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Over Jan van den Bosch

Jan van den Bosch studeerde o.a. 
‘Massamedia en communicatie’ aan 
het Queens’ College in Cambridge. 
Daarnaast studeerde van den 
Bosch ‘zending en theologie’ aan 
het All Nations Christian College 
te Hartfordshire in Engeland. 
In 1974 startte hij de Ronduit 
Club, de jongerentak van de 
Evangelische Omroep. 25 jaar 
was hij grotendeels hoofd van de 
afdeling jongerenprogramma’s. 
In deze periode, tot 1999, 
presenteerde hij talloze TV- en 
radioprogramma’s en maakte hij 
meer dan 800 documentaires in 
het buitenland. Momenteel is Jan 
van den Bosch CEO en eigenaar 
van Highflight International 
Holding, een koepelorganisatie 
voor ondermeer Beter-Uit reizen, 
the Company Media productions en 
reisorganisaties binnen en buiten 
de Europese Unie. Van den Bosch 
neemt plaats in diverse besturen 
van (internationale) organisaties. 
Ook presenteert van den Bosch 
wekelijks het tv-programma 
‘Hour of Power’ Nederland en 
‘Geloofshelden’. 

Of je nu lang of kort christen bent, geboren in de jaren 50 of net 
komt kijken; iedereen kent Jan van den Bosch. Hij gaat in media-
land al meer dan 40 jaar mee en is nog altijd op televisie om de 

brug te slaan tussen niet-gelovigen en gelovigen. 

“Het evangelie op de Nederlandse televisie is belangrijk’’, zegt Jan, want: 
De zoekende mens manifesteert zich op vele manieren en massamedia is 
een fantastische manier om mensen in hun eigen huiskamer te bereiken.’’
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OP ZOEK NAAR HET HART VAN DE MENS
En avontuurlijk wás het. Je kunt bijna geen land bedenken of Jan 
is er geweest. Hij reisde de hele wereld over en zijn documen-
taires gingen van moeder Teresa tot Corrie ten Boom. Jan: ‘’Ik 
verbaasde me er altijd weer over hoe ik in de amazone onder 
een boom kon zitten met een indiaan die God kende of dat ik 
David Wilkerson sprak in de stenen jungle van New York. Ik vond 
het zo boeiend om te zien wat God doet in al die verschillende 
mensenlevens.’’ En of dat ook iets met zijn eigen geloofsleven 
heeft gedaan? Jan aarzelt geen moment. “Jazeker! Majoor Bos-
shardt bijvoorbeeld, zij was echt mijn icoon. Ze heeft me geleerd 
om met andere ogen naar mensen te kijken die anders zijn dan 
ik. In al die gesprekken die ik heb gevoerd, en nog voer, zoek ik 
altijd naar het hart van de mens. Ik vraag: Wat helpt je om in God 
te geloven ondanks de meest vreselijke omstandigheden?”. 

Dit zoeken naar het hart van de mens heeft er soms ook voor 
gezorgd dat Jan zélf in een crisis kwam. Een crisis die zo ver ging 
dat het hem niet meer lukte om in God te geloven. Jan: ‘’Ik ging 
naar Sudan, waar hongersnood heerste. Ik zou daar een zen-
deling volgen in zijn strijd om stervende mensen te redden van 
de dood. Ik was nog zo groen als gras en nooit eerder in Afrika 
geweest. Daar stond ik ineens, tussen de stervende en honge-
rende mensen. Een vrouw drukte een pakje in mijn hand. Het 
bleek haar dode kindje. Op dat moment vloeide het leven uit 
me weg. Toen ik dat enorme leed zag, kon ik niet meer in God 
geloven. Ik vond het zo intens oneerlijk. Ik was opgegroeid met 
het idee dat je alleen bij Jezus kunt komen als je in Hem gelooft. 

KASTJE VAN DE DUIVEL 
Het is midden jaren 60, Alphen aan den Rijn. Jan van den Bosch 
groeit, samen met zijn vader, moeder en acht broertjes en zusjes, 
op in een orthodox gereformeerd gezin. Jan: “Met dankbaarheid 
denk ik terug aan onze hechte familie. Wat ik met name bijzon-
der vind, is dat mijn moeder – die twee jaar geleden is over-
leden – het geloof heeft voorgeleefd. Mijn vader geloofde ook, 
maar uitte dat minder. Mijn moeder was een biddende vrouw 
en het geloof was onderdeel van haar dagelijks leven. Dat heeft 
er zeker aan bijgedragen dat al mijn broers en zussen tot op de 
dag van vandaag nog steeds in God geloven. Er is niemand uit 
de kerk gestapt, bijzonder toch?’’ De familie Van den Bosch was 
óók een gezin waarin radio en televisie taboe waren. Opmer-
kelijk, omdat het juist díe media zijn waar Jan voor is gevallen.  
Jan: “In die tijd werd het nog het ‘kastje van de duivel’ genoemd. 
Misschien juist omdat het verboden was, werd het zo’n grote 
interesse van mij. Ik denk dat God dat op een machtige manier 
gebruikt heeft, want ik ben communicatie gaan studeren in 
Cambridge. Ik had overigens nooit gedacht bij televisie terecht 
te komen, maar toen ik terugging naar Nederland, was de EO 
in oprichting en vroegen ze me of ik er wilde komen werken. Ik 
was de zesde werknemer. Ik vond het nogal wat! Ik had net een 
goede baan bij de PTT gevonden en kreeg bij lange na niet het 
salaris dat ik daar verdiende. Die zondag zat ik in de kerk. Het 
was een van de weinige keren in mijn leven dat God zo duidelijk 
tot me sprak. Hij zei: ‘Voor wie kies je? Kies je voor Mij – want Ik 
roep je – of kies je voor jezelf?’ Een week later zat ik bij de EO.  
En daar begon mijn avontuur met mijn geloof in God.’’

Dankbaar en trots dat de kerk leeft
[ Jan van den Bosch over zijn carrière, geloofsleven en de christelijke media door de jaren heen ]

W
e kennen Jan van den Bosch vooral van de EO Jongerendag, de Ronduit club én als het gezicht 
van Hour of Power. En dat zijn agenda hiermee nog niet gevuld is, blijkt uit de vele activiteiten 
die hij daarnaast onderneemt; hij is directeur van een aantal christelijke reis organisaties en 
vakantieparken, voorzitter bij onder andere Mercy Ships en presentator van Geloofshelden op 
Family7. 

Jan: “Ik voel me als een spin in het christelijke web om met mijn netwerk 
iets voor Gods koninkrijk te mogen betekenen.’’

»

CLMagazine.2016.04.indd   29 03/04/16   11:09



30 CHURCH Life MAGAZINE
april 2016

JE BENT GELIEFD DOOR GOD,  
DAT WERD MIJN THEMA
‘Je bent geliefd’ is een thema dat op steeds meer vlakken in het 
leven van Jan naar voren kwam. “In het begin van mijn carrière 
ging ik door een moeilijke tijd. Mijn liefdesleven ging door zwaar 
weer. Op een hele nare manier raakte ik mijn vriendin kwijt aan 
een getrouwde man. Daarmee stortte mijn wereld in elkaar. Ik 
ben zelfs een tijdje niet op tv geweest, omdat ik er zo kapot van 
was. Ik las in die periode het boek ‘Een parel in Gods hand’ van 
Henri Nouwen en dacht: Dit boek is voor mij geschreven! Ook 
Henri’s bekende thema ‘Je bent geliefd’ is iets waar ieder mens 
naar op zoek is. Ik wilde dat bij de EO ook invoeren. Zij hadden 
er in het begin nog wel eens een handje van om te zeggen: God 
haat zonde, maar heeft de zondaar lief. Een niet-gelovige kan 
dat als een veroordeling ervaren. ‘Je bent geliefd’ was een bood-
schap die meer mensen moesten horen, vond ik. Ontzettend 
veel mensen voelden zich hierdoor aangesproken, zelfs nu nog, 
met de komst van een jonge Bobby Schuller (voorganger van 
Hour of Power, red.) – die dit thema overdraagt aan de volgende 
generatie. Ik vind dat sowieso geweldig om te zien; jongeren 
voelen zich aangesproken door Billy Graham, door Corrie ten 
Boom, door Henri Nouwen. Dat overstijgt generaties. 

Ik zie mijn werk als een roeping. God heeft dit in mijn leven 
uitgewerkt. Eerder kon ik er nog wel eens van balen dat ik niet 
zelf een heftig levensverhaal had waarbij ik bijvoorbeeld een 
heel grote verandering doormaakte. Inmiddels zie ik het ook 
als een zegen dat ik als een vlinder door het leven mag gaan, 
dat ik mijn geloof niet ben kwijtgeraakt en dat God me heeft 
vastgehouden.
 
Een journalist van de Volkskrant noemde 
mij eens ‘het roeptoetertje van onze 
lieve Heer’, en dat vind ik eigenlijk wel 
een compliment. 
Ik wil graag dat stukje in die lappendeken van God zijn!’’  n

Nu is dat in zekere zin ook zo, maar dit kindje had geen enkele 
kans gekregen om te geloven. Ik vroeg me daarom af of het wel 
in de hemel zou komen. Gelukkig ontdekte ik dat God een barm-
hartige God is. In gedachten zag ik het kind in engelenhanden 
naar de hemel gaan. Toen had ik er vrede mee.’’ 

KOFFIEBARS
In de jaren dat Jan werkzaam was voor christelijke televisie 
heeft hij veel verschillende kerkstromingen zien komen en gaan. 
Het was wat dat betreft een roerige tijd en zéker als christen. 
Jan: “De EO was in de jaren 80 echt een vreemde eend in de bijt.  
Eigenlijk werd je bijna voor gek verklaard als je christen was. 
Veel mensen waren op zoek naar de zin van het leven maar 
zochten dat in oosterse godsdiensten of new age. Je kon mer-
ken dat jongeren zich ongemakkelijk begonnen te voelen in de 
kerk. Bewegingen als Youth for Christ en koffiebars kwamen op. 
Dat was het moment waarop ik dacht: er moet een EO jongeren-
dag komen! In eerste instantie viel dat niet zo lekker.’’ Jan lacht 
en vervolgt: “Ik had het echt op mijn hart. Zo werd de eerste jon-
gerendag geboren en de rest is geschiedenis. Maar inmiddels 
is er veel veranderd in christelijk Nederland. En ook ikzelf ben 
heel anders naar de kerk gaan kijken. Toen ik opgroeide was 
mijn kerk ‘de ware’ kerk, zo zag je dat. De verschillen tussen 
kerken werden uitvergroot. Als mensen als volwassene werden 
gedoopt, vond je dat gek, want je was als kind gedoopt. Als 
mensen in tongen baden, was dat bijna bizar. Tegenwoordig kij-
ken christenen veel meer over kerkmuren heen. Ik merk het heel 
sterk op mijn vakantieparken. Dan zie ik op een zondag 2000 
mensen in de dienst op het Franse park. Mensen van gerefor-
meerde gezindte - met een hoedje op - zitten naast iemand met 
een korte broek en een strandtop. Ze zijn meer één geworden 
en dat vind ik heel belangrijk. En de jongerenkerken? Dat is echt 
een fenomeen nu, die groeien enorm. Dus nee; God is niet dood. 
Ik ben dankbaar en trots om te zien dat de kerk en de gemeente 
leeft!’’

FOTO BOVEN  JAN VAN DEN BOSCH MET MAJOOR BOSSHARDT

(vervolg pagina 29)
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