
nieuwe kerken

‘ Wat gezond is, dat groeit’ 

SebaStiaan en JaSper 
 beginnen een eigen kerk
Stel, je bent in de dertig en hebt het goed voor elkaar: fijne relatie, een huis, een goede baan. Dan hoor je de 
roep van God en besluit je een kerk te beginnen. Sebastiaan van Wessem (42) en Jasper van der Kolk (37) 
over wat hen bezielt en hoe ze ieder hun eigen(tijdse) kerk bouwen: Thousand Hills Hilversum en Jong en 
Vrij Amsterdam.

B
ezoekers krijgen een warm 
welkom door twee kerkleden 
bij de deur van Thousand Hills 
in Hilversum. Binnen is de sfeer 
gemoedelijk; mensen maken 

een praatje met elkaar. Honderden con-
gresstoelen staan voor een podium met 
daarboven een megascherm, waarop een 
klok aftelt tot 9.30 uur. Dan zet de band 
stevig in. Mensen staan, sommige met hun 
handen omhoog, en zingen de Engelse 
teksten van het scherm mee; de Neder-
landse vertaling staat eronder. 
Sebastiaan van Wessem komt op. De lead 
pastor heet iedereen welkom. Gympen, 
spijkerbroek, overhemd en microfoon-
headset. De dienst wordt live gestreamd op 
internet. Het publiek is gemêleerd: jong en 
oud, alleengaanden, stelletjes en gezin-
nen. Lange rokken, een zwart haarnetje, 
kleurrijke jurken, hoodies, poloshirts en 
pakken.  
De preek gaat over verlossing en is er één 
uit een serie van vier rondom het Pesach-
maal. #4cups staat op het scherm onder 
de Bijbelteksten. Zo’n hekje is een mar-
kering voor internet. “Social media vind 
ik heel belangrijk”, legt Van Wessem na 
afloop uit. “Jezus sprak mensen op straat 
aan om ze van het evangelie te overtuigen. 
Nu komen mensen online samen en moe-
ten wij hen daar bereiken. Dus houd je 
mobiel aan tijdens de dienst. Deel wat jou 
raakt. Want als het jou raakt, kan het een 
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ander ook raken.” Zijn missie is mensen 
zonder kerkelijke achtergrond te bereiken. 

Roeping
Van Wessem groeide op in een niet-
gelovig gezin. Tijdens zijn studie economie 
ging hij op uitnodiging mee naar een kerk. 
“Geen orgel, wel gitaren en jongens met 
lange haren. Heel anders dan gedacht.” 
In de Volle Evangelie Gemeente in Die-

men werd zijn band met God versterkt. 
Hij werkte eerst als consultant, later als 
manager bedrijfsbureau. “Maar de roeping 
tot bediening was zo sterk, dat ik in 2002 
aan het Continental Theological Seminary 
in Brussel ging studeren.” Die overstap 
financierde hij met de overwaarde van zijn 
huis. “Als God tot je spreekt, moet je daar 
iets mee doen.” 
Jasper van der Kolk is van gereformeerden 

Pastor Sebastiaan van 
Wessem: “Als God 
tot je spreekt, moet je 
daar iets mee doen.”
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‘Houd je mobiel 
aan tijdens de 
dienst’

huize. “Dat was niet altijd een positieve 
ervaring”, stelt hij eufemistisch. Jaren 
ging hij niet naar de kerk, totdat in 2005 
een vriend hem meevroeg naar een 
conferentie van pastor Joseph Prince uit 
Singapore – de man die sinds april via 
RTL 5 op zondagen de Nederlandse huis-
kamers binnenkomt. Van der Kolk smolt 
voor de boodschap van genade. “Het beeld 
dat Prince van Jezus schetste, was voor 
mij zo aantrekkelijk. Net als het enthou-
siasme en de blijheid.” Hij ontmoette er 
‘een bijbelclubje’ uit Hellevoetsluis: Jong 
en Vrij. Onder dezelfde naam werden snel 
daarna kerkgenootschappen in Sliedrecht 
en Amersfoort opgericht, die Van der Kolk 
dan vanuit zijn woonplaats Amsterdam 
bezoekt. 
“Waarom zouden we zoiets niet in onze 
eigen buurt kunnen doen”, opperde Van 

der Kolk, die in De Pijp woont. In 2013 
begonnen ze met om de week een dienst. 
Nu is er elke week een dienst van Jong en 
Vrij Amsterdam. 50 tot 75 mensen komen 
zondags samen in het Montessori Lyceum. 
In de kapel met glas-in-loodramen, van 
wat ooit het klooster van de paters jezu-
ieten was. Thousand Hills huist overigens 
ook in een traditioneel kerkgebouw, van 
de Gereformeerde kerk. 
Van Wessem begon samen met een Ame-
rikaanse vriend in 2006 Thousand Hills, 
naar voorbeeld van Amerikaanse eigen-

tijdse kerken. “In traditionele kerken in 
Nederland zag ik nooit iets veranderen; 
altijd het zelfde liedje. Letterlijk. Hilver-
sum had wel internationale scholen, maar 
geen dito kerk.” Ze begonnen met tien 
bekenden. Nu bezoeken circa 350 mensen 
de Engelstalige dienst, vooral expats en 
migranten uit Afrika en Oost-Europa. En 
trekt de Nederlandse dienst sinds 2012 nog 
eens 250 mensen. Met Pasen is Thousand 
Hills Huizen gestart.

Uitdaging
“We worstelden met onze identiteit en de 
opzet van de dienst”, geeft Van Wessem 
een inkijkje in jaren van opbouw van een 
nieuwe kerkgemeenschap. “In Amerika 
zag ik tienduizend mensen in een kerk. 
Daar stróómde de energie. De liefde 
voor God werd praktisch en zichtbaar 

De zondagsdiensten 
van Thousand Hills 
Hilversum worden 

door zo’n 600 mensen 
bezocht.

VOL006_16_Vrije nieuwe kerken.indd   17 27-05-15   15:35



nieuwe kerken

juni 201518

‘Je moet fondsen 
werven en charisma 
hebben’

‘Dit zijn echte pastorpreneurs’
Miranda Klaver is theoloog, antropoloog 
en werkt als universitair docent aan 
de Vrije Universiteit van Amsterdam. 
Ze doet onderzoek naar Evangelische 
bewegingen en Pinkstergemeenten in 
binnen en buitenland.
“Het zijn zelfstandige kerken”, duidt Klaver 
het type eigentijdse kerk, zoals Jong en Vrij 
en Thousand Hills. “Maar geen democra-
tieën. Hun leiders bepalen het beleid, al zijn 
ze vaak wel aangesloten bij internationale 
netwerken.” Thousand Hills is aangesloten 
bij de Association of Relational Churches; 
Jong en Vrij bij de Grace Alliance. “Zo’n 
verbintenis met andere succesvolle kerken 
geeft glans aan een pas opgerichte kerk 
en straalt ook op de leiders af. Ze doen 
er ideeën op over de opzet en aansturing 
van hun kerk”, legt Klaver de rol van het 
internationale netwerk uit. “Ze wisselen 
sprekers uit en nemen stijl en vorm van 
kerkdiensten van elkaar over. Internet 
versterkt dat.”
Hoewel deze nieuwe kerken vaak ‘buiten-
kerkelijken’ willen bereiken, gebeurt dat 
sporadisch. De grootste groep bezoekers 
komt van andere kerken, weet Klaver. “En 
wie van gereformeerden huize is, zal deze 
diensten als een bevrijding ervaren. Kerken 

gemaakt door mensen te helpen. Niet 
vanuit één clubje binnen de kerk, maar 
verankerd in de gemeente.” Thousand 
Hills-kerkgangers runnen nu bijvoorbeeld 
een eigen kledingbank. Van Wessem wil af 
van de consumptiementaliteit: “Kom niet 
achterovergeleund wekelijks de dienst 
aanhoren, maar doe iets met de preek. 
Voor je buurt, voor je omgeving. Door te 
doen, komt er energie. Dan kun je uitde-
len en groeien. Bovendien benut je dan 
talent.” Zoals dat van Joop Knoop, die na 
de dienst meteen vraagt: “En, hoe vond je 
het?” Om zijn nek een koord waaraan een 
kaart bungelt met groot zijn voornaam. De 
extraverte zeventigplusser is lid van het 
welkomteam, dat mensen aanspreekt en 
dankzij die naamkaart, ook gemakkelijk 
aangesproken wordt. “De Pinkster- en Vrij 

Evangelische gemeenten werden me te 
traditioneel. Hier voel ik me fantastisch. 
Hier blijf ik jong.” 
Van der Kolk kent vergelijkbare uitdagin-
gen. “Kijk, een bedrijf selecteert mensen 
aan de poort. Een kerk bouw je met wie 
er binnenkomt en wat die persoon in-
brengt. Dat vraagt geduld en respect om 
mensen te helpen hun plek binnen de 
kerk te vinden.” Zijn doel is een gezonde 
kerkfamilie, waar de genadecultuur sterk 

is. “Wat gezond is, dat groeit. Groei is geen 
doel, maar een gevolg.” De zeven Jong en 
Vrij-kerken hebben samen tweeduizend 
leden; bijna alle voorgangers waren bij die 
betreffende conferentie van pastor Prince. 
De genadeleer van Prince heet gemakke-
lijk te zijn: alsof je niets hoeft te doen voor 
Gods genade, omdat Jezus aan het kruis 
leed en die taak volbracht. Van der Kolk 
knikt: “Mensen voelen zich comfortabe-
ler bij iets verdienen dan bij iets krijgen. 
Ontvangen is juist moeilijk. Dat vraagt 
bewuste inzet. Ik ben ervan overtuigd dat 
hoe ontspannender je bent, hoe positiever 
je impact op de mensen om je heen.”
Van der Kolk wil Jong en Vrij dan ook 
vanuit ontspanning opbouwen. “En niet 
door kracht te zetten. Dat is weleens een 
spanningsveld”, erkent hij ruiterlijk. “Een 

Miranda Klaver: “De nadruk op genade maakt 
het een eenzijdig geloof.”

als Thousand Hills en Jong en Vrij zijn veel 
meer op relatie gericht. Ze moedigen mensen 
aan om in groepsverband dingen te doen voor 
de kerk, voor hun wijk. In de praktijk fungeren 
ze als een familie; die sociale functie vullen ze 
in. Bij een traditionele kerk kun je een dienst 
volgen zonder aangesproken te worden. Dat is 
bij deze kerken wel anders.” 
“Deze kerkstichters opereren op het snijvlak 
van dominee en ondernemer: pastorpreneurs. 
Ze zouden het goed doen in het bedrijfsleven. 
Succes betekent groei. Opvolging en conti-
nuïteit zijn een punt van aandacht, want deze 
kerken zijn vaak rondom het charisma van één 
persoon gebouwd.” 
Klaver noemt het interessant dat een pastor 
uit Singapore nu als gezaghebbend en maat-
gevend in Nederland wordt gezien. “Een om-
gekeerde zending”, noemt ze die inspiratiebron 
voor Jong en Vrij. Wat deze kerk in Nederland 
uniek maakt, is de afrekening met het idee dat 
je je schuldig zou moeten voelen. 
Klaver: “Als je tot het geloof komt, ben je een 
nieuw mens. Zonden worden je niet aan-
gerekend. Zelfs het deel ‘Vergeef ons onze 
schulden’ uit Onze Vader wordt in het gebed 
overgeslagen.” Klaver beziet dit geloof als een 
uiterste binnen de evangelische theologie. “Die 
nadruk op genade maakt het een eenzijdig 

geloof. Overigens net zo eenzijdig als het 
accent dat aan de andere kant op zondig-
heid wordt gelegd. In die zin lijkt de genade-
beweging wel een reactie op het zware van 
reformatorische kerken.” Hoe controversieel 
de leer van Prince binnen de evangelische 
wereld is, blijkt wel uit het standpunt van de 
interkerkelijke stichting Opwekking. “Toen 
Jong en Vrij pastor Prince en ‘zijn dwaalleer’ 
omarmden, mochten ze het jeugdprogram-
ma voor de Pinksterconferentie niet langer 
verzorgen. Daar werd de theologische 
streep getrokken.”
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kerk beginnen heeft de intensiteit van een 
start-up. Dat was niet langer te combine-
ren met mijn consultancybaan.” Hij werkt 
nu als zelfstandige en twee dagen per 
week bij Jong en Vrij. “Die combinatie legt 
geen druk op de kerk om te groeien. Als 
kostwinner heb ik wel een gezin te onder-
houden. Ik ben niet naïef, maar heb het 
geloof en vertrouwen dat het goed gaat 
omdat God me als een vader helpt.” 
“Er zijn maar weinig mensen die huis en 

haard op het spel durven zetten om een 
kerk te stichten”, benoemt Van Wessem 
een obstakel voor groei. “Je moet fondsen-
werven en charisma hebben. Ook na de 
start moet je mensen continu engageren 
en motiveren om ze van bezoeker naar 
kerklid te bewegen.” En verbinden kost 
tijd, merken beide voorgangers. “Het is net 
als met daten”, legt Van der Kolk uit. “Dat 
is veilig. Met de tijd komt de verdieping en 
daarna pas commitment.” 

Gezegend
Van der Kolk hekelt ‘het door mensen 
bedachte systeem voor contact met God; 
de regels, wetten, druk en zwaarte’ die het 
traditionele geloof volgens hem kenmer-
ken. “Dat tijdperk van religie is voorbij. 
Anno 2015 gaat het over de relatie met 
God. Het evangelie is goed nieuws: die re-
latie is er en mag je met vreugde ervaren.” 
Wie gelooft, gaat het goed en daarom 
krijgt deze genadebeweging regelmatig 
het label succes- of welvaartsevangelie. 
“Ons jaarthema is Blessed to be a blessing 

(Gezegend om tot zegen te zijn)”, reageert 
Van der Kolk. “Als gelovige krijg ik veel 
en dat kan ik weer uitdelen. Ik geef veel 
van mijn tijd en geld weg om anderen te 
helpen. En dat doen meer leden.” Hij geeft 
voorbeelden van steun aan een weeshuis 
in Brazilië, aan kerken in Oekraïne en 
China en aan prostituees op de Ruysdael-
kade. 
Bij Thousand Hills wordt deze zondag ook 
geld opgehaald voor Nepal na de aardbe-
vingen. Een kerkganger typeert het geloof 
als ‘vrolijk orthodox’. Van Wessem: “Onze 
boodschap is orthodox in een modern 
jasje. In contact met de Gereformeerde 
Bond in Huizen bleken we qua bood-
schap niet eens zover uit elkaar te liggen. 
Protestantse kerken zien de noodzaak tot 
veranderen wel, maar het lukt (nog) niet. 
Bestaande kerken zijn eeuwenoud. Vorm 
en inhoud zijn verzand in traditie. Aan-
passen is niet gemakkelijk in traditionele 
kerkorganisatie. Binnen Thousand Hills 
heb ik het gezag om zaken te veranderen. 
Dan kan het snel gaan.” .

Geen orgel, maar een rockband 
luistert de dienst op.

‘Gezegend om tot 
zegen te zijn.’
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