
 

 

JSP toen en nu 

 

Jan Sjoerd Pasterkamp geldt als een van de boegbeelden van TRIN en geestelijk mentor van 

Mattheüs van der Steen. Onlangs vond ik een oude uitgave van Leadership, het 'vakblad' voor 

gristelijke leiders (nummer 2, sep – nov 2006), met daarin een interview met Pasterkamp. Het 

is interessant hoe hij, lang voordat TRIN landelijke bekendheid verwierf, aansprekende ideeën 

over leiderschap weet te ventileren. 

Helaas is het archief op de site alleen toegankelijk voor abonnees, daarom hieronder een 

aantal citaten uit het artikel, met de mooie kop Waarom we niet langer mogen zwijgen. 

 

'Jan Sjoerd Pasterkamp heeft voldoende tragedies in het leven van leiders meegemaakt om te 

weten waarover hij praat. De gemeente waar hij nu predikant is, lag overhoop doordat 

voorgangers vóór hem moreel over de schreef waren gegaan. Diverse collega's gingen de fout 

in door malversaties. Andere gebruikten hun positie om gemeenteleden manipulatief mee te 

krijgen in hun eigen visie,. De puinhoop die leiders achterlaten, is soms niet te beschrijven. 

“In christelijk leiderschap gaat het vooral om het hebben van een goed karakter”, stelt 

Pasterkamp. Bekwaamheden – hoe belangrijk ook – doen er minder toe. “Ik zou leiders willen 

oproepen eerlijk te zijn naar zichzelf en anderen toe. [...] Ik heb geen problemen met leiders 

met een bepaalde zwakheid, maar wel met hen die deze zwakheden verbergen.”' 

 

'“In de kringen waar ik uit kom, worden predikanten, evangelisten en zendelingen vaak 

geïdealiseerd. Pas als je fulltime in het Koninkrijk van God werkt, ziet men je als geslaagd.”' 

 

'“Leiding geven is dienen. Je dient mensen met je gaven. Lang niet iedereen kan leiding geven. 

Leiderschap komt op veel mensen heel overheersend over. Maar in de bijbelse zin van het 

woord is het dienen.”' 

 

'Pasterkamp ziet hierin wel het opkomende gevaar van manipulatief gedrag van de leider. “Je 

moet grenzen van anderen herkennen en respecteren. Je mag die grens nooit overgaan. [...] 

Het benauwt me ook wel te zien hoe klakkeloos gemeenteleden iets van hun voorganger 

kunnen aannemen. Daar ligt een grote gevarenzone. Als ik tijdens een gemeenteavond zou 

zeggen dat ik een visioen heb gehad waarin me dit en dat is verteld, vraag ik me af hoeveel 

mensen mij blindelings zouden geloven. Toen ik deze invloed van mezelf ontdekte, wilde ik er 

zeker van zijn dat ik nooit grenzen zou overschrijden. Niet die van anderen en niet die van 

mezelf.”' 

 

'“Wanneer ik anderen zie zoals God hen ziet, krijg ik ook respect voor hen. Ik mag het dan 

misschien totaal met de ander oneens zijn, maar mijn respect voor hen mag ik nooit verliezen. 

Het gevolg is dat wanneer je hen niet aanvalt, je in gesprek kunt raken. In Nederland hebben 

we meer het cultuurtje elkaar vanuit de dogmatiek aan te vallen. Maar wat bereik je 

daarmee?”' 

 

Ik ben benieuwd hoe iemand die deze gezonde uitspraken heeft gedaan (en twee artikelen 

heeft geschreven over manipulatie in de gemeente, hier en hier), nu drie jaar later aankijkt 

tegen de woedeuitbarsting van Van der Steen en de ook door Pasterkamp uitgeoefende druk 

rond de Netwerkreportage. Ik ben benieuws of MvdS de enige blonde, slanke jongeman is die 

hij kent die niet bekritiseerd mag worden. Ik ben benieuwd wat hij vindt van de manier van 

collecteren tijdens HoE. Ik ben benieuwd of hij ook moet lachen om de grapjes van Mattheüs 

en of hij TRIN ook zo heerlijk eerlijk vindt naar zichzelf en anderen toe.  

Ik ben benieuwd of we nog steeds 'niet langer mogen zwijgen', maar ik ben vooral benieuwd 

hoe de Pastorkamp van 2006 vervallen is tot JSP09, de Joint Strike Preacher 2009. 
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