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Maandag 4 maart.     
Vandaag vertrekken we om 6.15 uur in de morgen naar de luchthaven Tel Aviv Ben Gurion.  
We hebben ons om 3.15 uur op Schiphol verzameld, een groep van 14 personen: 2 
echtparen en 3 mannen en 7 vrouwen, alleen of met vriend(in), tussen de 43 en 66, uit alle 
delen van Nederland en allerlei geloofsrichtingen, zoals baptist, Joods, chr. gereformeerd, 
hervormd, evangelisch. Marjan le Poole van Idoed gaat mee als reisleidster.  
De vlucht verloopt voorspoedig. We maken kennis met Nederlandssprekende gids Ayalla 
Zion en de dochter van Marjan, die een paar dagen mee zal gaan. 
Het busje met de jonge Arabische chauffeur staat klaar, we passen er maar net in met alle 
koffers…hij zal de hele reis met ons meegaan en blijkt een zeer goede chauffeur te zijn. 
In het Dor Habonim reservaat aan de kust maken we een wandeling van 1,5 uur.  
Het is fris, maar droog en fijn om in beweging te zijn. We maken de eerste foto’s van 
bloemen, er zullen er nog veel volgen.  
 
We zien kleine rode wilde tulpen en bloeiende cactus.  En we 
maken voorzichtig kennis met elkaar…Op weg naar de bus 
raken we met de helft van de groep en Marjan erbij de weg 
kwijt…we dwalen 3 kwartier rond. En we waren al zo 
moe…maar gelukkig is hotel Nir Etzion niet ver meer en we 
genieten van een heerlijk buffet en een mooie kamer!  
We gaan uiteraard vroeg slapen! 
 
 
Dinsdag 5 maart 
Na een lekker ontbijt vertrekken we om 8 uur naar de voet van de Carmel. Hier is het 
Nahal Me’arot nationaal park en lopen we de botanische route van 2,5 uur...Nou ja, lopen,  
er moet flink over stenen naar boven worden geklauterd, het ging goed, maar het was best 
wel eng…ook had niet iedereen dit pad, maar een wandelpad verwacht,...  
Maar als groep leer je elkaar wel beter kennen en merk je wie er behulpzaam is!  
We zien veel bloemen en kruiden bloeien, want het heeft in februari veel geregend. 
Het Carmelgebergte is een van de mooiste natuurgebieden in Israël. Het gebergte is zo’n 
500 meter hoog. Vroeger was dit noordelijke gebergte in Israël met wijngaarden bedekt, 
waar het zijn naam, ‘de wijngaard van God’ (Karem El) aan dankt. 
Na de lunch rijden we naar opgraving van Zippori. Volgens de Talmoed had de stad 18 
synagogen. Tot op heden is er één synagoge ontdekt. De gebedsruimte heeft een prachtige 
mozaïek vol met Bijbelverhalen en joodse symbolen. Ondertussen wordt het bewolkt en fris. 
We rijden verder tot Mount of Precipice Lookout Point, met zicht de Yisrael vallei, links op 
Mount Tabor, in het midden Samaria en rechts nog een stukje van de Carmel. 
Overnachting in Tiberias, aan het meer van Galilea, in hotel Prima Galil.  
Het (koosjere) eten was weer heerlijk en het bed prima!   
 
  



Woensdag 6 maart 
We gaan op pad naar de Golanhoogte. We bekijken eerst een 
natuurfilm over deze plek.  
Dan gaan we naar de “hoofdstad” van de Golan, Katzrin. We 
bekijken de historische film over de indrukwekkende geschiedenis 
van Gamla, het “massada van het noorden” en bezoeken we kort het 
archeologisch museum, waar veel opgravingen te zien zijn. We 
kopen in groepjes wat eten voor de lunch. We rijden naar het begin 
van het wandelpad, daar vandaan kunnen we Gamla zien op de 
flanken van de berg.  
In 67 n. Chr. werd dit joodse stadje door Romeinse legioenen 
overmeesterd. De 5000 joodse inwoners wierpen zich daarop in een 
ravijn; zij pleegden liever zelfmoord dan dat zij in handen vielen van 
de Romeinen. De naam stamt van het woord gamel ofwel kameel en is vernoemd naar de 

gelijknamige heuvel waarop de ruïnes zich uitstrekken en die lijken 
op de rug van een kameel. 
Het pad dat we een uur lang volgen, is omhoog door een wadi, met 
weer veel stenen en ook heel natte stukken. Het is wel erg mooi, er 
bloeit en groeit van alles en het is prima wandelweer. Er worden heel 
veel foto’s gemaakt! We worden beloond met een prachtige waterval 
van 51 meter hoog, de hoogste van Israël.  
Na dezelfde route teruggelopen te zijn, eten we onze gekochte 
broodjes met kaas en hummus op en zien we een vos vlakbij!!! 
Later in de middag brengen we een bezoek aan de berg Bental. 
Deze biedt een panoramisch uitzicht over de Golan en de huidige 
grens met Syrië. In het dal is de moedige strijd gestreden tijdens de 

Zesdaagse Oorlog om de Golan. Boven op de bergtop zijn de bunkers te bezichtigen die een 
stukje laten zien uit het verleden. Er lopen veel toeristen van allerlei nationaliteiten en het 
wordt koud.  
Op de weg terug stoppen we nog even in Tabgha, waar we een tijdje aan de oever van het 
meer van Tiberias staan. Weer een heerlijk buffet en een goede nachtrust in Tiberias. 
 
 
Donderdag 7 maart 
Na een uitgebreid ontbijt zitten we weer om 8 uur in de bus, dit is bijna elke dag zo!  
Ook wordt er elke dag een stukje uit de Bijbel gelezen en gebeden door Marjan.  
Meestal gebeurt dit in de bus, soms al rijdend….  
We maken een korte wandeling op Mount Arbel, zien de cliffs die als het ware hangen over 
het meer van Galilea. De natuurlijke grotten werden gebruikt als schuilplaats voor de rebellen 
tegen Herodes en was een vesting tijdens de opstand tegen de Romeinen. Vanaf hier 
hebben we een prachtig uitzicht over het meer van Tiberias, de Golan hoogvlakte en het 
Hermon gebergte, waar veel sneeuw ligt maar die helaas in wolken gehuld is.  
We stoppen even in Tabgha, nu bij het kerkje met de mozaïek van de broden en de vissen. 
Snel een paar foto’s gemaakt en rijden we verder naar de Hula vallei.  
We bekijken daar een korte 4D-film over de vogeltrek en wandelen rond op eigen 
gelegenheid. De Hula vallei bevat wandelpaden en observatiepunten  
die te gebruiken zijn bjj het observeren van de duizenden vogels die in  
het park te vinden zijn.   
 
Langs de grens rijden we naar kibbutz Misgav Am en luisteren naar de van huis uit 
Nederlandse Josef, die ons vertelt over het leven en de beveiliging van Israël aan de grens 
van Libanon. Een indrukwekkend verhaal. Waar voorheen de mensen bij elkaar op bezoek 
gingen, wordt er nu een muur gebouwd…Het was heel koud en mistig bovenop de berg!  
Helaas zijn we te laat voor de afdaling naar de watervallen van Nahal Lyon, de parkeerplaats 
is al dicht. Bij de lager gelegen parkeerplaats maken we nog een korte wandeling.   



Omdat het nog maar 16 u is en Ayalla ons zoveel mogelijk wil laten zien, rijden we naar  
Tel Faher (of Golani Lookout).De heftigste en beslissende strijd in de Zesdaagse oorlog om 
de Golanhoogten in te nemen vond hier plaats. Een netwerk van bunkers werd aan de 

zijkant van de berg gebouwd, waardoor het bijna onmogelijk 
was om door te breken.   
Tel Faher is nu een park ter herdenking van de 32 Israëlische 
jonge soldaten die hierbij omgekomen zijn. 
Het was een wat vreemde en koude dag, met veel verschillende 
dingen…Na het eten komen we samen voor de avondsluiting. 
We bespreken hoe het tot nu toe is, lezen uit de Bijbel, we 
zingen een paar liederen en bidden met elkaar.  
Dan pakken we de koffers in voor onze laatste nacht in 
Tiberias. 

 
 
Vrijdag 8 maart 
In de morgen bezoeken we de opgravingen en mozaïeken van Beith Shean, vlakbij de 
Jordaan. De oudste resten die gevonden zijn dateren van 5000 voor Christus. Deze stad is  
in vroegere tijden verwoest door een aardbeving. De opgravingen bleken gelukkig in goede 
staat te verkeren, zodat het mogelijk was een reconstructie te maken. Dit was tevens de 
plaats waar koning Saul werd gedood. Hier werden zijn lichaam en dat 
van zijn drie zonen opgehangen aan de muren van de stad. 
Op Mount Gilboa lopen we daarna een half uur de Iris Trail En ja, we 
hebben geluk! De Gilboa Iris, die alleen hier groeit, staat prachtig in 
bloei! En het is heerlijk wandelweer! 
 
Daarna de bijna 2 uur lange wandel- en klimpartij langs de Nahal 
Yitzpor, ook op het Gilboa gebergte. Deze rivier stroomt vanaf de Gilboa 
tot aan de Beith Shea’n vallei. Dit gebied staat vol wilde anemonen en 
cyclamen. Het afdalen is op sommige plekken behoorlijk zwaar en 
“steenrijk”, maar al met al is het een heel mooie tocht, waar we van 
genieten. 
 
We rijden in 1,5 uur naar Jeruzalem, naar hotel Jerusalem Tower, waar we 4 nachten zullen 
verblijven. Frissen ons even op en lopen met elkaar in 20 min. naar de Kotel (Western Wall, 
ofwel  Klaagmuur) en maken het begin van de Shabbat mee. Er wordt vol vreugde door de 
orthodoxe mannen gezongen en gedanst. Daarna wonen we een speciale Shabbatmaaltijd 
bij met Messiaanse uitleg bij Christ Church, niet ver van de Klaagmuur. We proeven de 
speciale Shabbatwijn en de challa’s, de kunstig gevlochten Shabbatbroden, Het was een 
heel mooie, maar vermoeiende dag.  
 
 
Zaterdag 9 maart 
Vandaag staat in het teken van de Oude Stad van Jeruzalem onder leiding van gids Léon, 
die ons om half 9 begroet. We rijden naar de Olijfberg, vanwaar we een mooi uitzicht op de 
Oude Stad hebben, met de originele trappen die opgingen naar de Tempel, waar ook de 
Messias heeft gelopen. We lopen langzaam naar beneden, stoppen bij het kerkje Dominus 
Flevit, waar volgens overlevering Jezus, voorafgaande aan intocht in Jeruzalem, de stad 
aanschouwde en huilde over het lot van de stad zoals hij dat voorzag. De kerk heeft de vorm 
van een traan en op de hoeken staan kruiken in de vorm van een traan. Er zijn prachtige 
mozaïeken met vruchten. Verder lopend zien een grafgrot voor rijke mensen, we zijn een 
tijdje in de Hof van Getsemane, fotograferen de prachtige mozaïek aan de voorkant van de 
Russische Orthodoxe kerk en lopen via het Kidrondal naar de Oude Stad.  
We zien vanaf een afstandje de stad van David en komen langs opgravingen. 
 



Bij de Klaagmuur krijgen we een indruk van de sfeer op de Shabbat. 
Het is overal heel druk. 
Na een wandeling over de muur, beginnend bij de Jaffapoort en 
eindigend bij de Damascuspoort, komen we bij de Graftuin, een 
oase van rust in een prachtige tuin met bijzondere bloemen en 
planten. We kijken uit op de Schedelplaats boven het busstation  
en krijgen een mooie uitleg van de Vlaamse gids. 
Volgens velen is dit de plaats van de kruisiging en opstanding  
van de Messias. 
We lopen terug naar het hotel voor de maaltijd.  
’s Avonds gaan we met z’n zessen naar de Tower of David en 
genieten van de Light&Sound show op de muren. 
Een prachtige dag en avond! 

 
 
Zondag 10 maart 
Deze dag is vrij om in te vullen en daar wordt goed gebruik van gemaakt. Marjan laat ons 
zien waar de lightrail is en legt de kaartjesautomaat uit. We gaan met z’n vijven eerst naar 
Mount Herzl, waar veel Israëlische leiders begraven liggen. Daarna bezoeken we Yad 
Vashem, het Holocaustmuseum. Vol indrukken nemen we de tram terug naar het centrum en 
hebben voor het eerst wat tijd om te winkelen...Aan het eind van de middag maken we met 
een aantal van de groep de dienst van King of Kings Church mee. 
Tijdens het buffet is de hele groep weer bijeen en wisselen we onze verschillende 
ervaringen van die dag uit. 
 
 
Maandag 11 maart 
Vanochtend beginnen we onze dag op de bijzondere plaats Elon Moreh op de berg Kabir in 
Samaria in de zogenoemde Westbank. Dit was de eerste plaats waar Abraham een altaar 
bouwde en waar God tegen hem zei “aan uw nageslacht zal ik dit land geven”. (Gen 12:7). 
We maken een korte wandeling. Dan rijden we naar de berg van de zegeningen, de Gerizim, 
deze ligt aan de noordkant van het huidige Nablus, het Bijbelse 
Sichem. Van hieruit hebben we zicht op de stad Nablus en in de 
verte kunnen we het graf van Jozef zien. We lunchen vlakbij een 
legerbasis. 
 
In Shiloh staat de amandelboom in volle bloei en zien we vandaag 
deze prachtige boom! Dit is waar de tabernakel 369 jaar heeft 
gestaan en van waaruit de 12 stammen zich over Israël hebben verspreid. We staan stil bij 
deze bijzondere plek, waar Hannah haar gebed richtte tot God en Hij haar verhoorde.  
Na nog een bezoek aan de Saboneta zeepfabriek, rijden we terug naar hotel Jerusalem 
Tower voor weer een heerlijke maaltijd en onze laatste overnachting daar. 
 
 
  



Dinsdag 12 maart  
We vertrekken met onze koffers uit Jeruzalem en rijden langs de Dode Zee naar Ein Gedi.  
In dit mooie natuurgebied lopen we naar boven naar de watervallen en bewonderen de 
rotsen en grotten, waar David zich eens schuilhield voor Saul. We zien meerdere klipdassen. 
Ook bezoeken we de oude synagoge, deze dateert uit de Romeins-Byzantijnse periode en 
die vele veranderingen heeft doorgemaakt. Er is een prachtige mozaïekvloer.  
Op een maquette is goed te zien hoe het dorp er vroeger uitzag. 
We wandelen daarna door de botanische tuinen van de kibbutz Ein Gedi. Deze liggen 
verspreid over het grootste deel van de kibbutz en zijn een geïntegreerd deel van het 

gemeenschapsleven.  
We zien veel soorten palmbomen, vooral de dadelpalm, deze heeft een 
belangrijke plaats in de Hebreeuwse Bijbelse overlevering. De 
cactustuin met zeer zeldzame cactussen is uniek en vanaf hier is er een 
uitkijkpunt met uitzicht op het zuiden vanaf de kliffen van Ha’atakim, de 
berg Sodom en de oevers en sinkholes van de Dode Zee. Vanwege de 
teruglopende waterlijn van de Dode Zee werden oude ankers gevonden 
in de zeebodem. Helaas zijn er ook plantages en gebouwen ingestort 
door de dalende zeebodem, een triest aanblik. 
 

Door de hevige regenval van de afgelopen weken is het Sodom gebergte, dat in het 
zuidelijke deel van het Dode Zee-bekken ligt, afgesloten. De berg is eigenlijk vol zout en 
werd lang geleden gevormd en bestaat nu uit grotten, spleten, mergelsteen e.d.  
De wandeling daar kan niet doorgaan. Zo zijn we al om een uur of 4 in kibbutz Mashabe  
Sade in de Neveg. We hebben daar een heerlijk ruime kamer met zitjes buiten.  
De maaltijden zijn in de eetzaal, die op 5 min. lopen ligt.  
’s Avonds hebben we weer een avondsluiting, ook benoemen we onze highlights van de reis. 
 
 
Woensdag 13 maart 
Al vroeg in de morgen zijn we in nationaal park Ein Avdat.  
De spectaculaire smalle steilwandige kloof die ontstaan is 
door erosie van stromend water, is te vinden in de Zin 
Vallei, in het hart van de Negev woestijn. Het weer was erg 
mooi. We zien steenbokken, bloemen, de terebint en 
watervallen. En heel veel toeristen uit allerlei landen…. 
Via wandelpaden en tal van trappen lopen we in ongeveer 
1,5 uur via de flank van de kloof naar de top. Het is een 
mooie, maar enerverende tocht en behoorlijk hoog.…  
 
Aan het eind van de morgen bezoeken we de kibbutz Sde boker, ook in de Negev woestijn. 
In Sde boker woonde de oprichter van de staat Israël, David Ben Gurion.  
Het volledig ingerichte huis zoals David Ben Gurion en zijn vrouw Paula bewoond hebben  
is hier ook te zien. Ook zijn graf is hier, op een plek met uitzicht op de Negev. 
We rijden naar de Kornmehl geitenboerderij, nu in het voorjaar omgeven door 
woestijnbloemen. We lunchen daar met verse producten van de boerderij, maar het duurt 
wel lang! De zoon van het gezin vertelt ons over het ontstaan van de geitenboerderij.  
Weer lekker op tijd zijn we Mashabe Sade en kunnen nog een tijdje in de zon zitten . 
Na de maaltijd komen we nog even samen om af te spreken voor morgen, dat is alweer  
de laatste dag van deze mooie reis! 
  



Donderdag 14 maart  
Met de koffers in het busje vertrekken we weer op tijd. We stoppen bij een prachtige 
voetgangersbrug over Nahal Habesor en kijken er even rond.  
Dan rijden we door het groene platteland van Israël, niet ver van de Gazastrook, naar kibbutz 
Yad Mordechai. Deze ligt vlakbij de zuidelijke strandstad Ashkelon. Er is een prachtig 
museum gewijd aan het opstandslid Mordechai Anilewitz van de Warschau Getto.  
Yad Mordechai is ook de plaats van de Slag van Yad Mordechai, gevoerd door slechts 130 
kibboetsleden met slechts 55 lichte wapens tegen de Egyptenaren tijdens de 
Onafhankelijkheidsoorlog in 1948. Heel indrukwekkend!  De kibbutz staat ook bekend om 
zijn honingproductie. We krijgen uitleg en proeven honing. Daarna kopen we wat in het 
winkeltje en lopen door de kibbutz naar de eetzaal, waar we de warme lunch nuttigen. 
 
Inmiddels regent het behoorlijk, wat jammer is, want er staat nog een bezoek aan Neot 
Kedumim, het bijbels natuurreservaat, op het programma. De tuin van ”Profeten en Wijzen” 
met honderden verschillende planten en bomen is ondanks de regen een prachtige plek! 

Binnen in de “tent van Abraham” krijgen we nog een enthousiaste uitleg 
over het maken van inkt voor de thorarollen, over het perkament en het 
beschrijven ervan.  
Om 18 uur zijn we op Ben Gurion en na wat kritische vragen van de 
beveiliging, hebben we tijd genoeg om nog wat te eten en rond te  
lopen, voordat we om 20.30 inchecken. 
Als we op Schiphol zijn geland, horen we van een raketaanval op Tel 
Aviv, vlak nadat we vertrokken waren…gelukkig waren er geen 
slachtoffers. 
Dit was een vreemd einde van een fantastisch mooie reis! 
 

 
 

Lidi van Zeist 


