Dag 4, 13 feb 2016
Ontbijt in het Golan hotel in Tiberias
Viering op de Berg van de Zaligsprekingen

Deze met gras begroeide heuvel achter
Tabgha en Capernaum wordt
beschouwd als de plaats waar Jezus zijn
zaligsprekingen hield, beschreven in het
Evangelie van Mattheüs. Het uitzicht
vanaf de top over het blauwe Meer van
Tiberias en de heuvels erachter is
sereen en inspirerend. De kerk op de
top is een achthoekig, overwelfd
gebouw, gebouwd in 1937. Elk van de
acht zijden van de kerk is gewijd aan
een van de eerste acht zaligsprekingen.
De negende zaligspreking wordt gesymboliseerd door de koepel zelf, die tot de hemel reikt.

Wandeling of busrit naar Tabgha en Mensa Christi

De plaats in Tabgha wordt gezien als de plek waar Jezus
vijfduizend mensen te eten gaf door het wonder van de
broodvermenigvuldiging.

Mensa Christi (de Tafel van Christus)

Bezoek aan Kafarnaüm
Kafarnaüm (dorp van Nahum) was een nederzetting aan de oever van het Meer van Tiberias. Het was
tussen 150 v.Chr. en ca. 750 na Christus bewoond. Heden ten dage zijn de ruïnes en aangrenzend gebied in
bezit en beheer van de Franciscanen. Kafarnaüm wordt in het Nieuwe Testament genoemd als de
woonplaats van Jezus en verschillende van zijn discipelen: de broers Simon Petrus en Andreas, de broers
Jacobus en Johannes en verder Matteüs de tollenaar van het gelijknamige evangelie. Jezus ging toen hij
hoorde dat Johannes de Doper gevangen was genomen zelf in Kafarnaüm wonen. In de synagoge aldaar gaf
hij onderricht. Verder verweet Jezus de inwoners van deze plaats dat ze, ondanks de wonderen die hij er
had gedaan, niet tot bekering waren gekomen.

Lunch onderweg
Boottocht over het Meer van Galilea.
Ook wel het Meer van Kinneret, of het Meer
van Gennesaret of Meer van Tiberias, is
genoemd naar de stad Tiberias, de grootste
plaats die aan dit meer ligt. Het meer heeft
een oppervlakte van 165 km². En daarmee
het grootste meer van Israël. Het meer is het
belangrijkste zoetwaterreservoir van Israël en
wordt gevoed vanuit Noord-Israël en ZuidLibanon. Het watert naar het zuiden af via de
rivier de Jordaan, die eindigt in de Dode Zee,
het laagste meer ter wereld.

Busrit naar Jeruzalem
Jeruzalem is de heilige stad voor de joden, christenen en de moslims. In deze stad staan ook de drie
belangrijkste heiligdommen van deze wereldgodsdiensten, namelijk de Klaagmuur voor de Joden, de Heilig
Grafkerk voor de Christenen en de Rotskoepel voor de Moslims. In de oude stad van Jeruzalem liggen de
heilige plekken opmerkelijk dicht bij elkaar en meer dan waar ook ter wereld bestaat hier veel tolerantie
voor elkaar. De oude stad in het oosten van Jeruzalem is nog altijd volledig omgeven door een stadsmuur.
Binnen de oude muren ligt in het noorden een islamitische wijk, in het westen een christelijke wijk, een
Armeense wijk in het zuidwesten en in het zuidoosten een Joods kwartier. In de jaren ’50 van de vorige
eeuw heeft men de stad uitgebreid en werden er nieuwe wijken gebouwd. In 1950 is Jeruzalem tot
hoofdstad van Israël uitgeroepen en zijn het parlement, presidentsgebouw, het oppergerechtshof en de
meeste ministeries hier gesitueerd. De stad wordt internationaal niet erkend als hoofdstad en daardoor zijn
de meeste ambassades ook gevestigd in Tel Aviv.

Diner en overnachting in het Golden Walls hotel in Jeruzalem

