
Psalm 122 
 
Ik ben verblijd, wanneer men mij 
godvruchtig opwekt:  
Zie wij staan gereed, om naar Gods 
huis te gaan.  
Kom, ga met ons en doe als wij!  
Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe 
poorten in;  
daar staan o Godstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wel gebouwd, 
wél saamgevoegd: wie haar beschouwt,  
zal haar voor ’s bouwheers kunstwerk 
groeten. 
 
De stammen, naar Gods naam 
genoemd, 
gaan derwaarts op, waar elk zich buigt, 
naar d’ ark, die van Gods gunst getuigt,  
waar elk zijn naam belijdt en roemt.  
Want d’ achtb’re zetel van ’t gericht, 
Is daar voor Davids huis gesticht,  
de rechterstoelen staan daar binnen.  
Bidt, met een algemene stem,  
om vrede voor Jeruzalem.  
Het ga hun wél, die u  beminnen. 
 
De vreed’ en aangename rust, 
en milde zegen u verblij’. 
Dat welvaart in uw vesting zij, 
in uw paleizen vreugd’ en lust. 
Om vriend en broed’ren spreek ik nu:  
“De vrede zij en blijv’ in u,  
nooit moet haar mijd of twist 
verkloeken. 
Om ’s HEREN huis in u  gebouwd, waar 
onze God zijn woning houdt, zal ik het 
goede voor u  zoeken. 
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15 daags programma Israëlreis  

“Ik was verheugd, toen men mij 

zeide: Kom, laten wij naar het huis 

des HEREN gaan. Onze voeten 

staan in uw poorten, o Jeruzalem.” 

 

Dag 1. Vlucht vanaf Amsterdam naar 

Tel Aviv   

 

Dag 2. Bezoek aan de Olijfberg.      

 

Dag 3. Bezoek aan Hof van 

Gethsemane   

 

Dag 4. Bezoek  Anna kerk en Badwater 

Bethesda 

 

 

Dag 5. Zondag een vrije dag. Rustdag! 

Wel een dienst! 

 



 

Dag 6. Bezoek aan Golgotha en de 

Graftuin.  

     

 

Dag 7. Bezoek aan de menora en de 

Knesset. 

     

 

Dag 8. Bezoek aan Qumran en  
En-gédi. De dode zee en Jericho. 

      \  

 

Dag 9. Rondreis.  

   

 

Dag 10. Bezoek aan de markt  

      

 

 

Dag 11. Bezoek aan de Gebedsmuur + 

de avond   

    

Dag 12. Zondag een vrije dag. Rustdag. 

Wel een dienst! 

 

Dag 13. Bezoek aan de Gebedsmuur en 

Bar mitswa  . 

        

       

Dag 14. Sionsberg en paleis koning 

David + Hiskia watergang. 

 

Dag 15. Terugreis Tel Aviv naar 

Amsterdam  

 

                                               

‘’Bovenstaande reisplan kan door      

omstandigheden veranderen. 


