Dag 3, 12 feb 2016
Ontbijt in het Golan hotel in Tiberias
Bezoek aan de berg Tabor
Dit versterkte plateau rijst op uit de vlakte van Jezreël en wordt gezien als ‘de hoge berg’ waar Jezus voor het oog
van Petrus, Jacobus en Johannes van gedaante veranderde.

Bezoek Nazareth met een bezoek aan de Bron van Maria
Met zo’n 60.000 inwoners van Arabische afkomst, waarvan meer dan de helft christen is, is Nazareth inmiddels de
grootste Arabische stad van Israël. Het straatbeeld bestaat uit levendige straatjes. De bazaars en het marktplein
stralen een erg Arabische sfeer uit. De stad bestaat uit twee delen, namelijk het oude, Arabische gedeelte dat in een
cirkelvormig dal ligt, en daaromheen liggen nieuwere wijken. Nazareth heeft een reputatie hoog te houden als het
gaat om gebak en andere lekkere zoetigheden. Nazareth kent natuurlijk een christelijke geschiedenis. Jezus heeft er
het grootste deel van zijn jeugd doorgebracht. De Grot van de Annuciatie werd al door de eerste christenen vereerd.
De huidige Basiliek van de Boodschap, waar aartsengel Gabriël volgens Lucas tot Maria sprak en zei dat ze een zoon
zou krijgen, is om de grot heen gebouwd. De kerk is versierd met beelden van Maria en Kind uit de hele wereld. De
nabijgelegen Jozefkerk staat boven een grot die sinds de 17de eeuw bekent staat als de werkplaats van Jozef.

Lunch in Nazareth
Bezoek aan de Basiliek van de Aankondiging

De basiliek is één van de heiligste christelijk liturgische bouwwerken
ter wereld, gebouwd op de plaats waar volgens de traditie de engel
Gabriël de geboorte van Jezus zou hebben aangekondigd.
De centrale grot zou het huis van Maria zijn geweest.

Bezoek aan de Jozefkerk
Men bouwde deze kerk in 1914 op de fundamenten van een 13e-eeuwse kruisvaarderskerk, op de plek waar volgens
de overlevering de timmermanswerkplaats van Jozef stond. De grot onder de kerk zou tot de woning van Jozef en
Maria hebben behoord. In zowel het smalle linker- als het rechterschip van dit rustieke kerkje voert een trap naar
beneden naar de plek waar Jozef zijn timmermanswerkplaats had. In de doopkapel ligt een fraai Byzantijns mozaïek.

Diner en overnachting in het Golan hotel in Tiberias

