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Omstreden evangelist Mattheus van der Steen blijft ondanks

‘Godheeftonsookeen
middelvingergegeven’
HARDERWIJK | Mattheus van der
Steen had tot 2 jaar geleden een
piercing in zijn tepel, hij overweegt
een tatoeage van Braveheart op zijn
bovenarm te laten zetten en is fan
van Henny Huisman. Op kerstavond
staan voor zijn kerk House of Heroes in Harderwijk medewerkers in
Dickens-kostuum tijdens een feest,
waar vijftig van de armste gezinnen
in de Veluwse stad in de watten
worden gelegd.
Van der Steen, met wild kapsel,
vlotte lichtblauw met witte schoenen en een kek jasje over een trendy
overhemd, is net terug uit Cambodja. Hij omhelst iedereen die hij
treft. ,,Ik ben wel een modemannetje,’’ lacht hij. ,,Ik ben gek van Hans
Ubbink. Die zou mij eigenlijk moeten sponsoren.’’
In zijn kantoor hangt een wereldkaart, met in het rood de landen die,
zo zegt hij, van hogerhand zijn aangewezen als ‘klaar om te veroveren’.
Met zijn stichting Trin (Touch
Reach and Impact the Nations) verspreidt Van der Steen het evangelie
over de wereld. Weeskinderen en
aidsbaby’s helpen, kerken openen
en met bevlogen ﬁre nights, zoals hij
zijn diensten noemt, Gods wonderen laten zien. Komend jaar reist hij
naar de VS, Engeland, Duitsland,
Zwitserland, Frankrijk, Thailand,
Micronesië, Myanmar (drie keer),
Laos, Vietnam, Noord-Korea, Cambodja, China, India en Mozambique.
Hij wil het verhaal van Jezus aan
zo veel mogelijk mensen vertellen.
Dat lukt aardig. In India preekte
Van der Steen voor 114.000 mensen.
,,Het begon in 2009, toen ik mocht
spreken op een conferentie van
voorgangers in Jakarta. Daar ben ik
uitgenodigd om naar Myanmar te

Evangelist Mattheus van der Steen verovert de wereld. Van Birma tot Mozambique, van de Verenigde
Staten tot Micronesië, de 37-jarige hippe Harderwijker brengt duizenden in vervoering met spectaculaire
diensten. In Nederland oogst hij vooral kritiek, hij zou
een brenger van valse hoop zijn, door te stellen dat
Jezus blinden laat zien en kankerpatiënten geneest.
MARTIJN VAN BEETEN

komen, later dat jaar. Eerst heel
klein, met drie voorgangers. Nu zitten we door het hele land. Vooral in
arme landen slaat het aan. Wij brengen een boodschap van geloof, hoop
en liefde. Daar is meer behoefte aan,
als je niets hebt. In Nederland zijn
mensen welvarend, tevreden en verzadigd. Dan zoek je minder snel

Op die plaatsen,
waar het donker
is, voel ik me
op m’n plek
–Mattheus van der Steen
naar God. Al is het ook mijn doel
om de Arena vol te krijgen.’’
Van der Steen stelt dat Jezus via
hem blinden laat zien, kankerpatiënten geneest, invaliden uit de rolstoel laat stappen en zelfs doden
kan laten verrijzen. Ook zou er goud
uit zijn bijbel zijn gestroomd. In Nederland krijgt hij er ﬂink van langs.
In 2011 reisden journalisten naar
Myanmar, om aan te tonen dat

blinde kinderen, die zouden zijn genezen, nog net zo blind waren als
voor de komst van Van der Steen.
Ook zou het stromende goud eigenlijk koperstof zijn. Een trucje dus.
,,Ik ben voorzichtiger geworden,’’
zegt de evangelist nu. ,,Die kinderen,
ik was er niet eens bij. Anderen hebben deze wonderen gemeld, ik heb
er vervolgens op Facebook een verwijzing naar gemaakt. Dat zou ik nu
niet meer doen. Ik was onlangs bij
een dienst in Leusden. Daar ontmoette ik een man die kanker had
en was opgegeven. Nu is de ziekte
uit zijn lijf verdwenen. Ik doe daar
pas iets mee als ik het kan staven
met medische bewijzen. Ik begrijp
de scepsis over die wonderen, kan
me voorstellen dat mensen er niet
in geloven. Er zijn in het verleden
tal van uitglijders geweest.’’
Het afgelopen jaar bad Van der
Steen zelf om een wonder. Zijn
vrouw Rebekah kreeg schildklierkanker. Ze stapten naar de dokter.
,,Zij is genezen door de medische
wetenschap. We hebben gebeden,
gezalfd, maar er heeft zich geen
wonder voltrokken. Wat er is gebeurd met Jomanda en Sylvia Millecam, keur ik af. Het is levensgevaarlijk iemand te verbieden naar de
dokter te gaan, om te zeggen dat je

dan niet hard genoeg gelooft. Als je
overtuigd bent van een wonder, is er
niets mis mee een dokter dat te
laten controleren. Het is een teken
van twijfel als je niet gaat.’’
De kritiek heeft hem schuchter
gemaakt. Van der Steen gaf 2 jaar
lang geen interviews. Ook zag hij af
van een optreden in de Amsterdam
Arena, vooral op aanraden van de
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. ,,Binnen bepaalde traditioneel christelijke stromingen wordt
er alles aan gedaan om mij onderuit
te halen, daar word ik steeds veroordeeld. Ook in christelijke media als
het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad en Trouw. Ik ben
een luis in de pels voor ze. Ach, God
heeft ons ook een middelvinger gegeven. Eigenlijk ben ik dol op atheïsten. Die stellen vragen zonder dat
er meteen een vooroordeel aan vast
hangt.’’

Opvangcentrum

Dat Van der Steen ook 3 maanden
lang soep schepte in een opvangcentrum voor vluchtelingen uit Kosovo,
dat hij 1,5 jaar in dat gebied woonde
om de nood te verzachten en met
zijn stichting niet alleen zieltjes wil
winnen maar ook goed wil doen,
krijgt amper aandacht.
Er was nog meer kritiek. Over een
ﬁlmpje op Facebook, waarin Van der
Steen laat zien hoe hij een weesjongen in de Ugandese hoofdstad Kampala in zijn auto laat stappen en
meeneemt. Hoe kan hij zomaar iemand van de straat plukken? ,,Een
naïeve actie, waar ik geen spijt van
heb. Ik had het alleen niet op Facebook moeten zetten, want nu kon iedereen het op z’n eigen manier interpreteren. Die jongen heet Bryan,

had wonden op zijn knieën, schimmel op zijn lijf. Ik vond dat hij niet
verloren over straat mocht lopen.
Hij ging mee naar ons centrum, is
goed verzorgd. Sterker nog, we hebben inmiddels zijn enige nog le-

Maasin Limburg
stijgtsneldoor
ﬂinkeregenval

MAASTRICHT | Rijkswaterstaat
(RWS) verwacht dit weekend
een verdere stijging van de
Maas als gevolg van regenval
in de Ardennen. Rond 12.00 uur
gistermiddag bedroeg de afvoer
van de Maas bij Maastricht zo’n
900 kubieke meter per seconde,
vandaag wordt door regen een
stijging verwacht tot 1300 of 1500
kuub per seconde. Om de afvoer
te versnellen zijn inmiddels de
stuwen in Roermond en Belfeld
gestreken.
Als het hard blijft regenen, kan
morgen een afvoer van 1800 kuub
worden bereikt. Uit voorzorg is
een operationeel team van RWS,
waterschappen, gemeenten en
hulpdiensten bij elkaar geroepen
dat een vinger aan de pols houdt.
Volgens een woordvoerster van
RWS dreigt nog geen overstromingsgevaar. ,,20 jaar geleden
stond de Maas tijdens de overstromingen op ruim 3100 kuub.’’

