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• Wanneer u landt op Ben Gurion Airport Tel Aviv, 

voelt u het al. U bent thuis in Israël. Wij vliegen 
met een rechtstreekse vlucht naar het beloofde 
land.  

• Met een luxe touringcar worden we naar ons 
hotel gebracht. Een goed begin van deze reis. 

• Tijd om een heerlijke strandwandeling te maken of 
om lekker te genieten op een terrasje. 

• Diner en overnachting in Netanya. 

 

 
• Vandaag beginnen we de dag met een rondleiding 

in de oude havenstad Caesarea van Koning 
Herodes, zetel van de Romeinse gouverneur 
Pontius Pilatus. 

• Onze reis vervolgen we in de richting van Haifa. 
Vlak onder deze grote kuststad ligt het voormalig 
interneringskamp Atlit. Het museum en de oude 
barakken vertellen over de tragische geschiedenis 
van de joodse immigranten tussen 1939 en 1948.  
Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog ontvluchtten Europa en reisden naar 
Israël, waar zij terecht kwamen in het kamp in Atlit. 

• Na dit indrukwekkende bezoek reizen wij verder. De berg Karmel is de plaats waar de 
profeet Elia de 450 profeten van Baäl uitdaagde. Kunt u het zich voorstellen? 
We kijken uit over de vlakte van Jizreel. In deze vallei, die aan de voet van de Karmel 
ligt, zijn vele grote veldslagen geleverd. Vanaf de berg Karmel heb je een schitterend 
uitzicht. Aan de voet van de Karmel zie je Haifa liggen 

• Diner en overnachting in Tiberias. 

  

Dag 1:  Maandag 20.03.2023 

Dag 2:  Dinsdag 21.03.2023 



 

 

 
• Tabga dat bekend staat als de plaats waar het 

wonder van de wonderbare spijziging plaatsvond 
• We vervolgen onze route langs de Berg van de 

Zaligsprekingen, waar de Bergrede plaatsvond. 
• Daarna bezoeken we de ruïnes van Kapernaüm, 

het huis van de Messias en de apostelen Petrus, 
Andreas, Jacobus, Johannes en de tollenaar 
Mattheüs. 

• Aan de grens met Libanon krijgen we uitleg over 
de veiligheidssituatie ter plaatse in kibbutz Misgav Am. 

• We hebben een interessante ontmoeting met Israëlische soldaten, die verantwoordelijk 
zijn voor de veiligheid van Israël aan de noordelijke grens. 

• We besluiten de dag met een boottocht op het Meer van Galilea. 
• Diner en overnachting in Tiberias. 

 

 
• Na een rit door de Jordaanvallei, bezoeken we Ein 

Gedi. Wie kent niet het indrukwekkende 
Bijbelverhaal van koning Saul en David. In de 
omgeving leven steenbokken en zien we 
klipdassen lopen op de hooggelegen rotsen. Ook op 
deze plaats heeft David enkele van zijn prachtige 
psalmen geschreven. 

• We bezoeken Massada, een symbool van Joods 
verzet tegen de Romeinen, met uitleg hoe deze 
gebeurtenis nog steeds van invloed is op de Israëlische samenleving en het leger.  

• Samen drijven op de Dode Zee. Heerlijk wat een ontspannen moment. Wist u dat de 
Dode Zee modder ook goed is voor de huid? Het insmeren met modder levert zeker 
mooie plaatjes op! 

• We gaan een dadelplantage bezoeken en horen alles over de groei en bloei van de 
dadelboom. Hoe bijzonder dat in de zilte grond waar ze in staan zulke enorme zoete 
vruchten voortbrengen en juist hier zo goed groeien. 

• Diner en overnachting in Jeruzalem. 

  

Dag 3:  Woensdag 22.03.2023 

Dag 4:  Donderdag 23.03.2023 



 

 

 
• De Stad van David is de ‘geboorteplaats’ van de stad Jeruzalem, 

de plaats waar koning David zijn koninkrijk vestigde en waar de 
geschiedenis van het volk Israël werd geschreven. 

• De meest fascinerende bezienswaardigheid is de Hizkiatunnel. 
De Hizkia tunnel is de natte tunnel waar we doorheen lopen, 
deze is 533 meter lang. De tunnel loopt van de stad naar de bron 
van Siloam. De mogelijkheid is ook om door de droge tunnel te 
lopen. 

• De Joodse wijk en een bezoek aan de Hurva Synagoge staan 
natuurlijk ook op het programma vandaag. 

• Hoe bijzonder is het om het begin van de viering van de 
ontvangst van Shabbat bij de Westelijke Muur (Klaagmuur) bij te wonen? Dit is 
natuurlijk met uitleg. 

• We mogen daarna genieten van een traditionele Shabbatmaaltijd met uitleg. Zowel 
leerzaam als lekker. Een mooie ervaring dus! 

• Diner en overnachting in Jeruzalem. 
 

 
• Vandaag krijgt u de mogelijkheid een 

Shabbatdienst gedeeltelijk bij te wonen in de 
Grote Synagoge. 

• Daarna brengt de bus u naar de top van de 
Olijfberg daar hebben we een schitterend zicht op 
Jeruzalem. We wandelen naar beneden naar de 
hof van Gethsemané.  

• We krijgen ook een rondleiding langs alle 
belangrijke plekken van de Oude Stad Jeruzalem: 
Via Dolorosa gaan we naar het Oostenrijks Gasthuis met uitzicht over de stad. 

• De graftuin met Golgotha is een bijzondere plaats met haar prachtig aangelegde tuin. 
• Diner en overnachting in Jeruzalem. 

 

 
• Wilt u het even rustig aan doen? Vandaag is een 

vrije dag met eigen invulling. 
• Vanmorgen zal uw predikant een dienst beleggen 

in het hotel.  
• Diner en overnachting in Jeruzalem. 

Dag 5:  Vrijdag 24.03.2023 

Dag 6:  Zaterdag 25.03.2023 

Dag 7:  Zondag 26.03.2023 



 

 

 
• In de ochtend maken we een wandeling op de 

muren van Jeruzalem. 
• Vandaag maken we een Bar Mitswa viering mee 

bij de Klaagmuur. Bar Miswa betekent letterlijk, 
“zoon”of “dochter” van het gebod. Een joodse 
jongen is vanaf zijn dertiende jaar religieus 
meerderjarig en verplicht zich aan de mitswot of 
ook wel geboden te houden. Voor een joods meisje 
geldt dit vanaf haar twaalfde jaar.  

• We zullen in de middag een bezoek brengen aan Yad Vashem. Dit is het Holocaust 
museum, een gedenkplaats ter nagedachtenis aan de zes miljoen joden die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. 

• In de namiddag bezoeken we de nationale begraafplaats Mount Herzl. Op deze plaats 
zijn bekende landgenoten begraven. Een van die mensen is Theodor Herzl. Hij was de 
grondlegger van het huidige Israël. 

• Diner en overnachting in Jeruzalem. 

 

 
• We beginnen de dag in Bethel, de plaats waar 

Jacob de droom kreeg. 
• In Silo, de plaats waar de tabernakel 369 jaar 

heeft gestaan, staan we stil bij deze bijzondere 
plaats, waar Hannah diep bedroefd en in tranen 
haar gebed richtte tot God. Haar gebed werd 
verhoord.  

• Aansluitend gaan we naar de bijzondere plaats 
Elon Moreh op de berg Kabir. Een 
indrukwekkende gedachte dat op deze plaats 
Abraham zijn band met dit land heeft verzegeld. 
Elon Moreh was de eerste plaats waar Abraham een altaar bouwde. Daar zei God tegen 
hem “aan uw nageslacht zal ik dit land geven”. 

• De berg van de zegeningen, de Gerizim ligt aan de noordkant van het huidige Nablus, 
het Bijbelse Sichem. Vanuit de Gerizim hebben we zicht op de stad Nablus. Als we 
goed kijken, kunnen we vanuit de verte het graf van Jozef zien. Het graf van Jozef ligt 
op de plaats waar de Heere aan Abraham verscheen, in Sichem, bij de terebint van 
More. Jozefs graf was een getuigenis van Gods belofte aan Israël, aangaande hun 
rechten op het land. 

• In het land van Benjamin wonen de oprichters van Saboneto. Dit is een organisatie die 
zich inzet voor gehandicapte mensen in Israël. In hun werkplaats wordt zeep gemaakt.  

• Diner en overnachting in Jeruzalem. 

Dag 8:  Maandag 27.03.2023 

Dag 9:  Dinsdag 28.03.2023 



 

 

 
• Helaas is aan deze mooie reis bijna een einde 

gekomen en laten we het prachtige Israël achter 
ons. Maar voordat het zover is hebben wij nog een 
bijzondere reisdag voor de boeg. 

• Een bezoek aan Shaare Zedek Ziekenhuis een 
bezoek waar jullie in verbondenheid zo naar uit 
hebben gezien.  

• De dag sluiten we af met een bezoek aan Nebi 
Samuel, de plaats waar we het graf van de profeet 
Samuel vinden. Vanaf hier hebben we een 
fantastisch uitzicht over Jeruzalem. Een mooie synagoge, de plaats waar nog steeds 
joden komen om te bidden. 

• Vervolgens reizen wij naar het Bijbelse Joppe dat haar naam eer aandoet en 
‘schoonheid’ betekent. We genieten van de prachtige havenstad met zijn kleine 
visrestaurantjes, waar het gezellig vertoeven is. Er is genoeg te zien: het strand, de 
schilderachtige steegjes met haar ontelbare trappen en verrassende elementen. 

• Het is tijd om aan de terugreis naar Nederland te beginnen. Maar met vele mooie 
herinneringen en bijzondere ontmoetingen keren wij huiswaarts. 

• Vertrek vanaf de luchthaven van Ben Gurion naar Schiphol. 

 

 

 

Dit programma is eigendom van Israël Idoed Reizen. Wijzigingen voorbehouden.    

Dag 10:  Woensdag 29.03.2023 


