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Unikke oplevelser venter forude, når Klaus Højgaard Laursen reciterer og dramatiserer hele Markusevangeliet og
andre tekster fra Bibelen. Klaus bruger sin stemme, mimik og hele sin krop på at levendegøre teksterne.
Vi føler, at vi selv er til stede og mærker stemningen. Vi oplever en speciel intensitet, når vi hører Bjergprædikenen,
alt imens vi sidder på Saligprisningernes bjerg. Eller når vi hører ordene fra Lukasevangeliet: ”Og det skete i de
dage…”, mens vi beﬁnder os i Betlehem.
Præst og rejseleder, Jens Borg Spliid, supplerer løbende med baggrundsviden og engagerende andagter, der lægger
op til reﬂeksion over det, vi skal se. Få eksempelvis forklaringen på, hvorfor Jesus græd, da Han stod på Oliebjerget og
skuede ind over byen. På denne rundrejse oplever vi Israel fra Galilæa i nord til Det Døde Hav i syd. Undervejs vil vi
opleve et land, som har en utroligt varieret natur, der veksler mellem blomstrende og frodigt landskab til gold ørken.

Fredag d. 24. september
Afrejse fra Billund sidst på eftermiddagen. Vi ﬂyver via
Istanbul til Tel Aviv. Efter ankomst ca. kl. 2 om natten
kører vi i bus til overnatning på vores hotel, tæt på
Genesaret Sø.
Lørdag d. 25. september
Vi begynder dagen med en skøn sejltur på Genesaret Sø,
hvor vi naturligvis hører nogle bibeltekster om Jesus og
disciplene på søen. Herefter besøger vi Kapernaum med
ruinerne af synagogen og Peters hus. Her hører vi ﬂere
tekster fra de første kapitler i Markusevangeliet.
Tekster: Mark 1,1-4,41. Mark 9,33-50.
Søndag d. 26. september
Vi kører over på den anden side af søen og besøger
Kursi, hvor vi skal høre nogle bibeltekster, der hører til
”på den anden side af søen”, mens vi går rundt i
Nationalparken. Herfra forsætter vi til Betsaida og lytter
til helbredelsen af den blinde i Mark. 8,22-26.

Vi hører også om Peters bekendelse, som skete længere
nordpå i Cæsarea Filippi.
Vi kører nu op på Saligprisningernes bjerg, hvor vi
besøger den 8-kantede kirke og hører Bjergprædikenen
reciteret. Jens sætter en ramme om Fadervor, der kom
til verden på dette bjerg. Herefter vandrer vi ned til
Tabgha og besøger kirken, hvor bespisningsunderet
fandt sted.
Vi slutter dagen med et besøg i Magdala, Maria
Magdalenes hjemby, med fokus på kvinderne omkring
Jesus.
Tekster: Mark 4,35-5,20. Mark 6,45-9,1. Mark 6,30-44.
Matt 5-7. Mark 5,21-43.

Mandag d. 27. september
I dag skal vi på besøg i Jesu barndomsby, Nazaret. Vi
besøger først Bebudelseskirken, Mellemøstens største
katedral, med dens mange illustrationer af, hvad det
betyder, at ”Ordet blev kød”, og ”Gud blev menneske”.
Vi besøger også Skt. Josefkirken, inden vi går til
Nazareth Village, hvor man har bygget en landsby, som
den så ud på Jesu tid. Her indtager vi et let bibelsk
måltid og får en rundvisning.
På tilbagevejen nyder vi den smukke nedkørsel til
Genesaret Sø. Undervejs skal vi en tur op på Tabor
bjerg, som mange mener er Forklarelsens bjerg. Vi kører
i taxier af serpentinerveje op på toppen af bjerget, hvor
vi ser kirken og nyder den storslåede udsigt. På vejen
tilbage til hotellet stopper vi op i Tiberias, hvor der bliver
tid til at gå rundt på egen hånd og evt. shoppe.
Tekster: Luk 1,26-38 og Joh 1,1-18. Mark 12,1-12. Mark
6,1-13 og Mark 9,2-32.
Tirsdag d. 28. september
Vi må forlade Galilæa og det dejlige område ved
Genesaret Sø og kører ned gennem Jordandalen, hvor vi
følger Jordanﬂoden. Tæt ved Jeriko besøger vi Qasr ElYahud, som ifølge meget gammel tradition er Jesu
dåbssted i Jordanﬂoden. Jens fortæller om de
arkæologiske udgravninger i nærheden. Herfra
fortsætter vi til Det Døde Hav, der med sine 400 m.u.h.
er det lavest beliggende hav i verden. Efter en
bade/ﬂydetur besøger vi Qumran, hvor
Dødehavsrullerne, der bl.a. omfatter mange tekster fra
Det Gamle Testamente, blev fundet i områdets
klippehuler. Herfra kører vi til Jeriko, der er kendt som
verdens ældste og lavest beliggende by. Det er også
den by, som palæstinenserne først ﬁk selvstyre over
efter fredsaftalen i 1993. Vi ser Zakæus’
morbærﬁgentræ og kigger op på Fristelsernes Bjerg,
inden vi kører op gennem Judæas ørken, hvor vi
undervejs gør et stop og hører beretningen om Den
Barmhjertige Samaritaner. Herefter fortsætter vi op til
Den Hellige Stad, Jerusalem, hvor vi indkvarteres på
vores hotel. Efter middagen har vi aftensamling, hvor vi
hører Sal. 122, og hvor Jens fortæller om, hvorfor det er
jødisk helligdag.
Om aftenen håber vi på et besøg ved Grædemuren, hvor
der er feststemning grundet helligdagen.
Tekster: Mark 1,1-15. Mark 6,14-29. Mark 9,33-10,52 og
Luk 19,1-10. Luk 10,25-37. Salme 122.

Onsdag d. 29. september
Vi kører til Betlehem, hvor vi ser den store,
imponerende, kristne kirke med fødselsgrotten. Kirken
er den første kirke, der er bygget i Det Hellige Land.
Herefter er der mulighed for at købe souvenirs i
håndskåret oliventræ, inden vi får frokost i en
teltrestaurant. Vi besøger måske også det
palæstinensiske bibelselskab. Efter et besøg på
Hyrdernes Mark kører vi tilbage til Jerusalem til
indkvartering på vores hotel.
Om aftenen besøger vi Ordet & Israel’s lejlighed i
Jerusalem, hvor vi også oplever Davids Salmer Live og
hvor medarbejdere fra Ordet & Israel fortæller lidt om
deres arbejde.
Tekster: Esajas 9,1-6 og 11,1-10. Luk 2,1-20 og evt.
igen Joh 1,1-18.
Torsdag d. 30. september
Vi går fra hotellet op på Oliebjerget, hvorfra vi nyder en
fantastisk udsigt over byen. Jens fortæller om, hvordan
Jesus steg til Himmels herfra og skal vende tilbage på
samme måde. Herefter vandrer vi ned af
Palmesøndagsstien til Tårekirken og Gethsemane Have
med Alle Nationers Kirke. Undervejs bliver der tid til
recitationer fra Bibelen. Vi besøger også den private
have i forbindelse med Gethsemane Have, hvor der
bliver mulighed for stilhed og bøn. Herefter går vi tilbage
til Den Gamle By og ﬁnder et sted, hvor vi kan spise
frokost.
Resten af eftermiddagen er fri. Rejselederne tilbyder
besøg på Tempelinstituttet, hvor vi kan se de ting, der er
samlet ind til genopbygningen af Herrens Tempel (entre
ikke incl.).
Om aftenen introducerer Jens os til en af Jerusalems
restauranter med specialiteter fra Mellemøstens køkken.
Tekster: Mark 11,1-14,52.

Fredag d. 1. oktober
Vi går til Løveporten og herfra til Bethesda Dam i Den
Gamle By, hvor vi holder morgenandagt. Herefter
besøger vi Skt. Annekirken fra korsfarertiden. Kirken er
kendt for sin gode akustik, og vi får måske mulighed for
at synge en sang. Herefter begynder vi på pilgrimsruten,
Via Dolorosa, Smertens Vej. Vi stopper ved de ﬂeste
stationer på vejen og ender i Gravkirken eller
Opstandelseskirken, som den også kaldes. Dagens
program slutter i Gravhaven, hvor vores præst holder
nadvergudstjeneste sammen med os kl. 15.00.
Om aftenen deltager vi i et jødisk sabbatsmåltid i
Forløserkirken sammen med nogle messianske jøder
under ledelse af den danske præst i Jerusalem, David
Serner. Måltidet indgår i stedet for middag på hotellet.
Tekster: Mark 14,53-16,20.
Lørdag d. 2. oktober
Dagen er til fri disposition. Der er mulighed for at besøge
nogle af de steder, der ikke er med i programmet. Gå en
tur på bymuren eller i de spændende bazargader i Den
Gamle By, shoppe, eller blot opleve folkelivet og den
specielle atmosfære. Der er også mulighed for at tage
letbanen ud til Jerusalems nye bydel med bl.a.
Israelsmuseet, modelbyen af Jerusalem på Jesu tid,
Bogens Tempel med Dødehavsrullerne og Holocaustmuseet Yad Vashem. Rejselederne står også til rådighed
for forslag. Om aftenen afslutningsmiddag og samvær
på hotellet inden vi kører til Ben Gurion lufthavn, hvor vi
skal være ca. 21.30.
Søndag d. 3. oktober
Kl. 00.50 ﬂyver vi fra Ben Gurion til Istanbul. Undervejs
er der god mulighed for at slappe af i ﬂyveren og få
nogle gode power-naps. I Istanbul lufthavn er der
mulighed for en nat-”forfriskning” inden vi fyldt af store
oplevelser lander i Billund lufthavn kl. 10.05 søndag
formiddag.
Forbehold for tastefejl og programændringer. Flytider
angivet i programmet er forventelige tider.
På denne rejse er der plads til 30 personer. Minimum 20
personer.
Rejsen kræver almindelig god fysik, da vi skal gå meget.
Tilmeld dig på felixrejser.dk/live inden d. 23. juli.
Herefter forhør om plads.

Rejse-fakta
Dato:
24. september 2021 - 03. oktober 2021
Priser (pr. person):
Dobbeltværelse: Kr. 14.475
Enkeltværelse: Kr. 18.475
Det får du for prisen:
Danske rejseledere
Fly Billund-Tel Aviv t/r – og undervejs snacks og
mad i ﬂyene
8 nætter på 3* hoteller
8 x morgenmad, 8 x middag (heraf en på
restaurant i Jerusalem), 1 x bibelsk frokost i
Nazareth Village
Udﬂugter og entréer ifølge program
Lokal dansktalende guide 25.-29. sept.
Transport i egen turistbus
Drikkepenge til hoteller, chauﬀør og guide
Headsets
Skat og bidrag til Rejsegarantifonden
Udrejse fra:
Billund eller Kastrup (begrænsede pladser fra
Kastrup)

Rejseledere
Klaus Højgaard Laursen
Jeg har siden 2011 reciteret og
dramatiseret bibeltekster til ﬂere
hundrede arrangementer og på ture til
Israel. Jeg er bach. theol. og lever i dag
fuldstids af mit arbejde med Bibelen Live.
Ved at kunne teksterne helt udenad får
jeg en unik mulighed for med mimik,
stemmeføring, kropssprog og
kunstpauser, at formidle ordet, så det
bliver levende ord på en levende måde.
Jens Borg Spliid
Jeg er sognepræst i Nørre Vium, Herborg
og Troldhede sogne i Vestjylland. Jeg har
indtil nu besøgt Israel fem gange og jeg
glæder mig til næste gang.

