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DE REISGIDS

We gaan de komende veertig dagen 
met elkaar op reis. Wat gaaf dat je 

dit boek in handen hebt en ervoor kiest om 
de komende veertigdagentijd apart te zetten 
om bewust te investeren in je relatie met 
Jezus. Dat is een reis, een geweldige reis.

Ik heb altijd al iets gehad met het getal veer-
tig. Op jonge leeftijd was ik geraakt door de 
veertig dagen die Jezus doorbracht in de 
woestijn. Al enkele jaren vast ik de veertig 
dagen voor Pasen. Ik ben onder de indruk 
van de geestelijke lessen die er liggen in de 
veertig jaar dat Israël in de woestijn reisde. 
Het waren veertig dagen dat Jezus over 
het Koninkrijk van God sprak tussen Zijn 
opstanding en de hemelvaart. Het waren de 
dagen en nachten die Elia door de woestijn 
liep na bekrachtigd te zijn door het brood en 
het water van de engel. Er was voor veertig 
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dagen en nachten stortregen toen de aarde werd 
schoongespoeld en Noach met familie en dieren in 
de ark was. David versloeg Goliath nadat hij veer-
tig dagen lang God en Israël had beschimpt. Er zit 
kracht in het getal veertig. 

Daarom hoefde ik ook niet lang na te denken 
toen ik de vraag kreeg om een dagboek te schrij-
ven. Dit moest een veertig dagen dagboek worden. 
Het staat voor een reis, maar bovenal voor de gees-
telijke betekenis van die veertig dagen: een nieuw 
begin, een nieuwe start, vernieuwing.

Op reis
Door de betekenis van het getal veertig voelde 
ik dat het thema van dit dagboek moest zijn: op 
reis. Het is als het ware een reisgids geworden 
waarmee je veertig dagen lang op reis gaat met 
God. En daarom is het ook niet een boek gewor-
den dat je alleen leest. Elke dag is er een pagina 
waar je zelf dingen kan opschrijven. Soms zijn het 
vragen, soms probeer ik je aan te zetten tot nieuwe 
gedachten en ideeën, andere keren zal het meer 
reflectie zijn. Maar de kracht van een reis is dat je 
niet alleen aanschouwt, maar er echt onderdeel 
van wordt. Ik wil je niet alleen meenemen in mijn 
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reis, maar juist dat je zelf op reis gaat met God in 
de komende weken. Dus daag ik je uit om deze reis 
in te duiken en er vol voor te gaan. 

Ik geloof dat deze veertig dagen ook voor jou een 
periode van vernieuwing zullen zijn. Dat het een 
nieuw begin, een nieuwe start mag zijn. Met als 
dieper doel dat het niet stopt op dag 40, maar dat 
het een nieuwe start is die verder vorm krijgt vanaf 
dag 41. 

Want in alle momenten in de Bijbel dat we 
het getal veertig zien, zoals al die momenten 
hierboven beschreven, is er één grote overeen-
komst. De realiteit na die veertig dagen of jaren is 
compleet anders dan de tijd ervoor. De komende 
veertig dagen gaan je leven veranderen. En ik bid 
en geloof dat de realiteit van jouw leven ook voor 
altijd anders zal zijn dan ervoor.

Gods rijke zegen,

Jeroen Dorstijn
Gouda, december 2021
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DAG 1 HET REISDOEL

Voordat je op reis gaat, stel je altijd een 
doel vast. Zelfs de grootste avonturiers, 

die niets van tevoren vast zetten, maar per 
dag kijken waar ze heen gaan en waar ze 
verblijven, hebben een doel. Dat ligt name-
lijk in het avontuur van in volledige vrijheid 
per dag bepalen waar ze heen gaan. 

Het is heel goed om een reisdoel vast te stel-
len. Zodat je het uiterste eruit kunt halen 
door gericht te zijn op je plan. Wanneer je 
verlangt naar een rustmoment en je doel is 
om echt even op te laden na een intensieve 
tijd, is het handig om vanuit dat voornemen 
te bepalen waar je heen wilt gaan. Een ste-
dentrip is dan een stuk minder voor de hand 
liggend dan bijvoorbeeld een wellness 
hotel. 

Websites spelen daar tegenwoordig al 
geweldig op in. Je kan kiezen wat je insteek 
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is. Een avontuurlijke vakantie, een verblijf in de 
natuur, juist een stedentrip om cultuur te proe-
ven, je laten verwennen in een wellness omgeving 
of misschien een all-inclusive verblijf. Allemaal 
opties die je kan aanvinken zodat alle overbodige 
aanbiedingen worden weggefilterd.

Op deze eerste dag lijkt het me goed om ook een 
paar vinkjes aan te kruisen met elkaar. Daarvoor 
wil ik kijken naar het doel waarmee Jezus naar 
de wereld kwam. Want als we Zijn discipelen 
willen zijn, met Hem op reis willen gaan, kunnen 
we niet anders dan ons in dat reisdoel verdiepen. 
Het is namelijk niet voor niets dat Jezus ons met 
hetzelfde reisdoel op pad stuurt. Iedere discipel 
van Jezus is door Hem bedoeld en geroepen om 
te leven zoals Hij deed en dus ook te gaan waar en 
hoe Hij ging.

Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met 
jullie! Zoals de Vader Mij heeft 

uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’  
- Johannes 20:21
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Jezus had een duidelijk reisdoel toen Hij van de 
hemel neerdaalde naar de aarde. Hij heeft dat doel 
volledig volbracht. Daarom kon Hij die beroemde 
woorden aan het Kruis uitroepen: Het is Volbracht! 
Wanneer we aan het begin van dit dagboek, 
waarin we met Jezus op reis willen gaan, vaststel-
len dat we op dezelfde manier gezonden zijn als 
Hij, en als we dan ook nog eens in ons hart beslui-
ten om daar gehoor aan te geven, de keuze maken 
om zoals Jezus was uitgezonden ook gezonden 
te willen worden… Dan moeten we natuurlijk het 
ultieme reisdoel van Jezus kennen.

En dan wordt al heel snel en vluchtig gezegd: 
Jezus is naar de wereld gekomen om onze zonden 
op Zich te nemen en aan het Kruis te gaan om ons 
vrij te kopen zodat we niet verloren gaan maar 
eeuwig leven hebben. En dat is zeker waar, maar 
niet de volle waarheid. Want het echte reisdoel 
van Jezus vinden we in Lucas 4.

‘De Geest van de Heer rust op Mij, 
want Hij heeft Mij gezalfd. Om 

aan armen het goede nieuws te 
brengen heeft Hij Mij gezonden, 

om aan gevangenen hun vrijlating 



16

bekend te maken en aan blinden 
het herstel van hun zicht, om 

onderdrukten hun vrijheid te 
geven, om een genadejaar van de 

Heer uit te roepen.’ - Lucas 4:18-19

Jezus’ reisdoel was niet enkel het brengen van ver-
andering in de toekomst van de mens. Zijn doel 
was om nu blijvende verandering te brengen in 
de levens van mensen. Daarom begint Jezus met 
het vestigen van het Koninkrijk van God. Door de 
woorden van Lucas 4 vorm te geven, het evangelie 
te brengen door prediking en handelingen. Zijn 
reisdoel stond vast en is volbracht. 

Jouw reisdoel ligt vast in Jezus’ doel hier op aarde. 
Het kan zijn dat je eigen doel vooral lag in het 
zoeken van de rust. Of je bent vooral gericht op de 
kick van het avontuur. Misschien is je eigen com-
fort wel de maatstaf van je reisdoel.

Vandaag wil ik je uitdagen om nog eens naar 
die woorden van Jezus te kijken. Waarvoor Hij is 
gekomen, wat Hij heeft gedaan in jouw en mijn 
leven. En dan die diepe woorden: Zoals de Vader Mij 
heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ 
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Dit is het doel van dit dagboek. Laat het een 
krachtige start zijn van een reis met Jezus die veel 
langer dan deze veertig dagen duurt. Het is een 
begin. De start van iets nieuws. Met één doel voor 
ogen. Het doel dat Jezus ook voor ogen heeft!
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HET REISDOEL

 G Jezus’ reisdoel is jouw reisdoel. Waar stemt 
dit al overeen en waar mag je komende 
weken aandacht aan geven?

 G Welke doelen stel je voor de komende 
veertig dagen reis?
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DAG 2  
DE BESTEMMING BEKEND

Wist je dat uit onderzoek blijkt dat het boeken 
van een vakantie voor een groot geluksmo-

ment zorgt voor mensen? Het idee van avontuur 
op komst, de rust in aantocht of het genieten van 
een nieuwe cultuur bezorgt je een groot gevoel van 
geluk. De meeste reizen of vakanties starten op deze 
manier. Ken je dat moment dat je in november al je 
zomervakantie van volgend jaar moet vastleggen 
en dat de zonnige campings of de prachtige hotels je 
computerscherm passeren? En wanneer je dan uit-
eindelijk de keuze hebt gemaakt, staat de bestem-
ming vast. Daar gaan we heen, dat is de bestem-
ming van de reis / vakantie. En een gevoel van geluk 
maakt zich meester over je. Je kan haast niet meer 
wachten. 

Het is ongeveer tweeduizend jaar geleden dat 
enkele mannen ook op reis gaan. Totaal onver-
wacht in hun geval. Geen boeking gedaan maanden 
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daarvoor, maar opeens. Het is een reis, maar voelt 
misschien wel meer als een avontuur. Ze hebben 
al een tijdje met Jezus meegelopen, wonderen 
en tekenen gezien. Het was nog vrijblijvend. Ze 
keken vanaf de zijlijn mee. Misschien wel zoals wij 
een bestemming uitzoeken. Veilig op internet, we 
doen nog geen toezegging, maar zijn er wel al mee 
bezig. Maar nu wordt alles in één klap anders voor 
deze mannen.

Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij! 
Ik zal jullie vissers van mensen 

maken.’ - Marcus 1:17

In één moment wordt alles anders. Zien wordt gaan. 
Kijken wordt volgen. De zijlijn wordt het middel-
punt. Veiligheid wordt avontuur. Zekerheid wordt 
vertrouwen. Ik kan me zo goed indenken dat het 
even een chaos is in de gedachten van de mannen. 
Want bestemmingen uitzoeken is leuk, maar nu 
moeten ze echt kiezen. Klikken ze op nu boeken of 
laten ze deze aanbieding aan zich voorbijgaan?

Ik vind het zo mooi hoe Jezus hier te werk gaat. Hij 
roept op om Hem te volgen. Hij geeft de bestem-
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ming direct en duidelijk weer. Tegelijkertijd wei-
gert Hij in te vullen hoe dat er precies uit zal zien. 
De bestemming is duidelijk: Ik zal jullie vissers van 
mensen maken. Maar er blijven grote vraagtekens 
staan. Hoe gaat Hij dat doen? Wat betekent dat 
precies? Wat is de weg ernaartoe? 

En daarin lijkt de roeping van die discipelen zo op 
ons eigen leven. Want Jezus verlangt ernaar om 
met je op reis te zijn. Een levenslange reis, die je 
(met dit dagboek) misschien wel even nieuw leven 
in mag blazen. En dat begint met de woorden: 
Kom, volg mij!

Dan zitten we niet opeens in een aflevering 
van ‘Bestemming Onbekend’, maar wanneer we 
besluiten Jezus te volgen, is daar altijd een bestem-
ming aan verbonden. De discipelen hadden op 
dat moment nog geen inzicht of idee van wat het 
betekende om vissers van mensen te worden. Toch 
stond de bestemming vast en op die woorden volg-
den ze Jezus. 

Aan het begin van deze reis vraag ik je:  Ben je 
net als de discipelen bereid om het avontuur van 
de reis aan te gaan? De bestemming ligt vast, de 
reis is onbekend. Het einddoel heeft Hij al bekend 
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gemaakt, hoe dat vorm krijgt is voor ons vaak nog 
een spannende vraag.

De discipelen kozen ervoor om er vol voor te 
gaan. Ze sprongen de onzekerheid in en gingen 
het avontuur aan. Niet de makkelijkste keuze. 
Ook niet voor ons, in een tijd waar iedereen ons 
vertelt goed voor onszelf te zorgen en zekerheden 
in te bouwen. En daar staat deze vraag van Jezus 
lijnrecht tegenover. Het voelt misschien als het 
boeken van een hotel in een ver land zonder te 
weten hoe je erheen zal gaan. Je weet de bestem-
ming, maar de reis ernaartoe is nog onbekend. 

Vandaag begint met een belofte en een vraag. 
De belofte is dat de bestemming al bekend is en 
vast staat. Gods plan met jouw leven wordt niet 
gevormd op basis van jouw antwoord, maar was 
al geweven voordat je geboren werd. De vraag 
is of je Hem wilt volgen. Soms hoor je de vraag: 
ga je mee op reis, we weten alleen nog niet naar 
welke bestemming? Maar bij Jezus is alles anders. 
Hij vraagt je vandaag: Ben je bereid om naar je 
bestemming  te gaan zonder dat je weet hoe de 
reis ernaartoe eruit ziet?
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DE BESTEMMING BEKEND

 G Als we het hebben over de bestemming 
van jouw leven. Heb je een idee wat deze 
bestemming is?

 G Het is goed om een toezegging te doen aan 
jezelf. Zet hier je handtekening onder als 
belofte aan jezelf en God dat je vol voor deze 
reis gaat: 

 
 


