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troleren. Misschien had Gerard het 
gewoon mis. Maar hij is een goede 
en lieve vriend en we zouden hem 
nooit een valse profeet noemen. Bo-
vendien staat er toch ook in de Bijbel 
dat ons profeteren onvolkomen is?”

Jullie krijgen best veel geld binnen. 
Is het voor een buitenstaander in-
zichtelijk waar dat geld blijft?
“Ja. Wij willen in alles heel open en 
transparant zijn. EO Netwerk heeft 
opnames gemaakt, krijgt inzage in 
de cijfers van Heaven on Earth 2008 
en gaat in Uganda filmen bij een 
project.”

Prof. dr. Willem J. Ouweneel is 
een van de adviseurs van TRIN. 
Hij sprak tijdens de conferentie 
en was een van de initiatiefne-

mers van de steunbetuiging aan 
Mattheus waarbij diverse leiders 
en sprekers Mattheus zegenden. 

Wat was de status van dat gebeu-
ren? 
“Je hebt inzegenen, wat je bijvoor-
beeld doet als iemand een bepaald 
ambt aanvaardt, en je hebt zegenen. 
Dit was zegenen. We wilden Mat-
theus een steuntje in de rug geven. 
Mattheus krijgt ontzettend veel kri-
tiek. Heb je gehoord van die profe-
tie die tegen Jan Sjoerd Pasterkamp 
is uitgesproken. Hij zou een blonde, 
slanke man onder zijn bescherming 
krijgen die ontzettend veel aandacht 
en veel kritiek zou krijgen. Heel op-
vallend. Ik ben niet tegen kritiek. 
Ik heb zelf af en toe ook kritiek op 
Mattheus. Maar je moet verder kij-

ken. Daarom ben ik ook meegeweest 
naar India om hem aan het werk te 
zien op het zendingsveld. Die jongen 
is echt een fenomeen.”

Kritiek was er onder meer van Henk 
Bakker, in het artikel in CV•Koers.
“Henk Bakker zou zich moeten scha-
men. Lariekoek. Er zou een wel-
vaartsevangelie worden gepreekt. 
Dat is niet waar. Ik ben ontzettend 
tegen welvaartspredikers. Die zeg-
gen dat je rijk zult worden als je 
geeft aan een voorganger of aan de 
kerk. Deze sprekers zijn niet op hun 
eigen rijkdom gericht.”

Maar Georgian Banov zei bijvoor-
beeld “Hoe meer je geeft, hoe meer 
je wordt gezegend”. Dan lijkt het 
geven een voorwaarde te worden. 

“Tja, dat is een theologie waar ik 
ook niet zo happy mee ben. Maar 
‘gezegend worden’ is niet hetzelfde 
als ‘rijk worden’. Er zitten sowieso 
sprekers bij waarvan ik vind dat ze 
eigenlijk niet op dat podium moeten 
staan. En het gaat allemaal in die 
Noordamerikaanse stijl. Ik zou het 
liefst een TRIN-conferentie zien met 
alleen maar Nederlandse sprekers. Ik 
heb zelf ook af en toe met kromme 
tenen gezeten. Maar ja, als je ziet 
wat die mensen doen voor bijvoor-
beeld weeskinderen, dan kun je wat 
meer hebben van zo iemand. En ja, 
die Revival Alliance is een soort ‘total 
package’. Als je ze uitnodigt, komen 
ze ook allemaal. Dat zegt trouwens 
ook wel wat hè, dat die mensen zo-
veel zien in Mattheus dat ze hier-
heen komen.”

U hebt zelf op het podium gestaan 
om een ‘love offering’ te houden, 
tot verbazing van velen.
“Kijk, ik ben voorstander van een 
entreeprijs, maar ze kiezen ervoor 
het zo te doen. Dat geld moet er 
gewoon komen en als je niets zegt, 
geeft iedereen gemiddeld 52 euro-
cent. Zo gaat dat met ons Nederlan-
ders. Je moet de mensen leren om te 
geven. Niet om gezegend te worden, 
maar omdat het gewoon goed is. Op 
een gegeven moment gingen we uit 
van ongeveer 5 ton. 375.000 euro 
voor de onkosten en een ton voor 
de zending. Met 5000 mensen is dat 
dus 100 euro per persoon. Honderd 
euro voor vijf dagen conferentie; als 
je het zo bekijkt is dat toch helemaal 
niet te veel gevraagd?”

Veel vragen, enkele antwoorden
Mattheus van der Steen sprak tijdens 
de conferentie verschillende malen 
over kritiek. Toch is die er wel. In tijd-
schriften, kranten en op internet wor-
den meningen gegeven, vragen ge-
steld en discussies gevoerd. Alles wat 
TRIN doet is onderwerp van gesprek: 
de conferenties en de fire nights, de 
manier van zending bedrijven in In-
dia en Pakistan, het boek van Van der 
Steen. Het roept veel vragen op. Hier-
onder een paar antwoorden.

“Mattheus is al die kritiek een beetje 
zat. Er zijn zo veel mensen die van 
alles roepen zonder dat ze ooit met 
hem persoonlijk gesproken hebben. 
Ze kennen ons niet”, reageert Jop van 
der Bijl, de woordvoerder van TRIN.

Maar Mattheus gaat ver als hij zegt 

dat je minstens 250 doden moet heb-
ben zien opstaan etcetera, voordat je 
kritiek mag leveren. Hij is toch niet 
boven alle kritiek verheven?
“Nee, zeker niet. Wat hij bedoelt is 
dat je moet kijken naar wat hij doet 
en niet alleen moet focussen op een 
paar uitspraken. Het beeld dat Henk 
Bakker schetst in CV•Koers, daar her-
kennen wij ons helemaal niet in. Wij 
zouden een andere Jezus preken. Er 
is maar één Jezus en dat is de Jezus 
van het Evangelie. We zijn ook geen 
aanhangers van een welvaartsevan-
gelie. Die opmerking over dat God 
niet wil dat je in een tweedehandsje 
rijdt  Mattheus heeft nog nooit een 
nieuwe auto gehad. Natuurlijk mag 
je kritische vragen stellen, maar neem 
dan de moeite om even op te bellen 
of langs te komen.”

De ‘love offerings’, oftewel de col-
lectes, daar wordt kritisch op gerea-
geerd, ook door bezoekers.
“Klopt. Dat hebben we niet goed ge-
daan. We hebben dat te pittig aan-
gepakt en daarbij te veel op men-
sen en te weinig op God vertrouwd. 
Mattheus heeft daar vergeving voor 
gevraagd. Maar ja, stel je voor dat je 
daar op dat podium staat met zo’n 
druk op je schouders. De kosten moe-
ten toch betaald worden en als je dan 
pas op de helft zit. geeft dat enorm 
veel stress. We vragen de sprekers hun 
best te doen, maar de manier waarop 
dat gaat, daar zijn we niet blij mee. 
Het kan inderdaad af en toe rieken 
naar manipulatie. We willen eigenlijk 
helemaal niet vragen om geld. Als je 
niet van harte geeft, geef dan maar 
helemaal niks, vinden we. Maar nu 

gebeurde het dat mensen niets gaven 
omdat ze het zo irritant vonden.”

Volgend jaar maar geen ‘love offe-
rings’ meer?
“Jawel. Want we willen geen toe-
gangsprijs vragen. We blijven de love 
offerings doen, maar op een andere 
manier. Ze mogen het programma 
niet meer beheersen, zoals nu ge-
beurde. Het is inderdaad een lastig 
dilemma maar we willen het nu een-
maal zo doen en we vertrouwen erop 
dat het lukken zal. We moeten nu 
eenmaal uit de kosten komen.”

Het is ook nogal een bedrag, die 
375.000 euro.
“Ja, maar daar zit je heel snel aan. Een 
ton voor de huur van de IJsselhallen, 
een ton voor licht en geluid en came-

rawerk. Dan heb je nog PR, vliegtuig-
tickets voor de sprekers, hotelkosten, 
maar ook stoelen, tapijtmatten enzo-
voort. Als er niet zo veel vrijwilligers 
zouden helpen, zouden de kosten nog 
veel en veel hoger zijn.”

Gerard de Groot had het over een 
zakenman die zou opstaan en 
200.000 euro zou doneren. Dat is 
niet gebeurd?
“Nee, helaas.”

Moet je niet voorzichtig zijn met 
zulke grote woorden? Critici kunnen 
wijzen op Deuteronomium 18 en zeg-
gen: “Zie je wel? Een valse profeet!”
“Nou ja, het kán natuurlijk nog ge-
beuren. Of die zakenman was er 
wel, maar hij is niet opgestaan. Maar 
ja, dat kun je natuurlijk nooit con-

genlijk het geluid van zegen was. “Je 
geeft, je ontvangt zegen. Je geeft, je 
ontvangt zegen. Hoe meer je geeft, 
hoe meer je wordt gezegend.” 
Van der Steen vergelijkt de vinding-
rijkheid van de sprekers met een ker-
miskraam waarbij je aan een touwtje 
mag trekken en er een leuke verras-
sing tevoorschijn komt. Dan spreekt 
hij opnieuw over de kritiek en de 
enorme druk die op hem wordt ge-
legd. Hij heeft het over geld en over 
zijn zorgen daarover. Ineens lachend: 
“Nee mensen, ik ben niet aan het 
toewerken naar een collecte. Relax. 
No tricks today”. Dan doet hij zijn 
jasje uit en knielt hij op het podium. 
Een kwetsbaar moment, maar hij 
durft het “omdat er niet zoveel be-
zoekers zijn”. Hij vraagt de zaal hem 
te vergeven. Hij heeft te veel op 
mensen vertrouwd en te weinig op 
God. Een man loopt naar voren en 
overhandigt Mattheus een kaartje. 
“Kijk nou, die meneer geeft zomaar 
1000 euro. Nou ja…”. “Mensen zeg-
gen dat ik geld moet vragen voor de 
conferentie, maar dat wil ik niet. Ik 
wil het zelfs nog lager maken. God 
zal voorzien. We geven alles weg 
aan de zending. Alles!”. Nog twee 
mensen komen naar voren met een 
gift van 1000 euro. Mattheus is een 
en al verbazing. Dan maakt hij het 
podium vrij voor Stacey Campbell 
die zegt dat in Handelingen te le-
zen is hoe mensen spontaan gaven 
neerlegden voor de voeten van de 
apostelen. Ook nu mag dat. Ze wilde 
aanvankelijk over Johannes 17 spre-
ken, maar besluit uitleg te geven 
over extatische profetie, een onder-
werp van een van haar boeken die 
te koop zijn in de boekenstand op 
het dorpsplein. 
Een man van middelbare leeftijd 
mag op het podium een getuigenis 
geven. Hij was vroeger alcoholist en 
heeft een aantal zelfmoordpogingen 
ondernomen. Nu heeft hij een visi-
oen gehad waarbij hij heeft mogen 
‘ruiken in de Geest’. Hij vertelt dat 
God hem naar de hel heeft geleid 
waar hij de geur van verbrand vlees 
rook en mensen hoorde schreeuwen. 
“Echt, het is verschrikkelijk in de 
hel”. Zijn passie voor verloren zie-
len is door deze ervaring alleen nog 
maar toegenomen. 

Kritiek
TRIN is in korte tijd gegroeid tot 
een organisatie die veel van zich 
laat horen. Mattheus van der Steen 
wordt door velen gezien als iemand 
van wie veel te verwachten valt. Er 
klinken ook veel kritische geluiden, 
in kranten, tijdschriften, op inter-

net. Van der Steen geeft aan niet 
te houden van kritiek. “Kritiek op 
wat ik doe, raakt voor mij Jezus. Hij 
is mijn enige motivatie,” zegt hij 
in het ND. Op het podium bindt hij 
elke kritische geest in Jezus’ naam. 
Hij gaat zelfs nog een stap verder 
door op 4 mei te stellen dat je geen 
recht van spreken hebt als je niet 
aan een aantal eisen voldoet. “Als je 
niet minstens 250 mensen hebt zien 
opstaan uit de dood, voor minstens 
een miljoen mensen hebt gebeden, 
…heb je geen punt.” “Kritische lei-
ders zijn niet welkom. De leiders zelf 
wel, maar de geest erachter niet. De 
enige weg naar eenheid is die van 
bekering.”

Tijdens de pauze is er gelegenheid 
even bij te komen en rond te lopen. 
Op het dorpsplein is een restaurant 
en een klein podium. Verder presen-
teren diverse christelijke organisaties 
zich met een stand en is er een boe-
ken- en cd-winkel. Bezoekers van de 
conferentie spreken enthousiast met 
elkaar. Een groepje jongens van een 
jaar of 15 bespreekt de avond. “Ik 
ben wel eerder aangeraakt, maar 
nooit zoals nu,” zegt een van hen. 
De mensen die de conferentie be-
zoeken, komen hier om Gods aanwe-
zigheid te ervaren. Anneke Siegers 
uit Warnsveld bijvoorbeeld. Zij vindt 
hier iets was ze in haar eigen kring 
niet vindt. Ze is hier met haar doch-
ters, die ook erg enthousiast zijn. 
Ze  vindt het een goede zaak dat er 
geen entreegeld wordt gevraagd. Zo 
is de conferentie toegankelijk voor 
iedereen. Maar de kosten moeten 
wel betaald worden. Ze kan zich 
voorstellen dat de collectepraatjes 
bij sommigen irritatie oproept. “Die 
sprekers hebben het nu eenmaal op 
hun hart om het zo te doen, dus 
ja…”

Lang zal hij leven
Tijdens de avondsessie, de afsluiten-
de bijeenkomst, is de zaal voor een 
derde gevuld. Het enthousiasme van 
de aanwezige bezoekers is er niet 
minder om. Een jong stel, dat liever 
anoniem blijft, is erg enthousiast. Ze 
hadden voor de conferentie geen 
ervaring met manifestaties van de 
Geest en zijn er hier zelf mee in aan-
raking gekomen. Nu zijn ze er voor 
de derde dag, teruggekomen voor 
‘meer’. “Het is niet uit te leggen wat 
je ervaart op zo’n moment, maar je 
bent zo dicht bij God!” Het stel had 
ook kritiek op de manier van geld 
inzamelen. Ook zij vonden het al-
lemaal erg manipulatief. Tót het 
praatje van Van der Steen die mid-
dag. “Toen hij zei dat hij alles ging 
weggeven aan de armen.”

Door David de Vos en enkele deel-
nemers aan de outreach worden ge-
tuigenissen gegeven van mensen die 
zijn genezen. Er staat ook een kind 
op het podium. Het jongetje is die 
dag 7 geworden. Op aangeven van 
Van der Steen zingt de zaal ‘Lang 
zal hij leven’. Een profetie, volgens 
Van der Steen. Dan knielt hij bij de 
jongen neer, omarmt hem en begint 
te profeteren. Het jongetje zal een 
vuur voor India zijn. Van der Steen 
herhaalt de schuldbelijdenis van die 
middag en vertelt nogmaals dat hij 
geen ‘love offering’ meer zal hou-
den. 

Violist, evangelist en spreker. 
Werkt met zijn vrouw Winnie 
onder zigeuners in Bulgarije. 

“I want to see Isaak-faces. Every-
body smile! Give eachother a big 
Jesus-hug!”

Georgian Banov

Werken onder de vlag van Revival 
Now Ministries. Het ‘bidden van 
de bijbel’ en profetie zijn belang-
rijke thema’s in hun toespraken.

Stacey: “Extatische profetie is een 
hoger niveau van profetie. Het nor-
male leven schuift opzij en je gaat de 
dingen zien door de ogen van God.”

Stacey en Wesley Campbell

• conferentie

Heaven on Earth is de naam van 
de vijfdaagse conferentie die van 
1 tot en met 5 mei werd gehou-
den in de IJsselhallen in Zwolle. 
Touch, Reachout and Impact the 
Nations (TRIN) organiseerde de 
conferentie onder de naam Re-
vival - Opwekking. Uitdaging 
volgde de conferentie via de live 
stream en bezocht de IJsselhallen 
op 5 mei. 

door Jan Kees Nentjes

Voor de ochtendcelebration op 5 
mei is het heel rustig in de zaal. 4500 
stoelen staan klaar, met op elke stoel 
een machtigingskaartje. Voorin bij 
het podium lopen enkele mensen 
rond die de laatste voorbereidingen 
treffen. Op twee grote schermen zijn 
filmpjes te zien over de goede doe-
len die door TRIN worden gesteund. 

Langzaam stromen de mensen de 
zaal binnen. 

De zaal is ongeveer voor een kwart 
gevuld. Op het scherm verschijnt een 
klok die aftelt. Dan barst het feest 
los. De muziek zet stevig in. De be-
zoekers veren op. Er wordt gezwaaid 
met vlaggen en linten. In de gang-
paden liggen mensen languit op de 
grond, lachend of huilend. Er wordt 
geklapt, geschreeuwd. Sommigen 
schudden heen en weer of klappen 
continu dubbel. 

Oogsten
Mattheus van der Steen, oprichter 
van TRIN, verschijnt op het podium. 
Tijdens de viering op zaterdagavond 
is hij tijdens een speciale ceremonie 
door de aanwezige leiders gezegend 
en erkend als dé leider van de Neder-
landse opwekking. Hij vertelt over de 
dvd’s die te koop zijn zodat je alles 
thuis nog eens terug kunt zien. “Pure 
worship!”. Dan is de microfoon voor 

David de Vos. Hij nodigt iedereen uit 
die middag met hem de stad in te 
gaan voor de zogenaamde outreach. 
Mattheus van der Steen sluit zich bij 
hem aan. Het is tijd om te oogsten. 
Vanavond zal de zaal vol zitten! En 
er staat nog meer te gebeuren. Sta-
cey Campbell zegt, terwijl ze hef-
tig met haar hoofd heen en weer 
schudt, dat God houdt van nationale 
feestdagen. “Ga maar na. Jezus stierf 

op Pasen en de Heilige Geest werd 
uitgestort op Pinksteren”. Er zal een 
spontane golf van genezing komen. 
Blinden zullen zien, zieken worden 
genezen. Stacey’s man, Wesley Camp-
bell, valt zijn vrouw bij. Iedereen zal 
gaan profeteren. Net als destijds 
met Mozes toen de 70 een deel van 
de geest die op Mozes was kregen. 
‘Impartation’, heet dat. Terwijl We-
sley in zijn microfoon het geluid van 

vallende bommen imiteert, bidt Sta-
cey om ‘profetische impartatie’. We-
sley Campbell houdt een toespraak 
over Jesaja 11, waarin hij vertelt dat 
wat Jesaja in dat visioen ziet onze 
toekomst is. Het paradijs. Met de 
komst van Jezus is dat paradijs een 
stuk dichterbij gekomen. John Len-
non had dat al begrepen. “So this 
is Christmas. All war is over “. Kerst 
was de start van wereldwijde vrede. 

Love offerings
’s Middags vertelt Mattheus van der 
Steen opgewonden over de ‘love of-
ferings’. Hij zegt dat hij telkens ver-
baasd was over de creativiteit van de 
sprekers en de manier waarop ze de 
aanwezigen opriepen ‘te zaaien’. Ge-
orgian Banov was een van die spre-
kers. Hij vertelde de dag ervoor dat 
hij altijd heel gierig was, maar dat 
hij had geleerd te geven. Het geluid 
van een cheque die uit een cheque-
boekje wordt gescheurd stond hem 
tegen, totdat hij besefte dat het ei-

Oprichter en directeur van 
TRIN. Won met zijn boek ‘Durf 
te dromen’ de publieksprijs 
Christelijk Boek 2009.

“Er zal een opwekking komen in 
Nederland. Grote dingen zullen 
gebeuren. Opwekking en trans-
formatie!”

Matteus van der Steen

Leidt samen met haar man 
Rolland Iris Ministries, een 
organisatie die onder meer 
werkzaam is onder weeskin-
deren in Mozambique.

Heidi Baker

De hemel op aarde in Zwolle

u


