
HERMON

Staden Lais som blev staden Dan i Israel

Jordanflodens källor



Ingång till kanaaneiska staden Lais från 1700-talet f.Kr

Portalen i Lais är av soltorkat tegel och7 m hög

Lais intogs av Dans stam på12-1300 talet f.Kr (Dom 18)  



Yttre ingång till staden Dan

800-900 talet f.Kr

Plats för kung eller 

domare (Rut 4:1-2) 



Port till staden Dan

Plats för port

Plats för dörrpost



Israels Kung Jerobeam 931-910 f.Kr

Jerobeams altare 

(1 Kon 12:26-31, 13:1-3) 

Offerhöjd för att tända rökelse

1 Kon 13:1-3, 

2 Kon 23:15-16



Davids hus

Stele från 800-talet f.Kr blev funnen år 1993 i Dan

Stelen är skriven på arameiska 

av kung Hasael som styrde i 

Damaskus 842-805 f.Kr

“ och tusentals ur kavalleriet. 

[Och jag dödade...]ram son till 

[...] Israels kung, och jag 

dödade [...]yaho son till [... 

ku]/ng från Davids hus.”

Israels kung Joram och Judas kung Ahasja (Ahazyaho) 

stred mot kung Hasael år 841 f.Kr och förlorade enligt 

2Kung 8:28-29



Nasaret i Galileen

1996 upptäcktes en vinpress från första århundradet



Korasin Betsaida Kapernaum

Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de underverk som 

har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, så hade 

dessa städer för länge sedan omvänt sig och suttit i säck 

och aska. Men för Tyros och Sidon skall det bli lindrigare vid 

domen än för er. Och du, Kafarnaum, skall du kanske bli 

upphöjt till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket.

(Luk 10:13-15)



Korasin ligger i ruiner



Synagogan i Korasin



Judisk mikvehbad

i Korasin

Olivpress

Klippdass



Betsaida låg på en höjd

Papyrus

Jordan Park





Betsaida var tidigare staden 

Gesur (2Sam 3:3)

En nästan 3000 år gammal port 

från järnåldern och månguden Sin 

avbildad som en tjur



Kapernaum ligger i ruiner

Mosaik från

första årh e.Kr

Olivpress



Synagogan i Kapernaum



Korasin Betsaida Kapernaum

Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! 

…Och du, Kafarnaum, skall du kanske bli upphöjt 

till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket.

(Luk 10:13-15)


