
heilige landloper!
Jan van den Bosch, bekend onder andere van 
de wekelijkse Hour of power uitzendingen en 
van Beter Uit Reizen, maakte een wandeling 
in de voetsporen van Jezus. Speciaal voor 
That’s Life Magazine schreef hij dit verslag.

Ik had nooit gedacht dat ik een heilige land-
loper zou worden! Ik ben ruim honderd keer in 
Israël geweest en blijf een fascinatie met dit land 
houden die zich moeilijk in woorden laat vangen. 
Het is thuiskomen en thuis-zijn! Wie eenmaal 
in Israël is geweest raakt een beetje verslaafd 
aan dit land met z’n vele gezichten. Nog niet 
zo lang geleden heb ik in de voetstappen van 
Jezus de ‘Jesus Trail’ gelopen. Een bijzondere 

wandeling te voet door het gebied van Galilea, 
aan de hand van een bekend Bijbelgedeelte. 
En daarmee in de voetsporen van wat in dit ge-
deelte beschreven staat. Mattheüs 4 vers 13 t/m 
16: Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen 
in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het 
gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervul-
ling wat gezegd is door de profeet Jesaja:‘Land 
van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar 
zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea 
van de heidenen… En zo vertrok ik, met deze 
Bijbeltekst in m’n hoofd. En met een rugzak met 
een paar flessen water, een Joodse vriend én op 
mijn sandalen. (Jezus liep ook op sandalen in 
Zijn tijd en ik wilde dat gevoel ook beleven)

Jesus Trail
De ‘Jesus Trail’ begint in Nazareth en brengt je 
al wandelend in vier dagen naar Kapernaüm. 
Jezus en zijn discipelen hebben vaak deze 
route gelopen, die enkele jaren geleden heront-
dekt is. Het is bijzonder om al wandelend de im-
posante rotsformaties met uitzicht op het Meer 
van Galilea te aanschouwen. Of terecht te ko-
men in de groene velden, waar je nog herders 
tegenkomt die de wacht houden bij hun kudde. 
De berg Arbel te beklimmen of door Kana te 
lopen. Om bij het laatste te beginnen, Kana 
bezoek je meestal als toerist, om de plaats te 
bezoeken waar Jezus water in wijn veranderde. 
En eigenlijk doet me dat niet zoveel. Nu was 
het heel anders, ’s morgens vroeg wandelen 
door het verstilde stadje Kana, zonder toeris-
ten, maar wel met ontmoetingen met de plaat-
selijke bevolking. En zo heb ik het ook ervaren 
om te wandelen langs het Meer van Galilea. De 
rust, maar ook de vele momenten van bezin-
ning zullen mij altijd bij blijven. De vier dagen 
dat je de ‘Jesus Trail’ wandelt, is een ervaring 
om nooit te vergeten! Je kunt je terug wanen 
in de tijd toen Jezus daar wandelde. Je kunt 
je voorstellen hoe Hij een bijzondere mix van 
mensen ontmoette, boeren, soldaten, de religi-
euze leiding van die tijd en handelaren. En net 
als Jezus in Zijn tijd, heb ik de enorme gastvrij-
heid ervaren van de Arabieren en Joden, van 
Druzen en pelgrims. De Bijbel is op een nieuwe 
manier voor me gaan leven!

Grote emotie
Als presentator van Hour of Power en directeur 
van Beter-uit Reizen en andere ondernemingen 
heb ik een meer dan druk leven. En ben ik vaak 
meer een ‘racende renmeester’ dan een ‘reizen-
de rentmeester’. Onthaasten was dan ook het 
motto van mijn 4-daagse wandeling in de voet-
sporen van Jezus.  En op een nieuwe manier 
heb ik mijn voetstappen in Zijn voetstappen mo-
gen zetten. Soms, in mijn Bijbel lezend op een 
stil plekje was mijn emotie groot en ook in de 
ontmoeting met mijn levende Heer en Heiland. 
Als je uiteindelijk na vier dagen wandelen in Ka-
pernaüm aankomt heb je het gevoel dat je terug 
bent geweest in de tijd en op een nieuwe manier 
de tijd die voor je ligt aan kunt. De ervaring was 
voor mij zo indrukwekkend dat mijn reisorgani-
satie inmiddels deze Bijbelse wandelreis in het 
programma van 2012 heeft opgenomen. Mijn 
diepe wens is dat velen zullen ervaren wat ik 
heb ervaren. Om in een ervaring te stappen die 
je nooit zult vergeten, een zegen te ontvangen 
en tot zegen te zijn. En that’s life, zeker weten!Ô 

   Jan van den Bosch 
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