
 

Studiereis: Belgische Groep Lid van VVR 

Vertrek: zo 26 Juli 2020 Vereniging van 

Terug: zo 09 Augustus 2020 Vlaamse Reisbureaus 

         Reisprogramma - Israël-Jordanië - Draft Voorstel 

DAG 1: Zondag 26 Juli. 

Vlucht naar Amman – Jordanië 

Check-in voor de ochtendvlucht van Royal Jordanian Airlines 

naar Amman. Bij aankomst in Amman: reis per privé-bus 

naar ons hotel voor diner en kamerallocatie. 

 

Avondeten & Overnachting in AMMAN 
 

 
DAG 2: Maandag 27 Juli. 

Naar het Beloofde Land 

Berg Nebo 

Een begeleide bustour van een hele dag van Berg Nebo naar 

Galilea, met een bezoek aan de berg Nebo. We zullen op de 

top van de Pisgah staan waar Mozes stond en Kanaän 

bekijken. 

Rivier de Jordaan 

Steek de oude Bijbelse rivier over waar Joshua overstak. 

Jericho 

Stop om de uitgegraven 'gevallen muren' en de bron te zien 

genezen door Elisa, die vandaag nog steeds stroomt met zoet 

water. 

Beth Shean 

Reis naar het noorden door de Jordaanvallei om bij deze 

grote stad te stoppen.  

(Scythopolis) 

Een van de 'Steden van de Decapolis' in de Evangelieperiode 

en die Jezus goed zou hebben geweten. 

Meer van Galilea 

Ga verder naar het meer van Galilea, stop bij de rivier de 

Jordaan om de doop plaats te zien. 

 
Avondeten & Overnachting in GALILEA 
 
 

DAG 3: Dinsdag 28 Juli. 

Meer van Galilea en de Golanhoogten 

Een begeleide bustour van een hele dag met het leven en de 

bediening van Jezus in de regio Galilea. 

Kafarnaüm 

Zie het centrum van Jezus 'Galilese ministerie en 

watoverblijfselen van de oude synagoge waarin Jezus zou 

hebben gepredikt met 'Peter's House', recent ontdekt. 

Tabgha 

Direct aan de kustlijn waar Jezus ontbijt maakte voor de 

discipelen in zijn opstandingsverschijning en de vijfduizend 

voedde. 

Berg der zaligsprekingen 

Uitkijkend over de zee waar Christus de 'Bergrede' hield. 

Varen op het meer 

Vaar over de zee naar de oostelijke kust. We zullen varen in 

een gereconstrueerde vissersboot van het soort dat de 

discipelen zouden hebben gebruikt en aanmeren bij Ein Gev 

om Gadara te bezoeken waar de demoon werd uitgedreven. 

Berg Hermon 

Reis naar de hellingen van de berg en Caesarea Philippi waar 

Jezus de discipelen naar de bron van de rivier de Jordaan 

bracht. 

Golanhoogten 

Steek de Golan (bijbelse Basan) over naar Quneitra in de 

regio waar de apostel Paulus werd bekeerd op de oude 'Weg 

naar Damascus'. Dalen de weg terug af naar beneden tot aan 

de oever van het meer voor het avondeten aan zee.  

 
Avondeten & Overnachting in GALILEA 
 
DAG 4: Woensdag 29 Juli. 

Meer van Galilea 

Vrije Tijd om plaatsen die persoonlijke interesse wegdragen 

te kunnen bezoeken of om lekker te relaxen aan het meer van 

Galilea. 

Nazareth dorp uit de 1
e
 Eeuw 

Nazareth dorp is een openluchtmuseum in Nazareth, Israël, 

dat het dorpsleven in Galilea in de tijd van Jezus 

reconstrueert en weer tot leven brengt. Het dorp beschikt 

over huizen, terrasvormige velden, wijn- en olijfpersen die 

allemaal zijn gebouwd om te lijken op die welke in de 1e 

eeuw in een Galilea-dorp zouden zijn geweest 

 
Avondeten & Overnachting in GALILEA 
 
 



 

 
 
 
 
DAG 5: Donderdag 30 Juli. 

Samaria & Judea 

Verlaat het hotel voor een volledige begeleide bustour, ten 

zuiden van Jeruzalem, Nazareth / Cana. Stop in de stad waar 

Jezus het water in wijn veranderde en in zijn geboortedorp 

Megiddo / Armageddon 

Ga de Jizreëlvallei (de broodmand van Israël) in naar de 

Chariot City gebouwd door koning Salomo. We bekijken een 

hightech-model, zien een nuttige video en bezoeken de site, 

inclusief een wandeling door de geheime ondergrondse 

watertunnel van koning Ahab. 

Berg Tabor 

Reis naar het oosten naar de voet van de berg om na te 

denken over de strijd van Deborah & Barak met de Filistijnen. 

Samaria 

Draai door de heuvels naar het zuiden om te stoppen bij 

Sichem en zie het graf van Jacob en de bron van Samaria 

waar Jezus de vrouwen ontmoette. 

Bethel 

Zie de locatie waar Abraham 'zijn tent opzette' en Jacob zag 

het visioen van de ladder naar de hemel. 

Jeruzalem 

Kom in de late namiddag aan in JERUZALEM 

 

Avondeten & Overnachting in JERUZALEM 

 
DAG 6: Vrijdag 31 Juli. 

Jeruzalem ten tijde van het O.T. 

De Graftuin 

Bezoek de rustige Graftuin net buiten de stadsmuren met zijn 

1e eeuws Rollende Grafsteen en Golgotha's Heuvel in de 

buurt, deel brood & beker met elkaar in een privé-dienst. 

Berg Moria 

Tempelgebied waar Abraham Izaäk aanbood en de Joodse 

tempels stonden met de 'verzegelde' Oostelijke Gouden 

Poorten. Stop bij de Westelijke Muur (klaagmuur) om getuige 

te zijn van aspecten van het jodendom, oud en modern. 

Stad van David 

Zie: de oude tempelpoorten (waar de geldwisselaars zaten). 

de Mikvah-baden, (gebruikt door Maria en Jozef). Bijbelse 

leerstappen (waar Paulus zou hebben gezeten). De Gihon-

lente (waar Salomo gezalfde koning was). En een kans om 

erdoorheen te lopen: Hizkia's tunnel, (512 meter onder de 

grond door massief gesteente, opkomend in 'Pool van Siloam' 

 

Avondeten & Overnachting in JERUZALEM 

 
 
 
 
 

 
 
 
DAG 7: Zaterdag 01 Augustus. 

Een Vrije Dag in JERUZALEM. 

Vrije Tijd om plaatsen die persoonlijke interesse wegdragen 

te kunnen bezoeken of voor zij die interesse hebben, proef 

van de plaatselijke Christelijke Gemeenschap tijdens de: 

 Ochtend Bijbelstudie te Narkis Street (Engelstalig) 

 Ochtend Eredienst te Narkis Street (Engelstalig) 

 Bezoek een Joodse Synagoge (Hebreeuws) 

 Messiaanse Eredienst Succath David (Hebreeuws) 

 

Avondeten & Overnachting in JERUZALEM 

 

 
 

DAG 8: Zondag 02 Augustus. 

JERUZALEM ten tijde van het N.T. 

Een begeleide bustour van een hele dag rond het leven en de 

bediening van Jezus in de regio. 

Bethanië 

Stop in het dorp om het huis van Maria en Martha te zien en 

het graf van Lazarus te zien 

PaImzondag pad 

Volg het pad dat Jezus over de Olijfberg nam door Bethphage 

(de stadsgrenzen in de tijd van Jezus). 

Olijfberg 

Ga op de top staan en zie de oude stad zoals Jezus het zou 

hebben gezien om zijn hemelvaart en terugkeer te 

overwegen. 

Van Gethsemane naar Gabbatha naar Golgotha 

Volg de weg die Christus liep van Gethsemane naar Gabbatha 

door de smalle straatjes naar Golgotha. 

Berg Sion – St.-Peter Gallicante 

Steek de Brook Kidron over, langs de graven van Judese 

koningen (zoals Jezus deed) om de 'Opperzaal’ en de 

gevangenis van het Paleis van de Hogepriester te bezoeken 

waar Jezus na zijn arrestatie zou zijn vastgehouden. 

Woon de eredienst bij in de King of Kings Assembly. 

 

Avondeten & Overnachting in JERUZALEM 

 



 

 
 
 
 
DAG 9: Maandag 03 Augustus. 
Net buiten de Muren van JERUZALEM. 

Bethlehem-regio 

Begin met een kort bezoek aan Manger Square en vervolgens 

aan de Shepherd's Fields in verband met de geboorte van 

Ruth & Boaz, Samuel & David en Christs. 

Ein Kerem-regio 

Bezoek het charmante heuveldorp beroemd om zijn 

eeuwenoude heilige plaatsen. Deze omvatten de kerk van St. 

Johannes de Doper, met een grot waarvan wordt gezegd dat 

deze de geboorteplaats van de heilige is, en de lente van 

Maria, waar de Maagd Maria wordt verondersteld te hebben 

gedronken. De smalle straatjes van het dorp zijn galerijen en 

winkels plus leuke cafés en stijlvolle mediterrane restaurants. 

Jeruzalem bos 

Maak een wandeling in het bos van Jeruzalem 

Yad HaShmona - Bijbelse tuinen 

Het bijbelse dorp op de helling van Yad HaShmonah biedt 

bezoekers hands-on blootstelling aan de manieren en 

gebruiken van de oude Israëlieten. De tuin bestaat uit 

olijfbomen en pers, wijnstokken en verschillende wijnpersen, 

tarweveld en dorsvloer, uitkijktoren, bedoeïenen tenten, oude 

Galilese synagoge en een begraafplaats. Alle zijn gebouwd 

volgens de beste archeologische kennis van het oude leven. 

Avondeten & Overnachting in JERUZALEM 

 
DAG 10: Dinsdag 04 Augustus. 
Moderne JERUZALEM. 

Een begeleide tour van een hele dag in het moderne 

Jeruzalem. 

Yad Vashem 

Bezoek het officiële monument van Israël voor de slachtoffers 

van de Holocaust, gewijd aan het bewaren van de 

herinnering aan de doden; ter ere van Joden die vochten 

tegen hun nazi-onderdrukkers en heidenen die onbaatzuchtig 

Joden in nood hielpen; en onderzoek naar het fenomeen van 

de Holocaust in het bijzonder en genocide in het algemeen, 

met als doel dergelijke gebeurtenissen in de toekomst te 

vermijden. 

Het Israel Museum 

Bezoek het Israel Museum, een van 's werelds toon-

aangevende musea. Kunst en archeologie, de Dode Zeerollen 

en Joodse kunst en cultuur. 

Knesset 

Bezoek de wetgevende tak van de Israëlische regering, die 

alle wetten stemt, de president en de premier kiest, het 

kabinet goedkeurt en toezicht houdt op de regering. 

Avondeten & Overnachting in JERUZALEM 

 
 

 
 
 
 
DAG 11: Woensdag 05 Augustus. 

Een Vrije Dag in JERUZALEM. 

Vrije Tijd om plaatsen die persoonlijke interesse 
wegdragen te kunnen bezoeken of om lekker te kuieren of 
te relaxen in Jeruzalem. 

Avondeten & Overnachting in JERUZALEM: 

 
DAG 12: Donderdag 06 Augustus. 

De woestijnregio 

Een begeleide bustour van een hele dag in de trappen 

van de Patriarchen. 

Hebron (indien mogelijk) 

Stop in deze oude Bijbelse stad en zie het graf van de 

patriarchen en de eiken van Mamre geassocieerd met 

Abraham. 

Beersheva 

Op om de werkelijke bron te zien die Abraham aan de 

rand van de Negev-woestijn groef en waar Hagar met 

Ismaël vluchtte, en Elia zat onder de Jeneverbesboom. 

Masada 

Beklim de bergvesting vanuit het westen (zoals de 

Romeinen deden) en bekijk de opgravingen die het 

beroemde 'Masada-verhaal' vertellen van Joodse 

Zeloten die het Romeinse leger weerstaan na de val van 

Jeruzalem. Daal de oostelijke hellingen af met een 

kabelbaan (400 meter). 

De Dode Zee 

Reis naar de oevers van de Dode Zee (het laagste punt 

op het aardoppervlak) voor tijd om te 'zweven' in de 

geneeskrachtige zoute wateren. 

Avondeten & Overnachting in JERUZALEM 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
DAG 13: Vrijdag 07 Augustus. 

Jeruzalem verlaten via Hebreeuwse routes 

Een busreis van een hele dag met het verkennen van Bijbelse 

regio' zoals Edom. 

Naar Jordanië 

Na het ontbijt reist u naar de nabijgelegen grens en steekt u 

over naar Jordanië. 

De oude Zijderoute 

Zuiden op de oude weg (oude zijderoute vanuit China) en 

naar Edom en Petra. 

Wadi Rum 

Bezoek dit unieke Arabische woestijngebied met zijn 

'maanlandschap' waar de kinderen van Israël passeerden. 

Shobak 

Stop om dit oude kruisvaarders-kasteel te bekijken dat ooit 

de King's Highway domineerde - de oude zijderoute. 

Petra 

Aankomst in Wadi Musa en check in bij het hotel. 

 

Avondeten & Overnachting in PETRA. 

 
DAG 14: Zaterdag 08 Augustus. 

Petra – De Rode Stad. 

Een volledige dag verkennen van deze geheime ‘verloren 

stad’ uitgehouwen in de levende rots. Veroverd door 

Amazia, de laatste Judese koning en geprofeteerd door 

Obadiah, is Petra onveranderd ten opzichte van oude 

Bijbelse dagen. Toegang is via een nauwe kloof te paard of 

te voet en we hebben de hele dag nodig om de wonderen 

te verkennen 

 

Avondeten & Overnachting in PETRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
DAY 15: Zondag 09 Augustus. 

Vlucht naar Brussel 

Reis na het ontbijt via de Desert Highway naar Amman 

Airport voor de terugvlucht naar Brussel. 


