Dag 2, 11 feb 2016
Ontbijt in het Golan hotel in Tiberias
Bezoek aan Caesarea Filippi:

CAESAREA FILIPPI
Wie zeggen jullie dat Ik ben? (Matt. 16: 13) In deze stad - in het brongebied van de Hermonbergen - waren in de
tijd van Jezus twee religieuze centra. Allereerst was er de beroemde grot van Pan.
De Grieken hadden in Griekenland vaak de gewoonte om hun goden in grotten te vereren. Toen Griekse kolonisten
in deze regio aankwamen, gingen ze daar de Griekse god Pan vereren, een verpersoonlijking van de natuurkrachten.
Het woord ‘paniek’ is afgeleid van ‘pan’. Men noemde de stad Paneas. Filippus de viervorst verfraaide de stad en
noemde haar naar de keizer: Caesarea (Caesar betekent keizer). Om haar te onderscheiden van Caesarea aan Zee
noemde de viervorst haar “Caesarea Filippi”.
In 20 voor Christus had Herodes, de vader van Filippus de viervorst, dit district toegewezen gekregen en hij bouwde
tot eer van keizer Augustus een witmarmeren tempel.
Hij plaatste bovendien een beeld van de keizer dichtbij de grot van Pan.
Daar werd de keizer goddelijk eer bewezen.
Het is uitgerekend op deze plek dat Jezus aan zijn leerlingen vraagt: ”Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” Caesarea
ligt 40 km ten noorden van Betsaida. Deze regio werd vanouds door heidenen bewoond.
Het lag aan de uiterste noordgrens van het beloofde land. Het was nog geen ‘buitenland” voor Jezus.
Bezoek resten Pan tempel:

Busrit door de Golan hoogte:
De Golanhoogten, het bergachtige gebied in het noorden van Israël, is één van de mooiste delen van het land. Er zijn
schitterende natuurgebieden te vinden met prachtige uitzichten, historische en archeologische
bezienswaardigheden.

Bezoek Banias het brongebied van de Jordaan:

Op een afstand van 13 km ten oosten van Kiryat Shemona ligt Banias, een van de drie bronnen van de rivier de
Jordaan. Het fraai gelegen brongebied heeft door de geschiedenis heen een grote aantrekkingskracht gehad op
religieuze groepen. In een scheur onder een grote grot ontspringt de Nahr Banias, op 329 m boven zeeniveau. Hier
werd de god Baäl vereerd. De Grieken verwijderden deze god uit de grot en vereerden hier hun god Pan die bekend
stond als de god van de natuur en de schaapherders. De beelden van Pan stonden in de nissen die u nu nog kunt
zien. In de wanden van de nissen zijn Griekse teksten gegraveerd. De huidige naam Banias is een Arabische
verbastering van de naam Paneas (Pan). Filippus, de zoon van Herodes de Grote, bouwde er een marmeren
Augustustempel waar men goddelijke eer bewees aan de keizer (ceasar) van Rome; hij noemde de stad Caesarea
Filippi. Boven de toegangspoort van de tempel prijkte het opschrift: ‘Aan de Romeinse keizer, de zoon van God’.
Diner en overnachting in het Golan hotel in Tiberias

