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LAND VAN
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JEZUS

Doelgroep

VA N

Masterstudenten en jonge professionals

Prijs (schatting)

NAZARETH

€600 (incl. verblijf, maaltijden en vliegtickets)
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nikoschonebaum@gmail.com
En €400 overmaken naar Studiecentrum Lepelenburg, Utrecht
NL61INGB0002843544

Meer informatie
Denk Eker—Maastricht: Paco Martín
Leidenhoven—Amsterdam: Niko
Schonebaum
Lepelenburg—Utrecht: Paul Graas
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7 INSPIRERENDE DAGEN IN
JERUZALEM EN GALILEA

26 april t/m 3 mei 2017

Moder ne
bedevaar t
We hebben het druk en daar is ook niets mis
mee. We staan midden in de wereld en werken hard om onze persoonlijke ambities te
vervullen en voor de mensen om ons heen.
Dat leven en die ambities horen bij wie we
zijn. Op deze reis laten we ze niet achter,
maar nemen we ze juist mee. We gaan als
moderne pelgrims. In 7 dagen laten we ons
leiden langs de belangrijkste plaatsen en gebeurtenissen van de joodse en christelijke
heilsgeschiedenis. Van Abraham, via koning
David naar het hoogtepunt van die geschiedenis: het leven en sterven van Jezus Christus.
We gaan erheen om ons door die plaatsen en
gebeurtenissen te laten inspireren. We bezinnen ons op de ambities die we hebben en
hopen ook op vernieuwde kracht en enthousiasme om ze te verwezenlijken.
We zullen niet allemaal christenen zijn en we
hebben begrip voor elkaar geloof of ongeloof. Wel delen we de hoop en het optimisme dat deze reis ons verder kan helpen. En
hoe meer we ons ervoor open stellen, hoe
meer we ervan mogen verwachten.

Nazareth

Prog ramma



Vier dagen in en rond Jeruzalem waarin
we een aantal plaatsen bezoeken en een aantal mensen ontmoeten.


De laatste dagen van Jezus van Nazareth: de zaal van het laatste avondmaal, de Olijfberg, de Hof van Olijven, de plek waar Jezus gevangen zat,
de Kruisweg, de Grafkerk.



Andere interessante plekken: de
Klaagmuur, de Tempelberg, het
Israëlmuseum.

Javier Pozas. Een Mexicaan die in
1994 naar Israël verhuisde. Hij behaalde een MBA aan de Hebrew University
en is actief als voorzitter van een stichting die culturele en vormende activiteiten organiseert in heel Israël. Hij
was nauw betrokken bij het begin van
het Opus Dei in Israël.

Een dagexcursie naar Bethlehem: de velden van de herders, de Geboortekerk, de
Melkgrotkerk en eventueel een Palestijns
vluchtelingenkamp.

Ontmoetingen met:




Christophe Rico. Een Fransman
die in 1993 naar Israël verhuisde. Hij
richtte vijf jaar geleden een taalinstituut op in Jeruzalem dat aan het uitgroeien is tot een vreedzame ontmoetingsplaats voor de verschillende
groepen mensen die het land rijk is.
Brother David. Een Canadese
Fransiscaan die al jaren in het Fransiscaanse klooster in de Grafkerk
woont. Hij zal een bijzondere rondleiding geven door de hele kerk inclusief de crypten.

Heilige Grafkerk, Jeruzalem

Twee dagen in het Noorden van Israël
waarin we een aantal plaatsen bezoeken die te
maken hebben met het verborgen en openbaar
leven van Jezus.


Nazareth.



Het meer van Galilea.



Kafarnaüm

