Welkom bij de online dropping!
Ga mee op reis door Israël. Je zult langs bijzondere en bekende plekken komen.
Ondertussen zul je vragen moeten beantwoorden die te maken hebben met de plek.

Laat je verrassen en laat je indompelen in de wereld van de Bijbel.
Hoe sneller je het inlevert, hoe meer punten!
1e: +60 punten
2e: +30 punten
3e: +10 punten
Bij elke vraag staan er punten bij.
Het totaal aantal punten wat je kan halen met de vragen: 700 punten.
Voor elke vraag krijg je punten die afhangen van de moeilijkheid van de vraag.
Heel veel succes!

Daar zijn we dan! Ben Gurion, Airport Israël.
Welkom in Israël! Na een behoorlijk strenge paspoortcontrole mogen we binnenkomen in
Israël. Geweldig! Wie heeft hier niet naar uit gezien?
1. In welke plaats bevindt zich dit vliegveld? (5 punten)
2. Ga naar de onderstaande link:

https://www.google.nl/maps/place/Luchthaven+Ben-Gurion/@32.0035292,34.872717,3a,37.
5y,70.46h,81.19t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPvdtCwCemONAlb5GsZBurfZTL4LW3Z07P
xIl8I!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPvdtCwCemO
NAlb5GsZBurfZTL4LW3Z07PxIl8I%3Dw203-h100-k-no-pi-20-ya330-ro-0-fo100!7i6912!8i345
6!4m14!1m6!3m5!1s0x1502caad86c8945b:0x54230ad9cc8917e9!2sLuchthaven+Ben-Gurio
n!8m2!3d32.005532!4d34.8854112!3m6!1s0x1502caad86c8945b:0x54230ad9cc8917e9!8m
2!3d32.005532!4d34.8854112!14m1!1BCgIgARICCAI
Van welk ‘mobiel merk’ wordt er reclame gemaakt? (20 punten)

Welkom in Tel Aviv Jaffa Old City!

https://www.google.nl/maps/@32.0539309,34.7541543,3a,75y,229.03h,89.29t/data=!3m6!1e
1!3m4!1sHGvb3noUrn1FEDuPi2Rghw!2e0!7i13312!8i6656
3. Welke tijdzone staat er bij het Parkeerbord? (10 punten)
4. Hoe wordt deze plaats in de Bijbel in het N.T. genoemd? (30 punten)

We gaan weer verder. Op naar Ceasarea. Dit ligt aan de kust van de Middelandse Zee. We
gaan dus van Jaffa naar het noorden van Israël. Ceasarea is een belangrijke handelsplaats
geweest in de tijd van de Bijbel.
Daar staan we dan, bij het Nationaal park Ceasarea. We zijn de bus uitgestapt en kunnen op
het gemakje even rondkijken.

https://www.google.nl/maps/@32.4967262,34.8922022,3a,75y,320.11h,87.63t/data=!
3m9!1e1!3m7!1srbGh8F9_BOs6JFHgy6XSDw!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i50

5. Wie is een belangrijk persoon geweest in de opbouw van Ceasarea in de tijd van
Christus? (10 punten)
6. Hoeveel mensen zitten in het Roman Theater? (5 punten)
https://www.google.nl/maps/@32.496134,34.8908026,3a,37.5y,152.44h,102.98t/data
=!3m11!1e1!3m9!1sAF1QipMlmDwrTfmd8h4qXukr97aMJH7HOqn2T5wYJtn4!2e10!3
e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMlmDwrTfmd8h4q
Xukr97aMJH7HOqn2T5wYJtn4%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya207.79648-ro-0-fo100!7i
8704!8i4352!9m2!1b1!2i50
7. Welke kleur bal is er van het strand in het water gerold? (10 punten)
https://www.google.nl/maps/@32.5029917,34.8909467,3a,60y,138.29h,74.89t/data=!
3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPjBggm2SQ9M2JFRkEvLvOnUGFCPoBehUM40msw!2e10!
3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPjBggm2SQ9M2
JFRkEvLvOnUGFCPoBehUM40msw%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya349.65808-ro0-fo10
0!7i8192!8i4096

We laten Ceasarea achter ons en we gaan op weg naar Nazareth. Een belangrijke plaats in
de geschiedenis van de Bijbel. Nazareth van nu lijkt in de verste verte niet meer op het
Nazareth van toen. Toch hebben ze het dorpje Nazareth nagebouwd. Dit heet ‘Nazareth
village’. We gaan er eens een kijkje nemen.

https://www.google.nl/maps/place/Nazareth+Village/@32.7004402,35.2911242,3a,75y,160.5
8h,83.04t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNg4Y-6lnOMkyDCvGmltZS__C52WRYpOynHvH-r!
2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNg4Y-6lnOMkyDC
vGmltZS__C52WRYpOynHvH-r%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya173.09592-ro0-fo100!7i8704!8i
4352!4m13!1m7!3m6!1s0x151c4e7cf16c0fff:0xd2385b30c1275dd6!2sNazareth,+Isra%C3%
ABl!3b1!8m2!3d32.699635!4d35.303546!3m4!1s0x151c4dd276f66109:0xc2f92a36e97c5a5b
!8m2!3d32.7001297!4d35.2916157
8. Welk soort bomen staan hier voornamelijk? (5 punten)
https://www.google.nl/maps/@32.6988362,35.3234094,3a,75y,253.43h,89.43t/data=!3m6!1e
1!3m4!1sw2_aaydggo-4tQsRX7dvsQ!2e0!7i13312!8i6656
9. Welke bekende mensen wonen in het huis met het blauwe hek? (20 punten)
10. Welke bevolkingsgroep woont voornamelijk in Nazareth? (5 punten)

We gaan Nazareth weer verlaten en gaan onderweg naar Kana. Kana is een dorpje dichtbij
Nazareth. In Kana heeft de Heere Jezus water in wijn veranderd op een bruiloft. Hier kwam
ook de koninklijke hoveling naar toe om genezing te vragen voor zijn zoon. Hierbij beproefde
Jezus zijn geloof in wonderen. De hoveling geloofde dat Jezus zijn zoon op één woord beter
kon maken.

11. klik op de onderstaande link:
https://www.google.nl/maps/@32.7468181,35.338944,3a,75y,76.82h,88.55t/data=!3
m8!1e1!3m6!1sAF1QipOdwE3xOGxG2_wpUyB2LRXM7H2ZVIos_6yLWA8Z!2e10!3e
11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOdwE3xOGxG2_w
pUyB2LRXM7H2ZVIos_6yLWA8Z%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya21.927906-ro-0-fo100!
7i10000!8i5000
Je bevindt je nu bij de ‘Wedding Cana church’. Dit is een aandenken aan het wonder
op de bruiloft te Kana. Welk symbool/logo kenmerkt dit kerkgebouw? Wat betekent
dit symbool/logo? (20 punten)
12. Welk christelijk feest wordt hier bijna gevierd? (30 punten)
13. Welke waarschuwing wordt hier aangegeven op een bordje? (5 punten)

Daar gaan we weer. We gaan over de A65 naar een hele belangrijke plek. Onderweg zien
we een bekende berg:
https://www.google.nl/maps/@32.6958715,35.4149924,3a,75y,231.75h,93.95t/data=!3m7!1e
1!3m5!1sWoszAmbIxINcyE013drtAw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.c
om%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DWoszAmbIxINcyE013drtAw%26cb_client%3Dmaps
_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D219.67795%26pitch%3D0%26thum
bfov%3D100!7i13312!8i6656
14. Welke belangrijke berg zien we hier? (10 punten)
15. Wat herdenken ze op deze berg? (5 punten)

We zijn aangekomen bij Yardenit. Dit is een belangrijke doopplaats voor christenen. Ze
herdenken hier ook de doop van de Heere Jezus.
https://www.google.nl/maps/@32.7109978,35.5711869,3a,75y,106.21h,92.04t/data=!3m8!1e
1!3m6!1sAF1QipOME-j-I6Ic8nnXYPD386KRAMwycr4TgIyaqwdd!2e10!3e11!6shttps:%2F%2
Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOME-j-I6Ic8nnXYPD386KRAMwycr4TgIyaqw
dd%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya219.2094-ro-0-fo100!7i3840!8i1919
16. Welk getal kenmerkt deze doopplaats? (10 punten)
We hebben de doopplaats verlaten en staan nu voor de ingang.
https://www.google.nl/maps/@32.7105567,35.5705127,3a,75y,182.5h,94.33t/data=!3m8!1e1
!3m6!1sAF1QipMoXInrD35Q6V1fcpwYLCwOoupqgFqRS2WwQFec!2e10!3e11!6shttps:%2F
%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMoXInrD35Q6V1fcpwYLCwOoupqgFqRS
2WwQFec%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya197.7595-ro0-fo100!7i6912!8i3456
17. Waar gaat de Bijbeltekst over die hier op muur wordt weergegeven in diverse talen?
(30 punten)

Vanuit Yardenit komen we bij het meer van Galilea. Ook wel zee van Tiberias genoemd. Het
meer heeft de vorm van een harp. Daarom wordt het ook wel het meer van Kinneret
genoemd. Hier heeft Jezus veel betekent in Zijn leven.

18. Welke Bijbelgedeelte in Mattheüs zegt iets over het begin van de prediking van
Jezus in deze omgeving? (20 punten)
We staan midden in de stad Tiberias.
https://www.google.nl/maps/@32.7884034,35.5402598,3a,75y,30.02h,99.75t/data=!3m6!1e1
!3m4!1smHW_EApw17kDxC5eYd3-tA!2e0!7i13312!8i6656
19. Welk bekend kledingmerk proclameert zich hier welke we ook in Nederland kennen?
(10 punten)
Even rusten... we rijden op de weg ‘90’. Deze weg loopt langs het meer. We gaan even hier
stoppen.
https://www.google.nl/maps/@32.7995559,35.5373983,3a,75y,346.41h,89.56t/data=!3m6!1e
1!3m4!1sFuPLZWT37RJneM6TJGFiYQ!2e0!7i13312!8i6656
20. Zouden we hier even heerlijk kunnen gaan zwemmen? (10 punten)

We gaan weer verder rijden. Richting Magdala. Een plaatsje net voor Kapernaüm.
We staan midden in een soort kerk.
https://www.google.nl/maps/@32.8263893,35.5147209,3a,75y,187.1h,87.18t/data=!3m8!1e1
!3m6!1sAF1QipNB85QmNF2y4lPEcY9HkTFt5FBkEj58ZHAYSTsq!2e10!3e11!6shttps:%2F%
2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNB85QmNF2y4lPEcY9HkTFt5FBkEj58ZHA
YSTsq%3Dw203-h100-k-no-pi3.4957874-ya85.106865-ro0.19872181-fo100!7i7776!8i3888
21. Welk verhaal wordt verteld met het mozaïek kunstwerk? (5 punten)
Daar gaan we, even met een vliegtuigje de lucht in. We vliegen boven Kapernaüm.
https://www.google.nl/maps/@32.8807467,35.5740617,3a,75y,323.98h,59.23t/data=!3m8!1e
1!3m6!1sAF1QipMlB5pdN8GKjE9lSjPG-XQQ4kDNWCa11NmX2AXs!2e10!3e11!6shttps:%2
F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMlB5pdN8GKjE9lSjPG-XQQ4kDNWCa1
1NmX2AXs%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya136.7336-ro0-fo100!7i8192!8i4096
22. Hoeveel witte auto’s staan er geparkeerd? (10 punten)

Van Kapernaüm, na een prachtig vliegtuig ritje gaan we verder in de bus richting een
bekende berg, gelegen aan het meer van Galilea.
https://www.google.nl/maps/@32.880763,35.555959,3a,75y,9.52h,92.25t/data=!3m8!1e1!3m
6!1sAF1QipMmpKoe3dbuXZZ06HXjU8p1QbwgkWlmCFAYQB-5!2e10!3e11!6shttps:%2F%2
Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMmpKoe3dbuXZZ06HXjU8p1QbwgkWlmCFA
YQB-5%3Dw203-h100-k-no-pi-6.30394-ya13.020638-ro-0-fo100!7i10240!8i5120
Daar zijn we dan!
23. Hoe heet deze berg? (10 punten)
24. Draai eens een rondje op deze berg. Welk soort fruit wordt er hier in een kunstwerk
afgebeeld? (5 punten)
https://www.google.nl/maps/@32.8810714,35.5576185,3a,60y,28.17h,94.85t/data=!3m8!1e1
!3m6!1sAF1QipNeI_I5Mbnd_SsTI1zlz0fa3bWP7pSimgxm9uZ9!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Fl
h5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNeI_I5Mbnd_SsTI1zlz0fa3bWP7pSimgxm9uZ9
%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya118.910805-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
25. Wat een prachtig uitzicht hebben we vanaf hier over het meer.
Noem minimaal vijf lessen die de Heere Jezus hier heeft gegeven. (10 punten)
26. Uit welk land komt de bus die hier geparkeerd staat? (5 punten)

Vanaf het meer van Galilea gaan we naar het noorden. Hier ligt het plaatsje Dan. Ook ligt
hier Ceasarea Philippi.

https://www.google.nl/maps/@33.2464835,35.6914865,2a,75y,152.4h,91.12t/data=!3m7!1e1
!3m5!1syfVD84U0FroC_eyKjlyYHQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.co
m%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DyfVD84U0FroC_eyKjlyYHQ%26cb_client%3Dmaps_
sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D261.986%26pitch%3D0%26thumbfo
v%3D100!7i13312!8i6656
27. Welke belangrijke vraag stelde Jezus in Ceasarea Philippi aan Zijn discipelen? (5
punten)
28. Welke les geeft Jezus hier mee? (5 punten)

https://www.google.nl/maps/@33.4161617,35.8570262,3a,75y,341.29h,96.8t/data=!3m8!1e1
!3m6!1sAF1QipO6tFlyPZwaTKK5BxOtgOv-IfIl8k_dHWPIbvA3!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh
5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO6tFlyPZwaTKK5BxOtgOv-IfIl8k_dHWPIbvA3%
3Dw203-h100-k-no-pi0-ya318-ro-0-fo100!7i9728!8i4226
29. We staan hier op een berg. Deze berg en de berg Tabor worden in een Psalm
genoemd. Welke Psalm? (5 punten)

Vanaf het noorden gaan we naar het midden van Israël. We gaan naar Jericho, de Palmstad.

https://www.google.nl/maps/@31.8486781,35.4509159,3a,75y,4.03h,88.82t/data=!3m6!1e1!
3m4!1sLwrfumgUxDzG6MqGAQdqGA!2e0!7i13312!8i6656
30. In welke taal is er geschreven op het reclamebord van Coca Cola? (10 punten)
31. Aan de linkerkant is een soort van afgebakend gebied. Daarvoor staat een geroest
bruin hek. Hoeveel vakken/rechthoeken telt het hek? (30 punten)

Van Jericho gaan we naar Jeruzalem. De belangrijkste en fel omstreden stad van Israël.
Hier proef je duidelijk de diverse godsdiensten die de stad heel belangrijk vinden.
In Jeruzalem is veel te zien. We zullen proberen een paar belangrijke plekken te ontdekken.
Allereerst starten we bij de klaagmuur.
https://www.google.nl/maps/@31.7766333,35.2342583,3a,75y,105.46h,105.5t/data=!3m8!1e
1!3m6!1sAF1QipPgVKjQo-iPbhSyFJMGL1-tP9toSrtA3PfKhy72!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Fl
h5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPgVKjQo-iPbhSyFJMGL1-tP9toSrtA3PfKhy72
%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya268.2586-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
32. Hoe laat is het terwijl we hier zijn? (10 punten)
33. Heeft er iemand een baby tweeling mee? (10 punten)
Nu komen we midden in de oude binnenstad. Het is een drukte van belang.
https://www.google.nl/maps/@31.7796527,35.2323317,3a,75y,169.73h,75.82t/data=!3m7!1e
1!3m5!1s0Kwv5kz2R3hG4VUHaR5YdQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapi
s.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D0Kwv5kz2R3hG4VUHaR5YdQ%26cb_client%3
Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D234.97993%26pitch%3D0%
26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
34. Welke vruchten liggen in de mand bij het restaurant Jaber? (10 punten)
35. Welke bekende straat zien we hier beginnen? (10 punten)
We stijgen weer even op met ons privé vliegtuig en hebben zo een prachtig uitzicht over de
stad Jeruzalem.
https://www.google.nl/maps/@31.7765415,35.244337,3a,75y,304.84h,66.87t/data=!3m8!1e1
!3m6!1sAF1QipP4j1g2JUKL6ktyi027Ok3EP-Kpp_vBqUOy1xZG!2e10!3e11!6shttps:%2F%2
Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP4j1g2JUKL6ktyi027Ok3EP-Kpp_vBqUOy1x
ZG%3Dw203-h100-k-no-pi-20-ya318.6-ro-0-fo100!7i6000!8i3000
36. Zoom in op de tempelberg. Welke poort is hier dichtgemetseld? (5 punten)
37. Welke tekst staat er op de gouden koepel die lijnrecht ingaat tegen het Christelijk
geloof? (30 punten)

https://www.google.nl/maps/@31.7839719,35.2302508,3a,75y,45.42h,96.6t/data=!3m8!1e1!
3m6!1sAF1QipPPC41KErVpa_parh-DSQvJPdrIAUP8ubtaQIeY!2e10!3e11!6shttps:%2F%2F
lh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPPC41KErVpa_parh-DSQvJPdrIAUP8ubtaQIe
Y%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya224.74068-ro0-fo100!7i4292!8i1715
We bevinden ons hier in de graftuin net buiten Jeruzalem.
38. Welke kleuren bloemen treffen we hier aan? (5 punten)
https://www.google.nl/maps/@31.7837837,35.2305767,3a,75y,113.75h,91.67t/data=!3m8!1e
1!3m6!1sAF1QipMNv3ds0j4ra9wxbGsoWXuhCT1CRbvmx0NJJdCF!2e10!3e11!6shttps:%2F
%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMNv3ds0j4ra9wxbGsoWXuhCT1CRbvmx
0NJJdCF%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya52.919155-ro-0-fo100!7i10990!8i5495
39. We zijn nog steeds binnen de graftuin. Vanaf hier kunnen we een hele belangrijke
plek ontdekken. Deze plek heeft in deze tijd heel veel aandacht. Welke plek zien we
hier? Hoe zien we die? (20 punten)
https://www.google.com/maps/@31.7734765,35.2022252,3a,59.2y,176.28h,78.44t/data=!3m
6!1e1!3m4!1s2OOB6nsTunCAfx005iUfSw!2e0!7i13312!8i6656
40. We zijn nu midden in Jeruzalem in het Israël museum. Hier zien we Jeruzalem
nagebouwd in een bepaalde tijd. In welke tijd? (10 punten)
Van Jeruzalem gaan we naar Bethlehem. We bevinden ons hier bij de geboortekerk.
https://www.google.nl/maps/@31.7040215,35.2075195,3a,60y,222.99h,79.99t/data=!3m8!1e
1!3m6!1sAF1QipOic5WdKW5np1jfl4jlsPsq9sc8ol4F5XfraXXK!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh
5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOic5WdKW5np1jfl4jlsPsq9sc8ol4F5XfraXXK%3
Dw203-h100-k-no-pi-0-ya18.497925-ro-0-fo100!7i10240!8i5120
41. Wat staat Bijbels gegeven staat er afgebeeld op de rok van een vrouw? (10 punten)

Van Betlehem vertrekken we naar Qumran.
https://www.google.nl/maps/@31.7416627,35.4581169,3a,75y,108.59h,95.93t/data=!3m8!1e
1!3m6!1sAF1QipNzbuKoGiHYDwnWR3tvBRseVi1PYaKQ2FyEQ2a4!2e10!3e11!6shttps:%2
F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNzbuKoGiHYDwnWR3tvBRseVi1PYaKQ
2FyEQ2a4%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya206.41437-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
42. Welk water zien we vanaf Qumran? (5 punten)
43. Wat is in deze streek gevonden? (5 punten)
https://www.google.nl/maps/@31.4708202,35.3888441,3a,75y,235.02h,135.03t/data=!3m8!1
e1!3m6!1sAF1QipMA48esxgEDsRKd6RH3THxcRy8SwDjwl6vC4nVz!2e10!3e11!6shttps:%2
F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMA48esxgEDsRKd6RH3THxcRy8SwDjw
l6vC4nVz%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya343.50397-ro-0-fo100!7i10240!8i5120
Van Qumran vertrekken we met de bus richting Ein Gedi.
44. Wie heeft hier naar alle waarschijnlijkheid een Psalm geschreven en welke Psalm
was het? (10 punten)
https://www.google.nl/maps/@31.4500554,35.3918505,3a,60y,169.43h,90.25t/data=!3m8!1e
1!3m6!1sAF1QipPwvfFBwfj7NxJxLI563jMIIoYFwuI7ehhAzlMf!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh
5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPwvfFBwfj7NxJxLI563jMIIoYFwuI7ehhAzlMf%3
Dw203-h100-k-no-pi-0-ya265.19012-ro0-fo100!7i8704!8i4352
45. Even een korte stop aan de dode zee. Ter hoogte van welk punt bevinden we ons?
(20 punten)
https://www.google.nl/maps/@31.3147185,35.355063,3a,75y,94.03h,88.22t/data=!3m8!1e1!
3m6!1sAF1QipNo1f04eIwr-hTD4G9PCxOzHBNL9gHIe7xiagrT!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Fl
h5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNo1f04eIwr-hTD4G9PCxOzHBNL9gHIe7xiagrT
%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya347.9201-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
46. Op welke bekende plek begeven wij ons nu? (5 punten)
47. Wat is hier gebeurd? (10 punten)

We maken een uitstap richting Jordanië. Vanaf deze plek kon Mozes het land Kanaän
bekijken.
https://www.google.nl/maps/@31.7670368,35.7273394,2a,90y,251.89h,98.91t/data=!3m7!1e
1!3m5!1sw45tNNRWAClb3CsN4WKung!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapi
s.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3Dw45tNNRWAClb3CsN4WKung%26cb_client%3
Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D260%26pitch%3D-10%26th
umbfov%3D100!7i13312!8i6656
48. Hoe heet deze berg waar Mozes gestorven is en daarna begraven is door God? (5
punten)
49. Welke dieren bevinden zich in dit gebied wanneer je hier rondkijkt? (10 punten)

https://www.google.nl/maps/@31.767405,35.7262672,2a,75y,254.31h,89.38t/data=!3m6!1e1
!3m4!1skA4oZAjHi0Y95mvX45fldQ!2e0!7i13312!8i6656
50. We bevinden ons nog op dezelfde plek, alleen een stukje verderop. Hoe heet de
plant met de rose bloemen? (10 punten)

Vanaf Jordanië vertrekken we meer naar het zuiden. Hier bevindt zich de Negev woestijn. In
het kader van het O.T. gaan we naar een belangrijke plaats waar Abraham ook heeft
gewoond. Beer Sheba.
https://www.google.nl/maps/@31.2388676,34.7741009,3a,90y,255.32h,96.83t/data=!3m6!1e
1!3m4!1sk0x9Otafbx1WjcdKaJb8Sg!2e0!7i13312!8i6656
Hier staan we midden in de stad.
51. Welk bekend post/vervoersbedrijf treffen we aan in dit gedeelte? (10 punten)
52. Welk nummer moet ik bellen als ik een bepaalde taxi wil nemen? (20 punten)

Vanaf Beer Sheba vertrekken we nog verder naar het zuiden de woestijn in. We komen aan
Mizpe Ramon.
https://www.google.nl/maps/@30.608535,34.806435,3a,75y,63.66h,89.69t/data=!3m8!1e1!3
m6!1sAF1QipPhnDTynf5aJ1g6oO5wCFLcDF2zbJrJwVCiFEK7!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Fl
h5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPhnDTynf5aJ1g6oO5wCFLcDF2zbJrJwVCiFEK
7%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya189.51-ro-0-fo100!7i2508!8i1254
Dit is een tent midden in de woestijn.
53. Hoeveel mensen tellen we in deze ruimte? (5 punten)
We verlaten de tent en gaan een klein eindje lopen, dan komen we uit op het volgende punt:
https://www.google.nl/maps/@30.6084282,34.8069704,3a,75y,110.8h,92.75t/data=!3m8!1e1
!3m6!1sAF1QipP_YHd0vradrbppwFXl5VRCuALGQutROTn3yT-P!2e10!3e11!6shttps:%2F%
2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP_YHd0vradrbppwFXl5VRCuALGQutROTn
3yT-P%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya45.295532-ro-0-fo100!7i6144!8i3072
54. Hoe heet de krater die we vanaf dit punt zien? (20 punten)

Vanaf de woestijn vertrekken we naar Palestijns gebied. We begeven ons in de Gazastrook.
Het is in het bezit van de Palestijnen.
https://www.google.nl/maps/@31.5288662,34.4305235,3a,60y,196.76h,93.36t/data=!3m8!1e
1!3m6!1sAF1QipN5-mqAocaANGUXjzrGOcRRFyjDaM3tBg2PeMNM!2e10!3e11!6shttps:%2
F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN5-mqAocaANGUXjzrGOcRRFyjDaM3tB
g2PeMNM%3Dw203-h100-k-no-pi-20-ya243-ro0-fo100!7i10240!8i5120
55. Het is erg warm en we hebben allemaal zin in wat te drinken. Wat kunnen we hier
kopen? (10 punten)

Het is toch wel erg gevaarlijk in de Gazastrook. We gaan snel weer richting Israëlisch
grondgebied. We zijn nog niet langs het meest zuidelijkst gedeelte geweest. We gaan nog
even langs Eilat. Hier is het erg toeristisch en daarop wordt ook ingespeeld. We gaan even
naar een strandje:
https://www.google.nl/maps/@29.5144217,34.9265517,3a,90y,290.6h,91.93t/data=!3m8!1e1
!3m6!1sAF1QipPFKKs9F6Reok9cByB2HE4-hSGvhaZZywYcWvWz!2e10!3e11!6shttps:%2F
%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPFKKs9F6Reok9cByB2HE4-hSGvhaZZyw
YcWvWz%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya152.90013-ro0-fo100!7i6912!8i3456
56. Hoeveel gaatjes bezit de witte strandstoel? (10 punten)
https://www.google.nl/maps/@29.5540734,34.9883842,3a,75y,298.63h,88.15t/data=!3m8!1e
1!3m6!1sAF1QipPjXdHyXS0YJGQgTwrWHvC645Jli3gcBOZ2wha9!2e10!3e11!6shttps:%2F
%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPjXdHyXS0YJGQgTwrWHvC645Jli3gcBO
Z2wha9%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya123.6013-ro0-fo100!7i4096!8i2048
57. In welk land staan we nu? (10 punten)

Op de reis terug door Israël komen we langs de woestijn waar we even een tussenstop gaan
maken. Tevens maken we hier, midden in de woestijn een overnachting:
https://www.google.nl/maps/@30.4864637,35.1650916,3a,75y,300.96h,84.78t/data=!3m8!1e
1!3m6!1sAF1QipN7elRF06hcLPqSpYhhIscAFUXxSWX16y7F4WA!2e10!3e11!6shttps:%2F
%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN7elRF06hcLPqSpYhhIscAFUXxSWX16y
7F4WA%3Dw203-h100-k-no-pi-20-ya197-ro-0-fo100!7i10240!8i5120
58. Van welk materiaal is de overkapping gemaakt? (10 punten)
Bij een tussenstop in een stad komen we iets opmerkelijks tegen aan een lantaarnpaal:
https://www.google.nl/maps/@31.3162471,34.6211574,3a,75y,329.44h,95.61t/data=!3m6!1e
1!3m4!1sWWGyHgHfzIVpBCOO3P8CwA!2e0!7i13312!8i6656
59. Welk dier functioneert hier als extra lamp aan een lantaarnpaal? (5 punten)

Aan het einde van de reis stranden we nog in de buurt van Tel Aviv bij de biblical garden in
Yad Hashmona. Hier hebben ze een tuin waarin van allerlei Bijbelse zaken naar voren
komen.
https://www.google.nl/maps/@31.8106403,35.0886955,3a,75y,329.65h,88.74t/data=!3m8!1e
1!3m6!1sAF1QipNPXeJPBfCv3h8Vh_DpXirzm-KfMR1501HMfOHF!2e10!3e11!6shttps:%2F
%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNPXeJPBfCv3h8Vh_DpXirzm-KfMR1501
HMfOHF%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya236.06462-ro0-fo100!7i10240!8i5120
Hier staan we in de tuin.
60. Welke Bijbeltekst wordt er verbeeld in het beeld wat we zien in dit gedeelte van de
tuin? (20 punten)
En daar gaan we, we pinken allemaal een traantje weg. We gaan weer richting huis, richting
Nederland.
https://www.google.nl/maps/@32.0024363,34.8813464,3a,75y,307.56h,85.37t/data=!3m8!1e
1!3m6!1sAF1QipNlgX9csFdXCO0U9dCM2tlW7kzIDuKd5Ry6OIbE!2e10!3e11!6shttps:%2F
%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNlgX9csFdXCO0U9dCM2tlW7kzIDuKd5R
y6OIbE%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya155.32468-ro-0-fo100!7i14096!8i7048
61. Hoe heet de Israëlische vliegtuigmaatschappij? (10 punten)

