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Spirituele leiding: E.P. Francis Goossens, sm 

Historisch-culturele gids: Daniel van Steenberghe 

2 tot 15 SEPTEMBER 2019 

Daniel.vanSteenberghe@skynet.be of Francis.Goossens@skynet.be 

 
Maandag 2 september 

 

Samenkomst om 8 uur in de vertrekhal van de luchthaven van Brussel-

Nationaal bij de El Al balie. Mis in de kapel van de luchthaven na de 

paspoortcontrole. Vertrek via El Al om 11 u 05 en aankomst in Tel-Aviv om 

16 u.30. Per bus naar Nazareth waar wij logeren in het klooster van de Zusters 

van Nazareth. 
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Dinsdag 3 september 

 

Bezoek onder leiding van zuster Stephania van het graf van de 

Rechtvaardige (Iste eeuw), ontdekt onder het klooster waar wij logeren. 

 
Mis in de kapel waar Charles de Foucauld zo graag bad.  

     

Bezoek aan Nazareth waar Jezus 30 jaar lang opgroeide.  

 
Bezoek van de basiliek van de Aankondiging en van de Sint Jozefkerk 



  
De Fontein van Maria en de orthodoxe Sint Gabrielkerk met de mooie trap uit de 

tijd van de kruistochten die naar de bron leidt.  

 
Ontmoeting met de Karmelitessen in hun klooster. 

 
Meditatie over de lezing uit het boek Jesaiah door Christus in de synagoge van 

Nazareth.  
 

We logeren in het klooster op de Berg der Zaligsprekingen 
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Woensdag 4 september: 

 

Bezoek aan de opgravingen van Sepphoris, de hellenistische stad op 6 km van 

Nazareth die ten tijde van de kinderjaren en jeugd van Christus werd 

heropgebouwd. Het was toen de hoofdstad van Galilea. Volgens een traditie 

was daar het huis van de ouders van Maria. Ook de hoofdstad van Galilea ten 

tijde van de kruistochten.  

  
 

Bezoek aan Kana waar de Heer zijn eerste mirakel volbracht en waar de 

apostel Nathanaël zijn roeping kreeg.  

  
Mis in het klooster op de Berg der zaligsprekingen en logies. 
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Donderdag 5 september 

 

Tabgha met bezoek aan het klooster van de Benedictijnen met de prachtige 

byzantijnse mozaïeken en Mis in Dalmanutha aan de oever van het meer.  

 

 
Bezoek aan de opgravingen van Capharnaüm met de synagoog en het huis van 

Petrus waar Jezus woonde.  

 
 

 Per wagen naar de top van de Thaborberg waar wij de basiliek van de 

Transfiguratie bezoeken.  



  
 

Boottocht op het meer van Kinnereth 

 
 

Logies op de berg der Zaligsprekingen. 

 
 

Vrijdag 6 september 

 

Vertrek naar de grens met Jordanië via de brug Sheikh Hussein.  
Bezoek aan de ruïnes van de byzantijnse basilieken in Jerash een Romeinse 

stad.  

 



 
 

 

We gaan naar Anjara waar we in de kerk Onze-Lieve-Vrouw-van de-Berg de 

grot zien waar volgens een lokale traditie Jezus samen met Zijn Moeder en de 

apostelen ow weg naar Jerash verbleven. Vlak ernaast de school die door de 

Belgische Landscommanderij gesteund werd.  

  
 

S’avonds aankomst te Amman met Mis en logies in het centrum Regina Pacis 

opgericht door Monseigneur Selim Sayegh vroegere bisschop van Amman. 

 
 

Zaterdag 7 september: 

 

Bezoek aan oudeste parochie van het Latijns Patriarchaat in Jordanië in Salt 

met aanpalende school die de Belgische Landscommanderij financieel helpt. 

Mis.  

We rijden naar de stad Madaba.   
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Bezoek aan de Sint Joriskerk met de mozaiekkaart van het Heilig Land uit de 

VIde eeuw.  

 
Bezoek aan de Latijnse parochie van Sint Jan de Doper. 

 

 
 

Logies in het Regina Pacis centrum te Amman.  

 

 



Zondag 8 september: 

 

Wandeling naar de oevers van de Jordaan op de plaats van het Doopsel van 

Christus en tot Tell Eliah.  

 
Terugkeer naar Amman en bezoek aan de kleuterschool Hashimi. 

 

 
Ontmoeting met de bisschop van Amman Mgr. William Shomali en Mis. 

 

 
 

Maandag 9 september: 

 

Terugkeer naar de grens maar ditmaal via de brug Koning Hoessein om zo 

Jericho te bereiken. Daar zicht op de Berg der Verzoeking.  

 



 
 

Mis in de kerk van Jezus de Goede Herder. 

 
 

S ’avonds logeren we in Bethlehem in het hotel Saint Joseph 

 

 

 
Dinsdag 10 september: 

 
Mis in het klooster van l’Emmanuelle in Bethlehem verbonden met de 

Melkitische Grieks-Katholieke kerk. 
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Bezoeken van de basiliek van de Geboorte en processie met de Paters 

Franciscanen naar de onderliggende grot.                                                

    
Bezoek aan het weeshuis van Bethlehem ondersteund door de Belgischje 

Landscommanderij.  

 
Logies in het hotel Saint Joseph te Bethlehem. 

 

    Woensdag 11 september: 

 

Bezoek aan de Tempelberg waar Christus zo vaak onderwees.  

 

 
Maquette van de Tempelberg in het Israelmuseum 

 

S’namiddags trekken we naar de Dode Zee met de opgravingen van het 

klooster van de Essenen in Qumran. In de grotten in de omgeving vond met de 

zogenaamde Dode Zee-rollen. 
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We logeren wij in het klooster van de zusters van Sint Vincentius a Paulo in 

Bethanië, het dorp van Martha en Maria en van Lazarus. Mis. 

 

 
 

Donderdag 12 september: 
 

Op de Olijfberg bezoeken we de kapel van de Hemelvaart uit de tijd van de 

kruistochten. We dalen af, te voet, naar het Pater Noster karmelietenklooster, 

waar Christus zijn Apostelen leerde bidden, vervolgens het klooster van de 

zuster Benedictijnen voor de Misviering. 

 

 
 

We dalen verder af naar de kerk van Dominus flevit. Tenslotte eindigen wij de 

afdaling in het Hof van Olijven, en de kerk van alle Naties.  
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De namiddag is vrij in Jeruzalem en s ’avonds logies in het klooster te 

Bethanië. 

 

Vrijdag 13 september 

 

Bezoek van de Sint Anna kerk, een parel van de kruisvaarders architectuur. 

Aanpalend de Baden van Bethesda.   

 
Via dolorosa tot aan de kathedraal van het Heilig Graf. 

 

Ontmoeting met de Apostolische administrator van het Latijns Patriarchaat 

Monseigneur Pierbattista  Pizzaballa met overhandigen van het pelgrims. Mis 

in de co-kathedraal van het Patriarchaat met vernieuwing van de geloften voor 

de ridders en dames van de Orde.  

    



 

s Namiddags bezoek aan het Cenakel en de kerk van het Ontslapen van Maria. 

Vlakbij de kerk van Sint-Petrus in Gallicante. 

 
 

Logies in Bethanië. 
 

Zaterdag 14 september 

 

Bezoek aan het charmante dorp van Ein Karem, traditioneel oord van de 

Visitatie.  Kerk van de Visitatie gebouwd boven het huis van Zacharia en 

Elizabeth. Mis in de Heilige Johannes de Doperkerk. Bezoek aan de bron van 

Maria.  

Na  

Na de middag rijden we tot Beit Shemesh om het klooster van de Monastieke 

Familie van Bethlehem, Maria Ten-Hemel-Opgenomen en de Heilige Bruno te 

leren kennen. 

 

Logies te Bethanië 



 

Zondag 15 september 

 

We rijden naar Emmaüs-Nicopolis, door vele tradities en pelgrims uit de 

romeins-byzantijnse tijd geïdentificeerd met de stad Emmaüs van de Evangelie 

volgens Lucas. Een symbolische plaats voor deze laatste Mis. 

 
 

Vertrek van de luchthaven van Tel-Aviv om 15 u 30 en aankomst te Brussel 

om 19 u 30.  


