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Ulrich Parzany. een Duitse dominee. Dé man achter de 
massale internationale evangelisatieacties van ProChrist. 
Zegt u niks? toch hebben bijna alle europese landen daar 
dit voorjaar aan meegedaan. In wijkgebouwen, voetbal-
stadions, cafés, tenten, huiskamers en achteraf-zaaltjes 
konden mensen meekijken en meeluisteren via een live 
satellietverbinding. Wat zegt u? Zo’n grootscheepse evan-
gelisatieactie spreekt u niet aan? Die tijden zijn voorbij? 
“We vragen het aan Parzany zelf”, dachten de Mädel von 
reveil. Hup, erop uit, helemaal naar kassel. Mét chauf-
feur Johan, vertaler Hans en een goed gevulde knapzak. 
Want wij zijn nieuwsgierig geworden naar die bejaarde 
Duitser, die hele zalen plat kan krijgen. Zouden we ge-
voelig zijn voor zijn charme en charisma? en ProChrist, 
wat is dat nou precies? 

leuke vent
op het hoofdkantoor van ProChrist in kassel mogen 
we plaatsnemen in een klein, sober kantoortje. een keu-
rig gedekte tafel staat klaar: koffie, thee, een schaaltje 
met koekjes en een fles Sprudelwasser. We maken het 
ons gemakkelijk en doen alvast een bakkie. Ah, daar 
komt de heer Parzany aan. breed lachend begroet hij 
ons: “Welkom allemaal. Ik wist niet dat ik heel Neder-
land op bezoek kreeg.” Leuke vent, het klikt meteen. Na 
de nodige social talk steken we van wal. Meneer Parza-
ny, de feiten kennen we: u bent 68, theoloog, jarenlang 
jeugdleider geweest, getrouwd met regine, drie kinde-
ren en vier kleinkinderen. “Ho ho”, onderbreekt hij. “Ik 
heb inmiddels vijf kleinkinderen.” excuus, bij deze geno-
teerd. Wat weten we niet van u? Hij begint te vertellen 
over de verschillende functies die hij in de loop der tijd 
bekleed heeft. Ai, dat is niet de bedoeling. Het gaat ons 
om Parzany. om de méns. 

Poolse achternaam
Zijn roots liggen in oost-Pruisen - toen Duits grondge-
bied, nu Pools -, waar zijn grootouders van vaders kant 
een molen bestierden. In 1908 trokken zij, zoals zovelen 
in die tijd, naar het industriële ruhrgebied om er te wer-
ken in de kool- en staalfabrieken. Dit verklaart de vele 

Poolse achternamen van mensen uit het ruhrgebied, zo-
als ook Parzany. Ulrich bracht zijn jeugd door in essen. 
tijdens de tweede Wereldoorlog ging hij met zijn ouders 
naar de ‘bekennende kirche’. Deze kerk verzette zich 
tegen het regime van Hitler en werd niet erkend door de 
staat. Wilhelm busch, vermaard spreker en evangelist in 
hart en nieren, was de grote man achter deze beweging. 
Daarnaast leidde busch een groot jeugdwerk in het  
Weigle-Haus (zie kader) in essen, in die tijd hartstikke  
illegaal, want jongeren werden geacht zich aan te sluiten 
bij de Hitlerjugend. Andere beïnvloeding was uit den 
boze. busch trok zich er niets van aan en ging gewoon 
door met zijn jeugdwerk. Het leverde hem zelfs een  
gevangenisstraf op. Zijn persoon en de moed die hij ten-
toonspreidde, maakte diepe indruk op het gezin Parzany. 

Werken met gang-jongeren
Ulrich en zijn zus groeiden op in een liefdevol gezin. Het 
was niet ‘zomaar’ een christelijke opvoeding. “thuis 
heerste een geloofwaardig christen-zijn. een vrolijk, vitaal 
geloof, dat niet werd opgedrongen en geen verboden ken-
de.” U werd niet op het hart gedrukt zelf een keuze voor 
God te maken? “Nee. Dat heb ik geleerd van leeftijdsge-
noten, die ik ontmoette in het Weigle-Haus.” Met warmte 
en respect vertelt hij over zijn ouders. “Mijn moeder was 
een bijzonder lieve vrouw. eenvoudig, maar zeer wijs en 
vrolijk. We hebben veel gelachen thuis. Mijn vader was 
ingenieur ‘Wasserkraftwerken’, hij werkte bij de elektrici-
teitsfirma rWe.” Ulrich bewonderde zijn pa, die goed was 
in zijn vak. “Hij was een ondernemer met een groot ver-
antwoordelijkheidsbesef.” Dat hij zelf dominee zou wor-
den, zou hij in zijn jongensjaren niet gauw geloofd hebben. 
“Ik was heel kritisch over de kerk”, aldus Parzany, “vond 
het een saaie boel.” toch kwam hij op zijn veertiende al 

UlRIch PARzANy: “KEUZE OM TE  
GELOVEN HOU JE NIET VOOR JEZELF”

Duitse tv-dominee en boegbeeld van ProChrist 

okee, hij heeft zijn naam niet mee. En z’n thuisbasis ook niet. hij kent het 
verleden van zijn land en schaamt zich ervoor. Ruim 1� jaar lang heeft hij in 
voormalige oostbloklanden in het Engels gepreekt. totdat de Polen hem 
dit jaar vroegen om Duits te spreken. “Dat vond ik een groot geschenk.”

“Jongeren bereik je met een heldere”
 verkondiging, maar niet door ze botweg” 

met Jezus te confronteren. Je moet ze leren”
 kennen, een relatie opbouwen en daarna”

 kun je over het geloof praten.”
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tot geloof in het Weigle-Haus. De nieuw-gelovigen wer-
den automatisch ingeschakeld als medewerkers. Ulrich 
dus ook. Hij begaf zich onder de lastige doelgroep van  
14-18-jarigen in de harde wereld van boksende en voet-
ballende gangs. enkele belangrijke lessen leerde hij daar. 
“Die jongeren bereik je wél met een heldere verkondiging, 
maar niet door ze botweg met Jezus te confronteren. Je 
moet ze leren kennen, een relatie opbouwen en daarna 
kun je over het geloof praten. Wilhelm busch inspireerde 
ons. We voelden ons serieus genomen. Hij vertrouwde 
ons het werk toe, liet ons leidinggeven.” 

tijdens dit jongerenwerk in het Weigle-Haus merkte de 
jonge Ulrich dat God hem riep om predikant te worden. 
Maar hij had tijd nodig om hier gehoor aan te geven. “Ik 
zag mezelf carrière maken. Mijn vader reed Mercedes, 
dat wilde ik ook! Ik studeerde in de tijd van het Wirt-
schaftswunder, het kon allemaal niet op. Ik vertelde een 
vriend dat ik deze opdracht voelde en heb hem gezegd: 
‘Hou me hieraan als ik dreig andere keuzes te maken 
en mijn roeping te verraden.’ Ik ging theologie studeren 
- mijn gymnasium Grieks, Latijn en Hebreeuws kwamen 
goed van pas - en een paar economische vakken. Als ik 
geen dominee zou worden, kon ik het altijd nog als eco-
noom proberen. Mijn vriend wees me erop dat dit ver-
dacht veel op ‘wegvluchten’ leek. en ja, hij had gelijk.”

Blonde haren en blauwe ogen 
op zijn 26e trouwt Ulrich met regine. twee jaar later 
worden ze de trotse ouders van een dochter. Helaas 
komen er om medische redenen daarna geen kinderen 
meer. regine en Ulrich besluiten te adopteren. “er zit 
geen verheven filosofie achter”, benadrukt Parzany. “We 
wilden gewoon graag meer kinderen.” er kwamen twee 
zoons. Donkere jongens. Het is in die tijd niet makkelijk 

om in Duitsland op te groeien met een donkere huid, 
weet Ulrich. “Ik liep met een van onze zoons over straat, 
toen een vrouw hem over zijn bol aaide: ‘Dag jochie, 
spreek jij al Duits?’ Pijnlijk! onze jongens zijn geboren en 
getogen Duitsers. Het adoptiebureau vroeg ons destijds: 
‘Welke eisen stellen jullie aan het kind?’ Hoezo, eisen? 
Wat bleek? De meeste ouders wilden kindjes met blonde 
haren en blauwe ogen. Dat maakte ons niets uit. We 
kregen onze oudste zoon tien maanden na zijn geboorte. 
Vervolgens benaderde het adoptiebureau ons of we nog 
een kindje wilden. Nou, we hadden voldoende plek thuis, 
dus van harte welkom. en zo kwam onze tweede zoon bij 
ons, vlak na zijn geboorte.”

Zijn uw kinderen gelovig? “eén zoon niet,” zegt Parzany. 
“In de puberteit hadden mijn vrouw en ik een moei-
lijke relatie met hem. Maar dat is nu niet meer zo. We 
praten over van alles, maar niet over het geloof. Daar 
heeft hij afstand van genomen. Hij is een heel begaafde 
jongen. Speelt saxofoon, begon aan drie studies, maar 
maakte die niet af.” trots: “Ik heb aardig wat gelezen, 
maar hij nog veel meer! We zijn blij dat hij min of meer 
zijn plek heeft gevonden met een eenvoudige baan, een 
keurig huis en een gedisciplineerd leven. Hij is perfecti-
onistisch, een soort kunstenaar en leeft nogal terugge-
trokken. regina en ik respecteren zijn manier van leven. 
God heeft geduld. We bidden veel voor hem, maar drin-
gen niets op.”

Kraamzorg 
en dat uit de mond van een rasevangelist, die ervan over-
tuigd is dat mensen persoonlijk Jezus moeten uitnodigen 
in hun leven! In uw preken roept u mensen op naar voren 
te komen, waarom? “In mijn overtuiging is het geloof een 
sociale aangelegenheid. en deze keuze hou je niet voor 
jezelf, die maak je publiek. Dat druist totaal in tegen de 
tendens dat het zo ongeveer obsceen is om over je geloof 
te praten. Geloof zou een intieme aangelegenheid zijn, 
privézaak. In de loop der tijd ben ik anders gaan denken 
over de uitnodiging om naar voren te komen. Ik ben er 
lang op tegen geweest, maar nu zie ik het als een soort 
van kraamzorg. bij een geboorte wordt het nieuwe leven 
zichtbaar. Dat is er niet ineens, daar is een heel proces 
aan vooraf gegaan. Zo is het met geloven ook. Het woord 
van God heeft altijd z’n uitwerking op je leven, hetzij po-
sitief, hetzij negatief. Sommige mensen kunnen moeilijk 
praten over wat er binnenin hen gebeurt. Het naar voren 
lopen kan dan een figuurlijke eerste stap zijn om anderen 
kenbaar te maken dat je Jezus ziet zitten. op deze manier 

kunnen mensen iets van het nieuwe leven in zichzelf laten 
zien. Het is een vorm van geestelijke hulp.” 
“Sommigen ergeren zich aan de oproep. Het gekke is, dat 
het vooral dominees en kerkmensen irriteert.” Hij komt 
met cijfers. Daar is ‘ie goed in, heeft ‘ie paraat. “Je moet 
je voorstellen: bij ProChrist in maart van dit jaar kwa-
men elke avond 7000 mensen tot geloof, 56000 in totaal. 
Dat zijn gigantische aantallen, als je bedenkt dat er bij de 
uitstorting van de Heilige Geest 3000 mensen tot geloof 
kwamen.” 

Aan de slag in Israël
ProChrist is pas de laatste jaren een belangrijk onder-

 

19�1 Geboren in essen

19�� bekering in jeugdkerk Weigle-Haus

1960 eindexamen burg Gymnasium  

essen 

tot 1961 Vrijwilliger bij Weigle-Haus

1960-196� Studie theologie in o.a. bonn; 

1967 bevestigd als predikant

196�-1967 kapelaan in achtereenvolgens Je-
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1967 Getrouwd met regina (drie kin-

deren, vijf kleinkinderen)

1967-19�� Jeugdleider bij Weigle-Haus

19��-�00� Secretaris Generaal bij CVJM 

19�7-�00� Lid Duitse evangelische Alliantie 

199� orde van Verdienste

�000 Directeur Paviljoen van de Hoop 

(expo 2000)

�00�-�00� Voorzitter Coalitie voor evangeli-

satie in Duitsland 

�009 eerste Nederlandstalige boek:  

‘er is één God’ (uitg. Ark Media)

Wie is Ulrich Parzany?

“In de Duitse staatskerk is men vergeten te evangeliseren. Kerken 
“waar het evangelie wordt verkondigd, groeien - overal ter wereld.” 
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deel van Parzany’s leven geworden. Hij begon zijn car-
rière in het Midden oosten. Als jonge dominee werd hij 
geroepen naar een gemeente in ‘Doppelstadt’ Jeruzalem 
en beit Jala (een Palestijnse plaats vlakbij bethlehem, op 
de westelijke Jordaanoever). Hij werkte er de ene helft 
van de tijd op een jongensinternaat en de tweede helft 
in de gemeente. een bont gezelschap van Duitsers, Ara-
bieren, christenen en moslims bevolkte het internaat, 
waar hij zelf ook woonde. “In die tijd heb ik veel over 
de islam geleerd. De islam werd in europa nota bene 
gezien als een uitstervende religie.” Parzany schreef een 
boekje: ‘Jezus in de bijbel en de koran’, maar kon er 
geen uitgever voor vinden. Dat zou toch niemand willen 

lezen! Pas tijdens de oliecrisis in 1973 werd het westen 
wakker. Niemand had kunnen denken dat de moslims 
een wereldmacht zouden worden. Parzany blikt terug: 
“toen ik in Israël woonde en werkte dacht ik dat ik er 
altijd zou blijven.” Maar het liep anders. 

Wilhelm busch vraagt Ulrich of hij opnieuw zou willen 
werken met jongeren. Ze hebben hem nodig. Hij geeft 
gehoor aan deze oproep. Als Wilhelm busch niet veel 
later, in 1966, overlijdt, neemt Parzany het stokje over. 
Met de nodige onzekerheid. “Ik vond mezelf niet sterk 
genoeg. Zou ik deze illustere voorganger kunnen eve-
naren? busch was niet makkelijk te evenaren, laat staan 
te overtreffen.” Zeventien jaar dient Parzany het Weigle-
Haus. In 1984 maakt hij de overstap naar de Christliche 
Verein Junger Menschen (CVJM), de Duitse afdeling van 
de YMCA (Young Men’s Christian Association) en ’s lands 
grootste interkerkelijke jongerenbeweging.

Wrange vruchten van de staatskerk
Duitsland is het land van Martin Luther, Ditrich bon-
hoeffer, Dorothee Sölle en de van oorsprong Neder-
landse Hermann Friedrich kohlbrugge. toch lopen ook 
de Duitse kerken leeg. Hoe kan dat toch? “Ik denk dat 
het alles te maken heeft met de afbraak van tradities. 
tot 1918 kenden we een staatskerk die het geloof op-
drong. ‘Duits’ en ‘kerkelijk zijn’ hoorden bij elkaar. Wat 
krijg je dan? Veel mensen waren wel lid van een kerk, 
maar een persoonlijk geloof kwam er niet aan te pas. 
toen de maatschappelijke druk om kerkelijk te zijn weg-
viel, werd duidelijk dat voor velen het geloof slechts 
een façade was. In de staatskerk is men vergeten te 
evangeliseren. Mensen blijven toch wel kerklid, want het 
kost bijna niets. Maar waar groeien de kerken? In chris-
tengemeenten waar wél geëvangeliseerd wordt. overal 

ter wereld gebeurt dat en worden de kerken groter, 
behalve in West-europa. Als mensen bespeuren dat het 
geloof levend en geloofwaardig is, zitten de kerken vol. 
kijk maar naar de Gedächtniskirche in berlijn, zelfs die 
puilt dan uit.” en Parzany kan het weten, want hij preekt 
er eens per maand. 

lange preek
U preekt vaak 40 tot 50 minuten. Is dat niet een beetje 
lang? “Als ik merk dat mensen onrustig worden, stop 
ik. Maar als er aandacht is, ga ik door. In Chemnitz van 
waaruit dit voorjaar het hoofdprogramma van ProChrist 
werd uitgezonden, kwamen veel jongeren: 14- en 15-ja-

rigen. Ik heb hen gevraagd of ze hun aandacht er zo lang 
bij konden houden.” Lacht: “Volgens hen was het wel te 
doen.” Hij stelt dat preken meer is dan een emotioneel 
betoog houden. Wat hij te vertellen heeft, wil hij kun-
nen ‘begrunden’. “Mijn stijl en aard is: je moet het met je 
hoofd en hart kunnen begrijpen. Mijn preken zijn voeding 
voor mensen die denken.”

Maar we zijn hier niet alleen om te praten met herr 
Parzany, we willen ook zaken doen. Ziet Ulrich het zit-
ten om naar Nederland te komen, voor een lokale Pro-
Christ-actie? Meteen pakt hij zijn digitale agenda erbij. 
In het voorjaar van 2010? Geen probleem, maar wel 
op voorwaarde dat hij goed vertaald wordt. Spontaan 
biedt tolk Hans zich aan. onder een vrolijk ‘tot volgend 
jaar dan’ nemen we afscheid van deze man, die niet al-
leen op het scherm vriendelijk, intelligent en zeer on-
derhoudend is. Wij hebben totaal geen problemen met 
Duitsers, de Duitse taal of Duitsland an sich. en waar 
we vooral niet moeilijk over doen? over de niet te ver-
smaden Duitse keuken. Wat hebben we toch een geluk 
met onze Hans, die als heuse Duitsland-fan overal wel 
een konditorei of gezellig restaurantje weet. Sag mal, is 
het al etenstijd? 

bertine ten brinke, ygerne ten brinke m.m.v. Wieteke mourits

reveilmeiden@maandbladreveil.nl

Reveilmeiden

V.l.n.r. Alinda van Ginkel (tekst-

schrijver), Ygerne ten Brinke 

(tekstschrijver), Bertine ten Brinke 

(communicatiedeskundige).

“Onze zoon is niet gelovig. We praten over van alles,”maar niet“  
over het geloof. Wel bidden we veel voor hem. God heeft geduld.” 

 
ProChrist is een christelijke organisatie die 

het evangelie grootschalig wil verspreiden. 

Via een satellietverbinding worden de bij-

eenkomsten op acht opeenvolgende avonden 

vanuit een aansprekende plek, uitgezonden in 

meer dan 20 talen naar ruim 1300 plaatsen in 

europa. In 2009 bereikte ProChrist 1,1 mil-

joen mensen. Nederland deed in 2006 voor 

het eerst mee. tijdens de eerste ProChrist-

actie in 1993 preekt Parzany samen met 

billy Graham, bekend van zijn toespraken 

voor grote mensenmassa’s. Na de tweede 

actie, voor het eerst met satellietuitzending, 

is Ulrich Parzany uitgegroeid tot een ware 

Duitse tv-persoonlijkheid. en dat terwijl hij 

zich aan het begin van de campagne afvroeg 

of satelliet en televisieschermen zich wel 

zouden lenen voor de bijbelse boodschap. 

Zijn eenvoudige, rake woorden spreken niet-

gelovigen en gelovigen aan - ongeacht hun 

kerkelijke kleur. 

Meer over ProChrist




