prachtige vallei van Elah. Millennia lang bloeide en groeide Azekah, profiterend van zowel de
rijke natuurlijke als strategische ligging op een van de belangrijkste routes die van de
kustvlakte naar Jeruzalem en het zuiden leidden. Water werd geleverd vanuit Nachal Elah. We
staan hier stil bij de strijd die hier gestreden werd door David en Goliath.
Daarna bezoeken we de stad Bethlehem en hier zullen wij ook onze lunch gebruiken.
Ook bezoeken we hier de Herdersvelden bezoeken en spreken over Jezus geboorte
De indrukwekkende dag wordt afgesloten in de graftuin waar we tijd en gelegenheid hebben
om te overdenken dat Jezus Zijn leven heeft gegeven voor ons, om onze overtredingen en
ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem.
Diner en overnachting in hotel Jerusalem Gardens.

Dag 7 woensdag 15 februari: Yad Vashem, Ein Kerem, Tel Aviv en Abu Gosh
Indrukwekkende momenten beleven we bij onze eerste bezoek. We nemen uitgebreid de tijd
voor Yad Vashem, het Holocaustmuseum. Dit is een gedenkplaats voor de zes miljoen Joden
die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord door de nazi’s.
We reizen verder naar Ein Kerem, prachtig gelegen ten westen van Jeruzalem. Omgeven door
bos en de heuvels van Jeruzalem, werkelijk adembenemend.
Vanaf deze bijzonder plek laten we Jeruzalem achter ons en gaan we op weg naar Tel Aviv.
Onderweg in Abu Gosh is er tijd voor de lunch, deze plaats staat bekent als de plek om
hummus te eten! Natuurlijk willen wij dat niet zomaar aan ons voorbij laten gaan!
Diner en overnachting Ruth Daniel Residence.

Dag 8 woensdag 16 februari: Terugreis naar Nederland
Vandaag is alweer onze laatste dag aangebroken in het Beloofde land.
We maken contact met Nati Silverman, Pastor van de Messiaanse gemeente Adonai Roi, wat
staat voor de Heer is mijn Herder. Adonai Roi bevindt zich midden in het bruisende Tel Aviv
en heeft tevens een ministry Café genaamd Ha-Ogen (het Anker).
In het oude Jaffo bezoeken we het “huis”van Simon de leerlooier en staan we stil bij het verhaal
uit de Bijbel en het visioen van Petrus.
Een wandeling langs het prachtige strand, aan de Middellandse zee mag niet ontbreken tijdens
deze fantastische reis!
We lunchen bij een heerlijke plek aan de haven van het oude Jaffo.
Aan het strand nemen we een moment de tijd voor een avondsluiting, ruimte voor gebed en
zang.
Helaas is aan deze indrukwekkende reis een einde gekomen, maar met tal van mooie
herinneringen en vriendschappen rijker gaan we naar huis.
Onze vlucht vertrekt vanaf Ben Gurion naar Amsterdam.

Reisdetails
Vertrek: Nederland

Van: 09/02/2023 - Tot: 16/02/2023

Inbegrepen
8 dagen vervoer in comfortabele touringcar
Nederlandssprekende gids gedurende de gehele reis
5 lunches
7 hotelovernachtingen incl. ontbijt en diner
Pet + landkaart+ programma in pocketformaat.
koffergelden
ruim- en handbagage van 20 kg
Administratiekosten en Garantiefonds

Niet inbegrepen
Reis- en annuleringsverzekering
Eventuele bijdragen voor sprekers/lezingen en giften
PCR-Test indien nodig
Lunches op dag 1, 5 en 7 niet inbegrepen.
Drankjes bij de maaltijden
Toeslag eenpersoonskamer € 492,- of kamer op indeling € 20,Vervoer van en naar de luchthaven Schiphol op aanvraag
Persoonlijke uitgaven
Tip voor chauffeur en gids + water geld in de bus: € 75,-

Voorwaarden
Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.
Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties
Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Extra informatie
Aansluitend aan uw reis naar Israël met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van uw verblijf tot de mogelijkheden waarin
wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Samen één zijn

