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10 daagse - Bijbelse rondreis Israel  

29 mei -7 juni 2018 
 

Van 29 mei tot en met 7 juni wordt er voor de Hervormde gemeente van 
Windesheim een reis naar Israel georganiseerd. Wij hebben een mooi en gevarieerd 
programma voor u samengesteld waarin bezoek aan de Bijbelse plaatsen centraal 

staat.  

Zo gaan we in de voetsporen van Jezus en volgen we de Via Dolorosa in de oude 

stad Jeruzalem, kijken we vanaf de Olijfberg uit over de stad en bezoeken we onder 
andere Getsemané en de graftuin. 

We wandelen door de joodse wijk in Jeruzalem en genieten een shabbatmaaltijd bij 

Hineni en krijgen daarbij uitleg. Een bezoek aan het Holocaust museum Yad 
Vashem ontbreekt niet.  

 

Het drijven in de Dode zee is een onvergetelijke ervaring evenals een bezoek aan 
het natuurreservaat Ein Gedi waar het bijbelverhaal van David en koning Saul 

gespeeld heeft. Ook het bezoek aan Massada, het zomerpaleis van koning Herodus 
is de moeite waard. 

 

Verdere hoogtepunten op deze reis zijn: een bezoek aan een Thora school in Tsfat 
met uitleg over de Hebreeuwse letters en het schrijven van de Thora, een bezoek 

aan de synagoges met uitleg over het Jodendom en een een wandeling in Tel Dan, 
het mooiste natuurreservaat van Israel!  

 

We overnachten in goede hotels en /of kibbutzim en reizen in een comfortabele bus 
met air conditioning. We gebruiken eenvoudige lunches op de reisdagen; er wordt 

volstaan met Falaffel, pizza of een sandwichlunch. Waar mogelijk verzorgen gids en 
chauffeur een picknick.  

 

 

Anneke van der Meulen, reisleider 

Helene Opatovski, nederlands sprekende gids 
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Dag 1 - dinsdag 29 mei - Amsterdam - Ben Gurion airport Tel Aviv  
 

Vertrek vanaf luchthaven Schiphol - naar Ben Gurion airport -Tel Aviv. Transfer het 

Dode zee gebied voor diner en overnachting in kibbutz Kalia.  

 

Dag 2 – woensdag 30 mei - Qumran - Ein Gedi - Massada - Dode zee 
 

We rijden door de woestijn van Judea richting de Dode zee, het laagste punt op 
aarde. Qumran is de vindplaats van de boekrollen. Ein Gedi is een natuurpark met 

een rijke fauna, flora, rotsen en watervallen. Toen David vluchtte voor koning Saul, 
zou hij zich hebben schuilgehouden in de rotsen bij Ein Gedi. 

 

  

 

 

 

We maken een wandeling door Ein Gedi. Hier speelt het bijbelverhaal van David en 

Saul.   

Overnachting in Arad, een stadje in de woestijn.  

Aan de westkust van de Dode zee ligt de rotsvesting Massada (Unesco wereld 
erfgoed). We gaan met de kabelbaan omhoog en wie wil kan via het slangenpad 
afdalen, een stijle wandeling van 40 minuten.  

We gaan drijven in de Dode zee, een bijzondere ervaring! 

 

Dag 3 – donderdag 31 mei - Olijfberg - Kidrondal - stad van David - Yad Vashem 
 

 

 

 

 

 

   

Vandaag vertrekken we al vroeg en gaan we op naar Jeruzalem. De bus zet ons af 
op de Olijfberg waar vandaan we een schitterend uitzicht hebben over de stad 
Jeruzalem. We wandelen de berg af langs Dominus Flevit naar de tuin van 

Gethsemané, waar Jezus door Judas werd verraden.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_David
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_Saul


 

 

programma onder voorbehoud van wijzigingen 3 

 

Door het Kidrondal gaan we naar de oude stad van David. Dit is tegenwoordig een 
archeologische site met resten uit de tweede tempelperiode. Het belang van water 
voor de eerste bewoners van Jeruzalem wordt duidelijk als je kijkt naar de 

uitgebreide tunnels en versterkingen die gebouwd zijn om toegang te houden, de 
stad te onderhouden en verdedigen. Bezoekers kunnen nu een deel van dit 

ondergrondse watersysteem bezoeken.  

Het Yad Vashem Memorial is gewijd aan de zwartse bladzijde van het Joodse volk. 

We wandelen door de laan der rechtvaardigen die herinnert aan de mensen die hun 
leven hebben gewaagd in WO II om Joden in veiligheid te brengen. Ook bezoeken 

we het indrukwekkende kindermonument wat herinnert aan de anderhalfmiljoen 
kinderen die zijn omgekomen.    
 

   

 

Dag 4 – vrijdag 1 juni - Yad Hasmona - Western wall tunnel- Joodse wijk - 
Shabbatviering Hineni 
 

We krijgen een rondleiding door de Bijbelse tuin Yad Hasmona, gelegen nabij 
Jeruzalem. Daar hebben we een ontmoeting met een groep Messias belijdende 
Joden.    

 

We wandelen door de joodse wijk en bezoeken de tunnels die onder de Western 

wall aanwezig zijn als teken van een eeuwenoude geschiedenis. U zult ontdekken 
dat het merendeel van de oorspronkelijke lengte van de Westerlijke muur onder de 
huidige oude stad ligt.  
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Bij zonsondergang verwelkomen we de shabbat bij de klaagmuur en hebben een 
shabbatmaaltijd - met uitleg - bij Hineni. Deze orthodox joodse organisatie in Israël 
geeft zowel geestelijke als praktische bijstand aan mensen in armoede in Israël. 

 

Dag 5 – zaterdag 2 juni – Sionsberg en bovenzaal – Via Dolorosa - Graftuin 
 

De Sint-Petrus in Gallicantu of Kerk van het Hanengekraai ligt op de berg Sion en is 

een rooms-katholieke kerk ten zuiden van de Oude stad van Jeruzalem. De 
bovenzaal is de plaats die wij kennen uit de Bijbel (Markus 14:15, Lukas 22:12) 

waar de Messias met zijn leerlingen de joodse Pesach-maaltijd, het Laatste 
Avondmaal, vierde. 
 

Bethesda was een "gebouw" met vijf zuilengangen. Hier genas Jezus de man die 38 
jaar ziek was geweest.  

 
 

 
 

 
De Via Dolorosa  die sinds 1250 zo genoemd wordt is de weg die Jezus gegaan is 

toen Hij zijn kruis droeg. Die weg loopt van de plaats van de veroordeling door 
Pontius Pilatus naar de heuvel Golgotha, waar Jezus gekruisigd en begraven is.  
 

 

  
 
 

In de namiddag bezoeken we de Graftuin. De Graftuin geeft een duidelijk beeld hoe 
de plaats van de kruisiging en het graf van Christus er moet hebben uitgezien. De 
eenvoud en de vredige sfeer maken de Graftuin tot een goede plaats voor gebed en 

overdenking.   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Stad_(Jeruzalem)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem
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Dag 6 - zondag 3 juni - rustdag 
 
Vandaag houden we de rustdag. Er is mogelijkheid om op eigen gelegenheid de 

oude stad te bezoeken of een wandeling te maken over de muren van Jeruzalem. 
Als u vroeg “uit de veren” bent kunt u naar de Christ church gaan of naar de 

Redeemerchurch in de Christelijke wijk van Jeruzalem (9.00 uur). Vandaag kunt  u 
op eigen gelegenheid gaan lunchen in de oude stad (niet inbegrepen in de 
reissom).  

 
 

 
 
 

Dag 7 - maandag 4 juni - Betshean- Gan Haslosha - Bet Shearim  
 

We staan vandaag vroeg op en gaan op weg naar Galilea. We genieten van 
bustocht en passeren het St. George klooster. Het oudste klooster van Israël ligt in 
de zijwand van een bergkloof in de Judea woestijn.  

 
Tot het belangrijkste handelscentrum en verkeersknooppunt behoorde BetShean, 

25 km ten zuiden van het Meer van Tiberias. Het Romeinse theater wordt tot de 
mooiste Romeinse gebouwen van Israël gerekend. Op de tribunes konden 
maximaal 7000 toeschouwers plaatsnemen. Ook nu wordt dit theater nog gebruikt 

voor voorstellingen. Het grote Romeinse badhuis en de Paladiusstraat werden een 
paar jaar geleden tijdens archeologische opgravingen blootgelegd.  

 
 

   
 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.israeltours.net/wp-content/uploads/2014/08/gan_hashlosha_national_park.jpg&imgrefurl=http://www.israeltours.net/israel-sites/gan-hashlosha-national-park/&docid=J7jV3ozK_fCCXM&tbnid=QFf_Dze0D2iGhM:&w=448&h=279&ei=-T7zVbqmFcaxUbTciNgB&ved=0CAIQxiAwAGoVChMI-oahne7vxwIVxlgUCh00LgIb&iact=c&ictx=1
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In Gan Haslosha, een nationaal park met warm waterbronnen, is de mogelijkheid 
om te zwemmen. We picknicken hier op de aangelegde grasvelden en onder de 
schaduwbrengende takken van de bomen. Bijzonder populair is de natuurlijke 

Jacuzzi onder de waterval. 
 

Bet Shearim was de zetel van het hoogste joodse gerechtshof (Sanhedrin). Tijdens 
de opgravingen legde men catacomben met honderden sarcofagen uit de 3de en 
4de eeuw bloot.  

 
We overnachten aan het meer in kibbuts hotel Ohalo bij Tiberias.  
  

Dag 8 - dinsdag 5 juni - Ziporri - Capernaum - Tabga -  Betsaida - Migdal 
 

Ziporri is bekend om zijn Bijzantijnze mozaieken, met ingebegrip van het gezicht 

van een vrouw die bekend staat als de ”Mona Lisa van Galilea”. Ziporri was het 
centrum van het joodse leven in de 2e eeuw. 

 

 

 

 

 

 

 
Naast Jeruzalem en Capernaum is Betsaïda de meest vermelde stad in het Nieuwe 

Testament. Betsaida was een vissersplaats aan de noord-oostelijke  oever van het 
meer van Galilea. Filippus en de beide broers Petrus en Andreas kwamen er 
vandaan. (Joh.1:44).  

 
 

 

 
 
 

Migdal ligt aan het meer van Tiberias. Hier bevind zich een oude synagoge uit de 
tijd van Jezus en een moderne kerk met prachtige mozaïeken. We maken een 

boottocht op het meer van Tiberias (Kinneret). 

 

 

We bezoeken de berg van de Zaligsprekingen en 

wandelen door het veld naar Tabga. Deze plaats 
staat vooral bekend om het verhaal over Jezus die 

vijfduizend toehoorders voedde met vijf broden en 
twee vissen. We bezoeken Capernaum, een 

vissersdorp, uit de tijd van Jezus, met oude resten 
van een synagoge.  
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Dag 9 - woensdag 6 juni- Golan - Metulla - Tel Dan - Tsfat   
 
 

 

 

 

 

 

 

We gaan naar Tsfat, een schilderachtig kunstenaarsstadje en tevens het centrum 

van de Joodse mystiek. In Thoraschool Otzar Hastam krijgen we uitleg over het 
schrijven van de Thora en de Hebreeuwse letters.  

Ook bezoeken we meerdere synagogen en krijgen van onze gids Helene uitleg over 
de verscheidenheid in het Jodendom.  

 

 

 

 

Dag 10 – donderdag 7 juni -  Tel Aviv - Ben Gurion airport - Amsterdam  
 

Afhankelijk van de vluchttijden is er gelegenheid om nog even naar het strand te 
gaan of langs de winkeltjes te lopen. Lunch is vandaag niet inbegrepen. 

Terugvlucht naar Nederland. 

 
Tegenover de Golan hoogvlakte op het gebergte van Naftali ligt Metulla, een dorpje 

aan de grens met Libanon. We genieten van een prachtig uitzicht over de Hula vallei.  

We maken een wandeling door het natuurreservaat Tel Dan met archeologische resten 

uit de tijd van Abraham. Het reservaat is ongetwijfeld een van de mooiste plekjes in 

Israël.  
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Inschrijving en voorwaarden 
 

Inbegrepen in de reisso 

 Vlucht Amsterdam – Tel Aviv – Amsterdam  
 Visum (ter plaatse verkregen op de luchthaven) 

 Luchthavenbelastingen / brandstoftoeslag 
 Accomodaties op basis van halfpension (ontbijt en diner)  

behalve 1 juni alleen ontbijt. 

 Shabbatsmaaltijd bij Hineni op vrijdag 1 juni 
 Vervoer per luxe touringcar / behalve zondag 3 juni  

 Alle entree gelden volgens het programma 
 Nederlands sprekende Israelische gids 
 Informatiebijeenkomst voorafgaand aan de reis 

 

 

Niet inbegrepen in de reissom 

 Fooiengeld € 80,- pp (gids, chauffeur, hotels) 
 Lunchgeld € 70,-pp 

 Drankjes ( tijdens maaltijden) en persoonlijke uitgaven 
 Reis – en annuleringsverzekering 

 Bijdrage Stichting Garantiefonds Reisgelden € 15,00 per boeking 
 Toeslag 1 persoonskamer  € 455,-   

 

Bedrag voor lunch en fooien voorafgaand aan de reis te voldoen: € 150 per persoon 

 

 

Hotels of gelijkwaardig 

Naam 

accommodatie  

Plaats  Aankomst  vertrek  Aantal 

overnachting
en  

Kibbutz Kalia  Dode Zee  29.05.2018  31.08.2018  2  
Jerusalem Tower  Jerusalem  31.05.2018  04.06.2018  4  

Ohalo  Tiberias  04.06.2018  06.06.2018  2  
Ruth Daniel 
Residence  

Tel Aviv  07.06.2018  08.06.2018  1  

 

- Accomodaties onder voorbehoud van beschikbaarheid -  

 

Airline en vluchten 

Zodra de vluchttijden bekend zijn wordt u hiervan op de hoogte gebracht.  
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Reissom per persoon – op basis van een 2 persoonskamer  

 De reissom bij 15 – 19 personen € 1.722 

 De reissom bij 20 – 24 personen € 1.600 
 De reissom bij 25 – 29 personen € 1.528 

 De reissom bij 30 – 34 personen € 1.480 
 

 

Informatie  en (voorlopige) aanmelding bij anneke@chayareizen.com / 06-53720539 / 038 – 4652579 

Wij werken samen met My Tours in Israel en IDOED reizen in Nederland 

 

Financiele afwikkeling verloopt via Israel IDOED reizen te Doetinchem. 

Israel IDOED reizen is aangesloten bij het Garantiefonds 

 

 

 

Uw paspoort dient 6 maanden na terugkomst uit Israel nog geldig te zijn! 

 

 

 

 
 

mailto:anneke@chayareizen.com

