[

Galilea in kaart gebracht

W E LKO M I N H ET LA ND VA N J EZUS

Aan de oostkust van de
Ben
Middellandse Zee, ten noorden
van Jeruzalem en een klein stukje
landinwaarts, ligt het Joodse gebied
Galilea.

LATEN WE NAAR
GALILEA GAAN

Rachel

Het is 50 na Christus en steeds meer
toeristen weten dit onbekende gebied
te vinden. De reden dat het zo populair
begint te worden, is een plaatselijke
prediker die hier leefde: Jezus van Nazaret.
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De omvang van het Romeinse Rijk in de 1e eeuw na Christus.
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Jezus werd geboren in Betlehem, vlak
bij Jeruzalem, maar bracht een groot deel
van zijn jeugd door in Nazaret. Later ging
Hij in Kafarnaüm wonen, aan het Meer van
Galilea. Maar Hij was continu onderweg
om met mensen te praten en zieken te
genezen.
Sinds Jezus’ dood is het aantal mensen
dat Hem volgt drastisch toegenomen.
Veel mensen zeggen dat Hij wonderen
verrichtte en beweren zelfs dat Hij de
Zoon van God was, die in de hemel is
opgenomen. Ze hebben talloze verhalen
over wat Hij deed en zei, en nemen zijn
lessen heel serieus.
Honderden anderen willen nu ook meer
te weten komen over Jezus en de plekken
zien waar Hij woonde en lesgaf.
Dit boek is een wegwijzer door Galilea

W E LKO M I N H ET LA ND VA N J EZUS

Het Meer van Galilea is een echte
aanrader voor bezoekers aan de regio.

en omgeving. Dit is een goed moment om
ernaartoe te gaan, nu Galilea nog redelijk
ongerept is. Je zult een prachtig landschap
ontdekken en de plaatselijke cultuur is erg
interessant. Kijk onderweg uit naar onze
toeristentips, aanraders en beste koopjes!

N

TOERISTENTIP

Zorg dat je een paar comfortabele
sandalen inpakt. Er zijn meer dan
genoeg plekken te zien en dingen te
doen!
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Hieronder staat nuttige
informatie voor alle reizigers uit
de 1e eeuw naar Galilea en het
omliggende gebied.

POLITIEKE SITUATIE
In het land dat je bezoekt, wonen
voornamelijk Joden. Het maakt ook
deel uit van het Romeinse Rijk. Het
Romeinse leger zorgt ervoor dat
de Romeinse wetten gehoorzaamd
worden en de belastingen betaald.
Ze zullen zich niet snel met toeristen
bezighouden, tenzij je daar aanleiding
toe geeft.
Dit prachtige Galileïsche platteland
is verrassend genoeg niet zo vredig als
het lijkt. Akkefietjes tussen Romeinse
soldaten en Joodse vrijheidsstrijders
kunnen overal voorkomen. Wees dus
gewaarschuwd!

VALUTA
Het Joodse volk heeft zijn eigen munt,
maar die is vooraf moeilijk te verkrijgen.
Romeinse munten, zoals de denari,
zijn overal in het rijk verkrijgbaar, en
provinciaalse munten zijn te krijgen in
havens en grote steden.
Sommige Joodse koopmannen
zullen Romeinse munten weigeren
omdat ze het niet eens zijn met het
Romeinse bestuur.
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Nuttige informatie
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Dode Zee

Het gebied Galilea

Populaire plaatsen om te bezoeken in Galilea
en omgeving.

In de regio worden verschillende soorten munten gebruikt.

De plaatselijke Joodse
bevolking spreekt Aramees,
maar hun schrijftaal is
Hebreeuws. Latijn is de
officiële taal van het rijk.
De meeste mensen spreken
een aardig woordje Grieks.

Er is erg weinig op het gebied van
gezondheidszorg, dus zorg goed voor jezelf
en neem een verbandtrommeltje mee. Let
erop dat alles wat je eet goed klaargemaakt
is. Het water uit de dorpsputten is
doorgaans van goede kwaliteit.

VERVOER
In en vlak buiten Galilea zijn veel
interessante plaatsen om te bezoeken.
Om je tijd goed te benutten, kun je
overwegen een ezel te huren voor korte
tochten. Maar let op: ze kunnen erg
koppig zijn!

VAN
HET MEAERIS DIE
GALILET OP!
KAN
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TAAL

ID-KAART
Als je bewijs hebt dat je
een Romeins staatsburger
bent, neem dat dan mee.
Dan zul je waarschijnlijk
beter behandeld worden
door ambtenaren die je
tegenkomt. Maar het is
onwaarschijnlijk dat je
tijdens je reis papieren
moet laten zien.
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Hoe je er komt
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Door Galilea loopt een Romeinse
hoofdweg. Dit is een gemakkelijke
route voor reizigers uit Syrië en Asia
in het noorden, en uit Egypte in het
zuiden.

WAAR WIL JE
EERST HEEN,
RACHEL?

Voor reizigers via het water is er de grote
haven van Caesarea aan de Palestijnse
westkust die door koning Herodes de
Grote is gebouwd. Vanaf hier is het naar
Galilea nog een klein stukje over land.
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OM
HIPPODRO RACE
IJDWAGEN

Als je via Caesarea
reist, is het leuk om de
bezienswaardigheden te verkennen
voordat je verdergaat naar Galilea.
Er is een imposant amfitheater en
een indrukwekkend aquaduct. In de
hippodroom, die ruimte biedt aan
twintigduizend toeschouwers, worden
strijdwagenraces gehouden.
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Wie was Jezus?

W E LKO M I N H ET LA ND VA N J EZUS

Jezus werd geboren in ongeveer 5
voor Christus en stierf toen Hij tweeof drieëndertig was. Hij groeide
op in Nazaret, Galilea met zijn
moeder Maria en haar man
Jozef. Van Jozef leerde hij het
timmermansambacht.
Rond zijn dertigste werd Jezus
preker. Hij kreeg veel volgelingen.
Veel mensen die Hem zagen,
zeggen dat Hij wonderen kon
verrichten en mensen genas
door ze alleen maar aan te
raken.
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Jezus sprak over God en de manier waarop
God wil dat de mensen leven.
MESSIAS
Jezus’ volgelingen beweren dat Hij de
Zoon van God was en de Messias, de
‘gekozen koning’.

HET KONINKRIJK VAN GOD
Jezus’ volgelingen zeggen dat Jezus
de Messias was, maar niet de soort
heldhaftige koning die de Joden hadden
verwacht. In plaats van de machthebbers
omver te werpen, nodigde Jezus
iedereen uit om deel uit te maken van
het ‘koninkrijk van God’. Dit is een soort

David de herdersjongen
werd een koning en held.

Voordat Jezus
werd gekruisigd,
droeg Hij een
doornenkroon.
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Lang geleden vormden de Joden een
onafhankelijke natie. David, hun grootste
koning en een herdersjongen uit de
buurt van Betlehem, blijft een held.
Tegenwoordig maakt het gebied rondom
de Middellandse Zee, waaronder Galilea,
deel uit van het Romeinse Rijk. De droom
van het Joodse volk is dat er op een dag
een heldhaftige koning als David, een
messias, zal komen die hen zal bevrijden
van de Romeinse heerschappij.

virtueel koninkrijk van
mensen die zouden leven als
Gods vrienden.

KRUISIGING
Nadat Jezus drie jaar gepreekt had gingen
de religieuze leiders Hem haten. Ze vonden
dat Hij geen respect had voor Joodse
tradities. Ze hadden alleen niet het gezag
om Hem ter dood te laten brengen. Ze
zeiden tegen de Romeinse bestuurder
Pontius Pilatus dat Jezus een rebel was die
‘koning van de Joden’ wilde zijn. Pilatus
droeg Jezus over om gekruisigd te worden.

OPSTANDING
Drie dagen later verdween het lichaam
van Jezus uit zijn graftombe. Zijn beste
vrienden beweerden dat Hij weer leefde en
meerdere keren aan hen verscheen
voordat Hij opsteeg naar de
hemel.

JEZUS’ VOLGELINGEN
Vandaag de dag staan
de volgelingen van Jezus
erom bekend voor elkaar
te zorgen. Ze geloven dat
ze al deel uitmaken van Gods
koninkrijk en voor eeuwig in
Gods hemel zullen leven.
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Nazaret
Veel bezoekers aan Galilea
trekken eropuit naar Nazaret,
tussen de heuvels. Dit is de
stad waar Jezus opgroeide.
De straten en huizen zijn veelal
nog hetzelfde als toen Hij er
woonde.

De stad Nazaret wordt omringd door glooiende
heuvels.

Synagoge
Leslokaal

Pottenbakkerij

Timmerwerkplaats
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OP V ER K EN N I NG D OOR GA LI LEA

Jezus groeide op als zoon van de
timmerman Jozef, die Hem leerde werken
met hout en steen. Andere
familieleden hebben nog
hetzelfde beroep. Ze maken
landbouwwerktuigen zoals
raderen, karren en jukken.
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TIMMERWERKPLAATS

LESLOKAAL
Naast de synagoge is
een ruimte waar de
plaatselijke leraar, de
rabbi, een jongensschool
runt. Het is bijna zeker
dezelfde plek waar Jezus
zou hebben leren lezen en
schrijven.
Eén stuk tekst dat Jezus waarschijnlijk
heeft geleerd is het sjema, dat uit
de Hebreeuwse geschriften komt.
Het betekent: ‘Hoor Israël, de Eeuwige is
onze God, de Eeuwige is één.’

Jezus zou
Hebreeuws
hebben leren
schrijven
met een
schrijfplankje
van was en
een houten
schrijfstift.
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BESTE
KOOP

Deze leren vetersandalen, het soort dat
Jezus droeg, zijn nog steeds erg populair.
Bij een van de marktkramen
kun je vast een
goedkoop paar
vinden.

13

