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‘Meer voor de markt 
dan voor de kerk’
Het leven van Tim Vreugdenhil 
is laveren tussen angst en lef. 
Hij stapte als predikant uit zijn 
comfortzone en verruilde de 
kerk voor de markt. “Het is een 
spirituele weg die ik afleg en 
waar ik nog lang niet klaar mee 
ben. Overgave komt niemand 
aanwaaien.”

Zingeving vul je zonder schroom in met 
God, Jezus en de Bijbel – zo valt mij op in je 
boek Stand-up Theology. Zitten bedrijven 
daar echt op te wachten?
“Het is nog nooit gebeurd dat bedrijven me 
verbieden om het woord God of Jezus te 
noemen; dan zou ik zeggen dat ze mij niet 
moeten hebben. Waarom ik zo vrijmoedig 
die begrippen hanteer, heeft te maken 
met: hier sta ik, ik kan niet anders. Ik doe 
nu 25 jaar aan serieuze theologie. Ik heb 
me helemaal te pletter gelezen en heb 
zoveel inspirerende mensen ontmoet; het 
heeft me een groot geluk gebracht en me 
gemaakt tot wie ik ben. Uit die bronnen wil 
ik heel graag iets doorgeven. Maar het zijn 
wel bronnen die God en Jezus in het cen-
trum hebben staan, dus daarom zet ik hen 
ook in het centrum van de verhalen die ik 
vertel. Dat sluit overigens aan bij de hoofd-
stroom van de christelijke traditie – die is 
nooit vrijzinnig geweest. Daarbij is het mijn 
ervaring dat mensen het prettig vinden als 
je onomwonden vertelt wat je gelooft, in 
plaats van dat je eromheen draait. Ik wil 
simpelweg wat delen over wat mij persoon-
lijk inspireert, zonder agenda om mensen 
de kerk in te krijgen.” 

Je doelgroep is veelal niet-christelijk. In 
hoeverre laten zij zich inspireren door een 
spiritualiteit waarbij God en Jezus centraal 
staan?
“We maken wat dat betref nu een grote 
verschuiving mee. Lange tijd hebben we 
geleefd met een trauma, veroorzaakt door 
institutionele religie en met name kerken. 
Ze hebben de boel vaak flink verkloot, 
en mensen veel pijn gedaan. Moralisme, 
geloofsdwang en schijnheiligheid hebben 
heel veel kapot gemaakt. Verschrikkelijk 

stappen? Ik deed het laatste, zonder dat ik 
wist wat er voor de kerk in de plaats zou 
komen. Ik leverde mijn contract in en heb 
een lege ruimte gezocht in het centrum. 
Vanuit die leegte ben ik gaan denken over 
wat wél werkt in Amsterdam. Na een aantal 
maanden ontstond het idee om theologie te 
brengen als stand-upcomedy: stand-uptheo-
logy. Iedereen weet hier wat stand-up-
comedy is en snapt de vorm. Daarbij 
kwam ik er achter dat er zoiets bestaat als 
stand-upphilosophy; theatermakers die hun 
publiek inspireren met het gedachtengoed 
van grote filosofen. Als dat bestaat, zo 
dacht ik, waarom bestaat dit dan nog niet 
voor theologie? Dus dat ben ik toen gaan 
ontwikkelen. Hiermee wil ik een dominee 
zijn ‘voor iedereen’, waarbij ik als onderne-
mer theologie op de markt wil brengen.”

Wat houdt stand-uptheologie precies in?
“Stand-uptheologie is preken van buiten 
naar binnen. Ik start radicaal bij de wereld 
en de tijd waarin we leven, waarin bijna 
niemand meer weet heeft van God en 
geloof. Vanuit dat startpunt wil ik kijken 
hoe ik de ander, als theoloog en gelovige, 
kan inspireren op zielsniveau. Concreet ga 
ik de bühne op en adresseer ik als domi-
nee de thema’s van deze tijd; zoals liefde 
in tijden van Tinder, leven in je bubbel en 
stress. Het is een vorm van theater waarbij 
ik het publiek wil meenemen in een spiritu-
ele verdieping. Ik organiseer zelf avonden 
waar mensen kaartjes voor kunnen kopen, 
maar van daaruit word ik ook geboekt door 
allerlei organisaties en bedrijven. Bijvoor-
beeld voor een heidag of een toespraak. 
Dat zijn ook seculiere bedrijven die hun 
werknemers wat meer willen aanreiken als 
het gaat om zingeving.” 

T
im Vreugdenhil (43) is domi-
nee, ondernemer, ‘stand-up-
theoloog’, pionier en sinds kort 
ook de nieuwe stadspredikant 
van de Protestantse Kerk Am-

sterdam. Welke functie hij ook heeft, steeds 
heeft hij één doel voor ogen: inspireren. 
Dat doet hij door het vertellen van verha-
len waarbij hij actuele zingevingsthema’s 
belicht vanuit de christelijke traditie. Hij 
noemt zichzelf een ‘dominee voor ieder-
een’, ‘meer voor de markt dan voor de kerk’. 

Hoe ben je tot deze introductie van jezelf 
gekomen? 
“In de jaren dat ik hier een ‘gewone’ 
predikant was, ben ik steeds meer van 
Amsterdam gaan houden; ik snap de stad 
goed en voel me hier thuis. Ook ontdekte 
ik dat ik een talent voor communiceren 
heb. Dat hoorde ik van kerkgangers en 
ook van niet-christenen die af en toe in de 
kerk zaten. Tegelijkertijd wist ik dat het 
gros van de Amsterdammers nooit bij mij 
in de kerk zou komen omdat de vorm hen 
niet aanspreekt. De vraag drong zich aan 
mij op: ga ik daar genoegen mee nemen 
of durf ik uit de kerk, mijn comfortzone, te 
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veel mensen konden een verhaal vertellen 
over hoe ze niet zichzelf mochten zijn in 
de kerk van hun jeugd. Maar er is nu een 
nieuwe generatie waarbij bijna niemand 
kerkelijk is opgevoed. Dit gaat om een 
grote groep mensen, zeker in Amsterdam, 
die geen flauw idee hebben wat het chris-
tendom inhoudt. Ze zijn volledig blanco, 
en dus ook zonder vooroordeel, allergie 
of trauma. Veel intellectuele Amsterdam-
mers hebben bijvoorbeeld geen idee of 
Jezus een historisch figuur was. Deze 
groep, zo is mijn ervaring, is binnen drie 
tellen gefascineerd als je hierover iets wil 
vertellen.” 

Wil je echt niet stiekem zieltjes winnen 
voor het christendom?
“Niet per se. Waar het mij ten diepste om 
gaat is dat mensen weer verbinding ma-
ken met de morele en spirituele bronnen 
onder onze cultuur. Dit idee komt bij de 
filosoof Charles Taylor vandaan, van wie 
ik echt fan ben. Hij stelt dat de laatmoder-
ne westerse beschaving, die velen waar-
deren om de verworvenheden die zij aan 
het individu heeft gebracht, niet zomaar 
is ontstaan. Integendeel, zij is door en 
door gevormd door de morele en spiri-
tuele bronnen van de eeuwen daarvoor. 
Mensen hebben geen idee dat wat ze nu 
geloven en denken, terug te vinden is in 
die bronnen. Daar wil ik hen de ogen voor 
openen, door de verhalen die ik vertel – en 
inderdaad staat in die verhalen primair 
de Bijbel centraal. Zonder oog voor die 
bronnen kun je niet volledig mens zijn. 
Dat stelt Taylor, en daar ben ik het zeker 
mee eens. Ze hebben je gevormd tot wie je 
bent. Dus de verbinding herstellen met die 
bronnen is de verbinding herstellen met 
jezelf. Daar gaat het mij om, daar zit mijn 
emotie. Het raakt mij dat zoveel mensen 
in onze tijd zichzelf wat dat betreft tekort 
doen.” 

Je stelt in feite dat veel mensen nu niet 
volledig mens zijn. Waar merk je dat aan?
“De morele en spirituele armoede waar 
we in leven. Laat ik een voorbeeld noe-
men. Ik ben nu een veertiger en dus heb 
ik in mijn netwerk allemaal mensen die 
ook veertiger zijn. Sommigen van die 
mensen verliezen hun ouders. Als ik hen 
spreek probeer ik daarnaar te vragen, iets 

wat vreemd gevonden wordt: dat daar de 
aandacht naartoe gaat. En als ik dan vraag 
‘Hoe gaat het met je?’, is het antwoord 
vaak: ‘Ja, we moeten door’. Dus dat is 
het eerste wat ze zeggen als hun vader of 
moeder een week of twee weken geleden is 
begraven. Ik hoor dan taalarmoede, ideear-
moede en moreel-filosofische armoede. 
Dat je blijkbaar nooit hebt gehoord dat 
verdriet een fenomeen is waar mensen  
zich altijd al toe hebben verhouden. Dat 
er wat dat betreft bronnen zijn waarin 
wijsheid en troost te vinden is. Die bronnen 
bieden dat op alle thema’s waar we nu mee 
bezig zijn, niet alleen voor de dood. Als 
christen en dominee reik ik de christelijke 
bronnen aan, maar in de filosofie zijn ze 
er net zo goed. Als je maar weer in contact 
komt met die bronnen. Dat werkt echt 
helend.”

Je komt uit een gereformeerd-vrijgemaakt 
nest. In een ander interview zei je dat je 
steeds meer open-minded bent geworden. 
Wat heeft dat je gebracht?
“Ik zie dat vooral als een geschenk. Het 
zorgt ervoor dat ik me met veel meer men-
sen kan verbinden, wat hun achtergrond of 
geloof ook is. Wat dat betreft voel ik me als 
een vis in het water in Amsterdam. Ook heb 
ik een rijker spiritueel leven gekregen en 
voel ik me vrijer. Ik kan steeds meer om-
standigheden onbevangen tegemoet tre-
den. Nou moet gezegd worden dat ik altijd 
al eigenzinnig was hoor. Ik had al vrij vroeg 
besloten, in eerste instantie onbewust, dat 
het vrijgemaakte systeem niet mijn systeem 
is. Toch heb ik het heel lang uitgehouden, 
pas drie jaar geleden ben ik overgegaan 
naar de Protestantse Kerk. Ik heb veel 
aan de vrijgemaakten te danken en heb in 
goede harmonie die overstap gemaakt. Ja, 
bij de vrijgemaakten is veel gedoe, maar bij 
de PKN is dat niet anders.”

Je bent sinds kort ook stadspredikant van 
de Protestantse Kerk Amsterdam. Wat 
staat je in die functie voor ogen?
“Het is een baan zonder taakbeschrijving, 
wat wil zeggen dat ik voor een groot deel 
zelf mag bepalen wat ik doe. Dat is ener-
zijds relaxed, maar ook wel een uitdaging. 
Ik heb gezegd dat ik honderd dagen wil 
om uit te vinden hoe ik deze taak vorm 
ga geven. Daar zit ik nu middenin. Ik vul 

✽ interview

❞‘Mensen vinden het 
prettig als je 
onomwonden vertelt 
wat je gelooft’

Paspoort

Tim Vreugdenhil (’s-Hertogenbosch, 1975) 
is predikant en ondernemer.

. Studeerde theologie in Kampen, Leiden 
en Berlijn.
. Werkt als stadspredikant van de Pro-
testantse Kerk Amsterdam, ‘stand-up-
dominee’ en predikant-projectleider bij 
CityKerk.
. Staat regelmatig op de bühne met 
‘stand-uptheologie’; inspiratiesessies geba-
seerd op stand-upcomedy. Wordt hiervoor 
ook ingehuurd door bedrijven.
. Schreef het boek Stand-up Theology: 
Een quickscan van de tijdsgeest (Kok,  
208 blz., € 12,50) waarin hij actuele  
zingevingsthema’s verbindt met bijbel- 
verhalen en het christelijk geloof. Zie ook:  
www.timvreugdenhil.nl.
. Naast theologie dol op: Ajax, Duitsland, 
citytrips, klassieke muziek (Beethoven en 
Mahler) en gedurfde stedelijke vernieu-
wing .

Tim Vreugdenhil woont samen met zijn 
vrouw en twee kinderen in Amsterdam. 
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deze cultuur – maar niet 
te gek. En een beetje Jezus 
– maar niet te gek. Neem 
ik het allemaal wel serieus 
genoeg? Ik lees nu de eerste 
brief aan de Korintiërs; 
dat is echt een indringend 
geschrift. Paulus pakt de 
inwoners van Korinte hard 
aan. Als Paulus een brief 
zou sturen aan de Amster-
damse christenen, zou dat 
nog wel eens een radicale 
brief kunnen zijn waar we 
ons een hoedje van zouden 
schrikken.”

Maar je zegt net hoe bevrij-
dend het christelijk geloof 
is...
“Daar zit een rare span-
ning in, inderdaad. Ik 
denk ook dat als je echt 
gelooft wat er te geloven 
valt, je dit soort twijfels en 
angsten niet meer kent. 
Christen-zijn is mooier 
dan ik ooit had gedacht, 
maar ook radicaler. Ik 
ben echt niet vrij van 
angsten, sterker 
nog: ik ben voor 
heel veel bang. 
Mijn nieuwste 
programma 
ging over de 
spiritualiteit van 
angst en lef. In 
het eerste deel heb 
ik breed uitgemeten 
waar ik allemaal 
bang voor ben. In het 
tweede deel ging het 
over lef, ook omdat 
ik besefte dat ik een 
stuk dapperder ben dan 
toen ik 23 was. Het is een 
spirituele weg die ik afleg 
en waar ik nog lang niet 
klaar mee ben. Het is 
iets waar ik, net zoals 
iedereen, hard mee aan 
de slag moet. Overgave 
komt niemand aan-
waaien.” .

deze dagen door met allerlei mensen in 
Amsterdam te spreken. Het eerste wat me 
daarbij is opgevallen is dat mensen geen 
idee hebben wat een stadspredikant is of 
doet. Het is dus zaak om dat goed helder 
te communiceren. Daarbij is het belangrijk 
dat ik me op een aantal thema’s richt; het 
is onmogelijk om me te richten op iedereen 
in Amsterdam. Ik denk aan twee, hoog-
stens drie thema’s zodat mensen me weten 
te vinden op die gebieden. Eén daarvan 
weet ik al wel zeker: de schaalsprong van 
Amsterdam. Amsterdam groeit uit z’n jasje 
en dat veroorzaakt opwinding en pijn bij 
mensen. Veel mensen voelen zich wegge-
duwd, alsof het niet meer hun stad is. Daar 
zit ook iets spiritueels in waarin ik denk ik 
iets kan betekenen.”

Welke rol speelt God in dit alles?
“God is voor mij een realiteit, met wie ik 
een persoonlijke relatie heb. Daarnaast 
geloof ik, gevoed door de Bijbel, dat God 
een groot hart heeft voor de stad. Het 
is echt nodig en goed om in een stad als 
Amsterdam tegen iedereen te zeggen: er 
is echt iemand die naar je kijkt, die op je 
betrokken is en met je meegaat. Er is ook 
iemand die opdraait voor alle shit die wij 
veroorzaken. Iemand die het op een dag 
beter zal doen dan wij het hier doen. En 
die iemand is God. Dat vinden mensen 
vaak een fascinerende gedachte. En het is 
een bevrijdend perspectief, omdat het je 
uittilt boven je eigen problemen. Er is iets 
groters dat alles in de hand houdt. Je kunt 
je zorgen in vertrouwen loslaten.”

Aan het einde van je boek schrijf je: ‘Soms 
weet ik niet of ik mezelf christen wil noe-
men’. Waarom is dat?
“De vijf jaar geleden vermoorde pater 
Frans van der Lugt heeft eens gezegd: ‘Ik 
wil heel graag lijken op Jezus van Nazaret 
en dat verklaart de keuzes die ik maak’. Hij 
leefde ruim vijftig jaar in Syrië, waar hij 
lief en leed deelde met de mensen daar. Ik 
hoor mensen vaker zoiets zeggen, maar dat 
zijn altijd mensen die radicale keuzes heb-
ben gemaakt. Dat vind ik confronterend. 
Ik geloof van harte in de Jezus waar ik over 
praat, maar ik ben ook een Amsterdammer 
en op mijn manier geseculariseerd. Dat 
geeft me wel eens onrust. Of ik niet te veel 
van twee walletjes eet. Beetje de stad en 

Wilma Hartogsveld

Perfect
Het voormalige Pieter Baancentrum blijkt de perfecte 
locatie voor de eindexpositie van de examenkandi- 
daten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). 
Dochterlief leidt ons rond. Aan haar witte snoetje is te zien 
hoe moe ze is van de zenuwslopende eindfase van haar 
project en van vier hele dagen rondleidingen geven. Haar 
medestudenten zijn er niet veel beter aan toe, zie ik.

Een beetje onwennig lopen we rond in wat een halfjaar 
geleden nog een van de bekendste tbs-klinieken van 
Nederland was. De cellen zijn nog precies zoals ze toen 
waren en het is alsof de geur van wanhoop en uitzichtloos-
heid hier nog hangt. Als die tenminste een geur hebben. 
Misschien is het gewoon zweet van de jonge hardwerken-
de kunstenaars of van de oververhitte bezoekers. Beklem-
mend is het in elk geval, de zintuigen staan hierdoor op 
scherp en alles komt echt binnen.

‘Interactive performance design’, is haar tak van sport 
en wat dat is, is niet zo gemakkelijk uit te leggen. Eerlijk 
gezegd heb ik nooit echt goed begrepen waar mijn kunst-
zinnige dochter nu precies mee bezig was tijdens deze 

opleiding.
Tot vandaag dan. Want terwijl zij haar kunst laat 
zien en toelicht valt alles op de plek voor mij. Een 
gevoel van trots en ontroering overvalt me als ik 
zie wat zij heeft gemaakt. Maar vooral als ze vertelt 
wat zij daarmee duidelijk wil maken. Haar werkstuk 

‘machine’ is, legt ze uit, een autobiografisch werk 
over falen, het net niet kunnen, maar toch weer 
doorgaan. Ze laat in een kleine kale cel verbluf-
fend mooie foto’s zien van uitvergrootte zicht-
bare sporen van mislukkingen en tegenslag. 
Iedere foto een kunstwerk op zich. 

Is dat mijn dochter die zich hardop afvraagt 
of haar machine faalt doordat hij steeds 
vastloopt, of dat die imperfectie juist de 
kracht en de schoonheid ervan vormt? En 

of het leven zelf niet een constante cyclus is 
van falen en doorgaan, van afstrepen, vergeten, 
opnieuw beginnen? Ze besluit dat ze met haar 

kunst mensen wil laten zien en doen ervaren dat 
juist daaruit weer kracht en inzicht kunnen ont-

staan.
Ze glimlacht naar me en ik glimlach terug. Hier staat 

een jonge vrouw die ook mede door mijn falen en im-
perfectie het nodige heeft meegemaakt in haar leven. 
Ik heb alle vertrouwen in haar toekomst als we samen 
de kliniek uitwandelen met de zon op ons gezicht.
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Wilma Hartogsveld is theoloog, 
predikant en schrijver.


