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Deel in ‘n belewenis 
 

Retoervlugte vanaf O.R. Tambo Lughawe 
Hotel Verblyf 

Ontbyt en Aandete 
Vervoer na alle besienswaardighede 

Fooitjies 
Mediese versekering (Optioneel Ekstra) 

  
Dag 1 | SA 14 JOHANNESBURG – TEL AVIV  

 Met alles uiteindelik klaar gepak en tot barstens toe vol van 

opgewondenheid, ontmoet ons mekaar 4 ure voor vertrek (17H30) 

by die toonbank van EL AL (ons is bespreek op vlug LY052 en 

vertrek om 21H30). Wanneer almal ingeweeg het, word ons saam stil 

om ons Vader se teenwoordigheid en seën oor ons groep te bid. Dan 

nog ‘n laaste koffie voor ons op die oornag vlug vertrek! 

  

Dag 2 | SO 15 TEL AVIV – BEERSHEBA – DOOIE SEE 

 Op hierdie eerste oggend van ons toer, neem ons luukse toerbus 

ons na die Noordelike deel van die Negev-woestyn waar ons 

Beersheba besoek. Dit is hier waar verbonde gesluit is met Abraham 

en Isak. Dit is ook waar Abraham belowe om sy kennis van die maak 

van putte met Abiméleg te deel. Vandaar reis ons verder na die 

laagste vlak van binnelandse water in die wêreld, die Dooie See 

(900m onder seevlak), waar ons lekker kan baljaar en dryf op die 

Dooie See! Jy mág nie jou baaibroek tuis los nie! Die sout-

konsentrasie hier is 33% - in die oseane is dit 3%.  

Oornag: Dooie See  
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Dag 3 | MA 16 MASADA – EIN GEDI – QUMRAN 

 Ons eerste besoekpunt op hierdie dag - Masada, ‘n bergvesting 

waar meesterbouer Herodus een van sy paleise gebou het. Hier het 

967 Jode vryheid in die dood gekies bo die lewe van ‘n slaaf, sonder 

toegang tot die Torah! Net 2 vroue en 4 kinders het oorleef om die 

storie te vertel. Vandaar ry ons ‘n klipgooi vêr na En Gedi. Dit is waar 

Koning Dawid onder andere vir koning Saul weggekruip het. Met 

bokke wat vir jou loer en die ontsaglike verskil tussen droog en nat, 

kry Ps 42 hier nuwe betekenis. Die laaste besoekpunt vir die dag is 

Qumran waar die Dooie See Boekrolle in die jare 1940 en 1950 

gevind is. Die teks van byvoorbeeld Jesaja wat toe gevind is, is 

woordeliks dieselfde as dit wat ons dit vandag in ons Bybels lees. 

Ons volgende oornag plek is ‘n Kibbutz direk langs Qumran. 

Oornag: Kibbutz by Kalia 

  

Dag 4 | DI 17 BEIT SHEAN – NAZARETH VILLAGE – ARBEL 

 Na ‘n heerlike Kibbutz ontbyt, reis ons verder Noord op ‘n pad wat 

as roete 90 op Israel se padkaarte aangedui word. Hierdie roete 

strek van Eilat tot bo in die Noorde, al met die Jordaan Vallei op. Ons 

sal Beit Sheán besoek, een van 10 stede wat Romeine in die tyd van 

hul heerskappy in die area gebou het. Die leefstyl van daardie 

tydperk is letterlik uit die grond oop gegrawe. Vandaar reis ons 

verder Noord-Wes na Nasaret wat op die Noordelike koppe van die 

Jisriël vlakte lê, om besoek af te lê by “Nazareth Village” waar 

Nasaret van 2000 jaar  
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gelede herleef word. Hierdie besoek is ‘n heerlike hoogtepunt. Na 

Nasaret reis ons verder na Galilea waar ons ‘n fris maar kort stappie 

teen berg Arbel sal uitstap sodat ons die Meer van Galiléa en die 

hele vallei van bo kan begroet. Na ‘n bietjie lees uit die 

Bergpredikasie gaan ons af na ons hotel op die oewer van die 

Kineret – ‘n ander naam vir die meer. Hier kan ons uitpak en drie 

nagte uit ‘n kas leef, nie meer uit ‘n tas nie!  

Oornag: Tiberias 

  

 

             

  

Dag 5 | WO 18 HULDA VALLEY – DAN – BANIAS – GOLAN HEIGHTS 

 Op dag 5 neem die reis ons na die heel noordelike deel van Israel. 

Ons eerste besoek is ‘n park in die Hulda Vallei waar ons sal gaan 

stap om na voëls te kyk.  Twee keer ‘n jaar migreer 500 miljoen voëls 

deur Israel as bottelnek, tussen Noord en Suid. Daarna besoek ons 

Dan en ook Banias, of Caesarea Philippi. Albei plekke is ryk aan 

geskiedenis maar tegelyk ook vrot in getuienis vanweë die 

aanbidding van afgode wat oor baie eeue daar volgehou is. By Dan 

besoek ons ook die eerste stad wat Abraham in Israel besoek het. 

Die stad was van klei gebou. Een goeie ding wat uit hierdie deel kom 

– is die Jordaan Rivier, in hierdie gebied is fonteine wat die Jordaan 

voed. Die term lewende water kry nuwe betekenis as jy na daardie 

water kyk. Op pad terug kies ons koers oor die Golan Hoogland.  Dit 

is goed om die boerdery op die Golan te sien en ook te besef watter 

bastion hierdie bergreeks vir vryheid in Israel is.  

Oornag: Tiberias  
  

Dag 6 | DO 19 SEE VAN GALILÉA 

 Ons Galiléa-dag sal begin by Yardenit, ‘n hedendaagse doop-plek in 

die Jordaan. Daar sal ‘n doop-geleentheid wees vir persone wat nog 

nie gedoop is en hierdie stap van gehoorsaamheid wil neem. 
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Vandaar is dit op na die Berg van Saligsprekinge. Tabgha is die plek 

waar die eerste vermeerdering van die vissies en brood plaasgevind 

het en St Peter Primacy waar die gebeure van Joh 21 plaasgevind 

het. Van daar af gaan ons na Kapérnaüm waar Petrus gebly het. 

Êrens tussenin sal ons aansit vir ‘n Petrus vis-ete – dieselfde vis wat 

Petrus en Johannes uit die meer getrek het.  En dan een van die 

groot hoogtepunte van die dag, wanneer ons met ‘n boot op die See 

van Galiléa uitgaan. Ons sal ook ‘n 2000-jaar oue boot by Nof 

Ginnosar besoek. 

Oornag: Tiberias 

  

Dag 7 | VR 20 MEGIDDO – KARMEL – CEASAREA  

 Ons groet Galiléa en reis na Megiddo, ‘n stad waar Koning Agab sy 

baie perde aangehou het. Van die hoogte by Megiddo het jy ‘n 

pragtige uitsig oor die Vallei van Armageddon, bekend as “Die 

Broodmandjie van Israel”. Ons volgende besoekpunt is by Berg 

Karmel, waar Elia die 400 profete van Baal uitgedaag het. Ons laaste 

besoekpunt vir die dag is Caesarea vanwaar Paulus na Rome 

weggestuur is. Dit is ook die plek waar Kornelius en almal in sy 

huishouding deur Petrus gedoop is.  Hierdie antieke stad is gebou 

teen die Mediterreense see. 

Oornag: Jerusalem  
  

Dag 8 | SA 21 SILO – BETLEHEM – ISRAEL MUSEUM 

 Na ontbyt besoek ons dan Silo waar die Israeliete vir ‘n tyd lank die 

Verbondsark gehuisves het. Dit is ook hier waar Samuel by Eli in die 

tempel gehelp het. Daarna doen ons besoek aan Betlehem waar die 

Seun van YHWH gebore is om vir ons Sy Stem te kom word!  

Betlehem beteken ook “Huis van Brood”. Naomi, Rut en Boas se 

verhaal speel ook hier af. Ook Koning Dawid is hier gebore. Ons sluit 

die dag af met ‘n besoek aan die Israel Museum. Hier word die Dooie 

See boekrolle ten toon gestel en ook ‘n merkwaardige model van 

die Ou Stad Jerusalem. 

Oornag: Jerusalem 

 



 

ISRAEL TOERPROGRAM SEPTEMBER 2019 
www.bible-tours.co.za 

 Dag 9 | SO 22 DAWIDSTAD - DAVIDSON MUSEUM – OU STAD – WESTELIKE 
MUUR – JOODSE KWARTIER  

 By die Davidson Museum leer mens van die tempel wat Herodus 

gebou het en waarvan Jesus gesê het, nie twee stene op mekaar 

sou bly nie. En hulle het nie, jy sien waar hulle gate in die grond geval 

het toe dit van bo afgestoot is. Ons gaan verpoos op die trappe waar 

Jesus die Skrifgeleerdes sleggesê het. Matt 23. Ons sal ook die 

Westelike muur (Klaagmuur) besoek en ‘n wyle vertoef in die Ou 

Stad. Ons laaste besoekpunt vir vandag is die Dawidstad. 

Oornag: Jerusalem 

  
 

 

 
 

Dag 10 | MA 23 YAD VASHEM – BELL CAVES 

 Yad Vashem – “Remember the Names”, is ‘n plek wat gemengde 

gevoelens by mense wakker maak. Die volksmoord van die Jode 

tydens die Tweede Wêreld Oorlog, word hier onthou. Met die 

deurstap, besef jy dat dít is waartoe die mens in staat is en dit het 

nie net met die Jode gebeur nie. Daarna besoek ons die Bell Caves 

‘n ent buite Jerusalem waar ons die wonderlike akoestieke van die 

mensgemaakte grotte gaan ervaar. Die grotte was steengroewe 

waar kalksteen vir bouwerk uitgegrawe is. Dit word beweer dat hulle 

terug dateer na die 4de eeu voor Christus. 

Oornag: Jerusalem 

  

Dag 11 | DI 24 OLYFBERG – PALM SUNDAY ROAD – GETSÉMANÉ – ECCO 

HOMO – VIA DOLOROSA – OU STAD 

 Op hierdie dag fokus ons in Jerusalem op die gebeure rondom 

Jesus se gevangenskap en kruisiging. Ons roete begin by die 

Olyfberg  waar  ons  die  Paternoster-kerk  besoek.  Dit is waar Jesus 

die woorde van Matt 24 gespreek het.  Ons stap van die uitsigpunt 
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bo-op die berg, af na Getsémané. Op pad met “Palm Sunday Road”, 

berg-af, is daar die kerkie Dominus Flevit wat ontwerp is om 

uitdrukking te gee aan Jesus se hartseer toe Hy oor Jerusalem 

geween het. Ons besoek Getsémané waar ons ook kan bid in ‘n 

private tuin voordat ons die ou stad deur die Leeu-Poort binne gaan. 

Eerste stop, die Bad van Betésda. Vandaar stap ons die Via Dolorosa 

waarvan Ecco Homo die grootste hoogtepunt is. Dit is waar Joh 19:5 

afgespeel het: “En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon 

en die purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle: “Dáár is die mens!” 

(Ecco Homo). Die Via Dolorosa is ‘n klein stegie met baie Palesteine 

wat graag iets aan jou wil verkoop. Waarskynlik dieselfde afwesige 

atmosfeer wat Jesus moes beleef het toe Hy Sy kruis deur die stad 

moes dra. Daarna sal ons tyd spandeer in die Ou Stad vir die 

atmosfeer en ook inkopies. 

Oornag:  Jerusalem 

  

Dag 12 | WO 25 BO-VERTREK – ST PETER IN GALLICANTU – TUINGRAF – 
SHUCK 

 Ons besoeke op ons laaste dag in Jerusalem begin by St Peter in 

Gallicantu, waar Jesus aangehou is voor sy onwettige verhoor 

plaasgevind het. Ons besoek die Bo-vertrek, gebou in die area waar 

Jesus die Nuwe Testament aan Sy dissipels bedien het. Vandaar na 

die Tuingraf waar ons Sy opstanding vier en saam verbondsmaal 

gebruik. Deur die Sions Poort maak ons ‘n laaste draai in die Ou Stad. 

Ons kry genoeg geleentheid om vir oulaas die atmosfeer van die Ou 

Stad in ons geheue vas te maak. Daarna groet ons hierdie kosbare 

stad om betyds in Tel Aviv te wees vir nagvlug LY051 wat om 22h00 

sal vertrek. 
  

Dag 13 | DO 26 JOHANNESBURG  

 Ons behoort om 5h45 in Johannesburg neer te stryk.  Hierna groet 

ons mekaar as toervriende met mooi herinneringe van die plekke 

waar Jesus en ander Bybel-figure ons vooruit gegaan het en ook 

met ‘n beter begrip van die wêreld van daardie tyd. 
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