Dag 9, 18 feb 2016
Ontbijt in het Golden Walls hotel in Jeruzalem
Bezoek Qasr EL Yahud

de doopplaats aan de Jordaan

Busrit naar Jericho
Jericho is een stad op de Westelijke
Jordaanoever, niet ver van de rivier
de Jordaan en ongeveer 15
kilometer ten noordwesten van de
Dode Zee. De stad ligt ongeveer 260
meter onder zeeniveau. De stad
wordt bestuurd door de Palestijnse
Autoriteit. De vroegste nederzetting
bevond zich bij het tegenwoordige
Tell es-Sultan (of Tell Sultan), op
enkele kilometers afstand van de
huidige stad. Het Arabische ‘tell’
betekent ‘heuvel’.

Viering in de Goede Herder in Jericho on 11.00 uur
Lunch in Jericho

Bezoek aan Qumran
Nationaal Park is beroemd als de plaats waar
de DodeZeerollen in 1947 werden gevonden.
In
dat
jaar
kroop
een
bedoeïenenherdersjongen in een grot bij
Qumran en ontdekte vreemd uitziende
aardewerken kruiken met fragmenten
perkament en leer. Het bleken de oudste
Hebreeuwse documenten te zijn die ooit
gevonden zijn. De rollen zijn te zien in het
Shrine of the Book, onderdeel van het
Israëlmuseum in Jeruzalem.

Drijven in de Dode Zee
De Dode Zee is het laagst gelegen meer ter wereld. Het bevindt zich tussen de Jordaanvallei in het
noorden, de bergen van Moab in het oosten, de Arava-vallei in het zuiden, en de bergen van Judea in het
westen. De oppervlakte is 1020 km². In 2005 lag de waterspiegel van de Dode Zee 429 meter onder
zeeniveau waarmee het de laagst
gelegen plek op het aardoppervlak is.
Deze waterspiegel blijft dalen. De Dode
zee ligt op de grens van Jordanië, de
Westelijke Jordaanoever (deel van de
staat Palestina) en Israël.
De Dode Zee is een onderdeel van een
'lekkende' transformbreuklijn die loopt
van Turkije tot en met het Nauw van
Tiran, en daar aansluit op de openende
breuklijn van de Rode Zee. De Aravavallei en Jordaanvallei maken deel uit
van deze 'Dode Zee'-transformbreuklijn.
Het meer kreeg waarschijnlijk de naam
Dode Zee omdat door de hoge concentratie van mineralen er geen direct zichtbare levende wezens in
voorkomen (wel microscopisch).

Diner en overnachting in het Golden Walls hotel in Jeruzalem

