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door ds. Piet van Die 

 

GELEEFD GELOOF – SIMONE WEIL 

Buitenbeentje 

Simone Weil was in alle opzichten een buitenbeentje. Ze groeide op in een 

welgesteld en intellectueel gezin, maar trok zij zich het lot van arbeiders aan en 

werd communiste. Ze was niet-religieus en joods, maar bekeerde zich tot het 

christendom. Tegelijk had ze haar eigen verhouding met de kerk, want hoewel 

ze een diepe vertrouwensband had met een pastoor, koos ze ervoor om buiten 

de kerk te blijven.  

Simone Weil – bij ons is haar naam niet zo bekend, maar in Frankrijk, waar zij in 

1909 geboren werd, leeft haar naam nog steeds voort. Haar boeken worden nog 

altijd gelezen. En niet alleen in Frankrijk. Haar werk verscheen in vele talen. 

Bol.com leerde mij dat alleen al in het Engels 134 boeken van en over haar te 

koop zijn. En ook in het Nederlands zijn er nog altijd boeken te krijgen. En dat 

terwijl ze al lang dood is. Want ze overleed in 1943. 

Op de barricaden 

Wie was ze en wat maakte haar zo bijzonder? Eerst iets over haar leven. Zoals 

gezegd: ze werd geboren in een intellectueel, joods gezin dat woonde in Parijs. 

Simone kon goed leren en ging filosofie studeren. Ze had toen al een kwetsbare 

gezondheid, want ze leed aan hevige migraineaanvallen. Haar gezondheid zou 

haar altijd parten blijven spelen. Maar ze kwam glansrijk door haar studie heen.  

Tijdens haar studie toont zich haar eigenzinnig karakter, want ze gaat als 

arbeidster werken – eerst op het platteland, later op een vissersboot. Na haar 

studie wordt ze lerares filosofie, maar haar sociale betrokkenheid wordt steeds 

sterker. Ze neemt op een zeker moment zelfs de rol van stakingsleidster op zich 

en leeft van hetzelfde bedrag als de stakers en geeft de rest van haar 

lerarensalaris aan werkloze arbeiders. ‘De rode maagd’ wordt ze genoemd. Een 

aantal jaren later geeft ze zelfs haar baan op en gaat werken in diverse fabrieken. 

Vanwege haar kwetsbare gezondheid verkeert ze bijna permanent op de grens 

van oververmoeidheid. 
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Religie 

Dan doet religie haar intrede in haar leven. Door een drietal ervaringen ontvlamt 

in haar een geloofsvuur dat nooit meer geblust zal worden. In 1935 maakt ze met 

haar ouders een reis door Spanje en Portugal. In een vissersdorpje maakt ze een 

lokaal rooms-katholiek feest mee. Ze wordt geraakt door het droeve gezang van 

de arme vissersvrouwen. Ze schreef er zelf dit over: ‘Daar had ik plotseling de 

zekerheid dat het christendom bij uitstek de godsdienst der slaven is, dat slaven 

wel christenen moeten zijn, en dat ik tot hen behoor.’ 

Twee jaar later is ze in Italië. Ze is in een kerk. En daar wordt ze – zoals ze zelf 

zegt - door iets dat sterker is dan zijzelf voor het eerst op de knieën gedwongen. 

Weer een jaar later, in 1938, is ze voor tien dagen in een klooster en daar doet 

zij haar eerste mystieke ervaring op. Ze komt onder de indruk van de 

gregoriaanse gezangen en wordt voor het eerst doordrongen van de betekenis 

van het lijden van Christus.  

Oorlog en einde 

Dan breekt de oorlog uit. Met haar ouders ontkomt zij aan de Duitse bezetting 

en vlucht naar het zuiden van Frankrijk. Daar neemt ze deel aan het verzet. Ze 

komt in aanraking met pater Perrin, een vrijwel blinde priester die grote indruk 

op haar maakt. Hij wordt haar geestelijk leidsman en vertrouwenspersoon. Veel 

van wat zij later geschreven heeft, is aan deze pater gericht.  

Al snel moet ze Frankrijk verlaten. Via Noord-Afrika en New York komt ze in 

London terecht. Daar holt haar gezondheid achteruit. Ze had altijd al zeer sober 

geleefd, maar in Londen zet zij zich uit solidariteit op hetzelfde rantsoen als de 

bevolking van Frankrijk. Gevoegd bij haar tomeloze werkdrift wordt dat teveel. 

Ze slaat adviezen van haar arts in de wind. Ze krijgt tenslotte tuberculose en 

sterft. Ze werd 34 jaar.  

Loslopende gelovigen 

Wat maakt haar nu zo bijzonder? In deze serie diensten focussen wij op de 

sporen van God in mensenlevens. En als we met die blik naar het leven van 

Simone Weil kijken, zien we een bijzondere spiritualiteit. De spiritualiteit van een 

mens die zonder religieuze bagage gegrepen werd door de boodschap van 

Christus, zich aangesproken voelde door het rooms-katholicisme, maar zich 
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nooit zal laten dopen of inschrijven in een kerk, en dat bewust. Ze wilde zich 

namelijk niet afzonderen van de rest van de mensheid. Aansluiting bij een kerk 

zou voor haar neerkomen op: iedereen buiten de kerk de rug toekeren. Dat wilde 

ze per se niet. Daarom bleef ze liever loslopend gelovige. 

In het evangelie komen we ook zo’n loslopende gelovige tegen. De leerlingen 

van Jezus weten te vertellen over een man die op z’n eentje demonen loopt uit 

te drijven. En nog wel in Jezus’ naam. Kon dat zomaar, vroegen de leerlingen zich 

af. Jezus antwoord is kort: ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons.’ Meestal wordt het 

omgekeerde woord van Jezus geciteerd (en dat is er ook: ‘Wie niet voor mij is, is 

tegen mij), maar dit staat er ook. De loslopende gelovige krijgt zijn zegen. 

Een uitgebreid netwerk 

Tegenwoordig krijgen we steeds meer oog voor buitenkerkelijk geloof. 

Loslopende gelovigen volop in deze tijd. Binnen kerken wordt daar altijd een 

probleem van gemaakt. Zonder kerk zou geloof verdwijnen. Maar de beweging 

van Jezus is een netwerk van mensen dat niet te vangen is in een kerkelijke 

ledenadministratie. Dat netwerk strekt zich uit tot ver buiten kerkmuren, ver 

buiten de kerngroep rond Jezus. De anonieme losloper uit het evangelie is er het 

beeld van. 

Simone Weil was wat dit betreft haar tijd ver vooruit. Maar ook in ander opzicht. 

Ze deed iets waarin later veel predikanten haar zouden navolgen. Veel 

predikanten werden ook zulke loslopende gelovigen te worden. Ze gingen 

werken in fabrieken of stadwijken. Industriepredikanten werden ze genoemd. 

En diaconale predikanten. Ze toonden het solidaire gezicht van de kerk. Ze 

leefden tussen de mensen met en voor wie zij werkten. Net als Weil. 

Indirecte liefde 

Maar ook wat zij schreef bleek van grote waarde. Het werden klassieke 

gedachten met een diepe en originele zeggingskracht. Een korte schets. 

Alles draait in haar geschriften om de liefde van en tot God. Maar die liefde wordt 

gefrustreerd door het lijden en het ongeluk dat het lijden veroorzaakt. God lijkt 

dan ver en afwezig. Het maakt een mens stikalleen. Er is dan niets waar de liefde 

van een mens zich nog op kan richten. Het grote gevaar is dan dat het hart 

ophoudt met liefhebben. Een verbittering bouwt zich op. Maar dan – zo zegt 
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Weil – wordt Gods afwezigheid permanent. Want God laat zich alleen kennen 

door liefde. Het komt dan ook aan op: met liefde blijven kijken naar die lege 

wereld. Dan zal God zich eens weer tonen. En dat kan op drie manieren: via de 

naaste, de schone orde van de wereld, en de eredienst. Maar het zijn indirecte 

manieren, want God toont zich nooit direct. 

De naaste en het schone 

God kan dus tot je komen via de naaste. En dat kan in de dubbele betekenis: via 

de naaste die jij moet helpen en via de naaste die jou helpt. Wie echt weldoet 

oefent geen macht uit over de ander. Hij verwacht er niets voor terug. Hij geeft 

om niet. Net als Jezus. Wie een ander weldoet, is dan ook drager van Christus. 

Maar de ander moet dat kunnen accepteren. Je moet je aan dat 

onvoorwaardelijk goede willen blootstellen. Dat kan alleen door liefde. En dan 

wordt de liefde tussen mensen een sacrament van God. Zoals een oud lied zingt: 

‘Waar liefde is, daar is God.’ 

Maar je kunt God ook tegenkomen in de schone orde van de schepping, aldus 

Weil. Ze noemt het de meest toegankelijke weg naar God. Maar je ogen moeten 

ook daarvoor opengaan. Ze gaan alleen open als je liefde hebt, liefde voor het 

mooie van de wereld. Liefde is dus de toegangspoort waardoor God naar ons toe 

kan komen. Dat geldt ook voor het derde: de liefde tot de eredienst. 

De eredienst en ons ego 

Hoewel geen lid van een kerk, vond ze de eredienst, en met name de eucharistie, 

het belangrijkst. Waarom? Niet omdat Go er direct te vinden zou zijn. Dan zou 

ons zoeken van God het uitgangspunt zijn. En ons zoeken, dat zou betekenen: 

onze wil, onze behoeften, ons ego. Maar het ging Wiel in alles niet om ons 

zoeken, maar op wachten – wachten op God. Zo heet dan ook haar belangrijkste 

boek. En het is de eredienst die ons de mooiste vorm geeft van wachten. Die 

schept om zo te zeggen, ruimte voor God. Maar of God die ruimte zal vullen, is 

niet aan ons. 

Wachten op God – daar lijken wij het geduld niet mee voor op te kunnen 

brengen. Wij leven in een consumentenwereld. Ook gelovigen worden er mee 

besmet. Dan we nemen die houding soms ongemerkt de kerk mee in. Dan willen 

we ook daar de dingen op onze maat, naar onze menselijke behoeften. Maar 

waar ons ego centraal staat, daar kan God niet komen.  
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God woont waar men hem toelaat 

Wachten op God. Je komt het op veel plaatsen in de Bijbel tegen. Zoals in Psalm 

130. Het lied zingt over uitkijken naar God. De dichter verlangt naar God. Maar 

hij weet dat hij zijn komst zelf niet kan bespoedigen. Hij kan alleen wachten. Een 

wachten dat tegelijk vérwachten is. Ook in de gelijkenissen van Jezus kom je het 

tegen. Een passieve activiteit. Voor Simone Weil kwam dat samen in de 

eredienst. De eredienst is een vorm van: op je post blijven. Levert het niet 

meteen iets op, toch blijven we. Omdat de eredienst een vorm van wachten en 

verwachten is. Totdat God zich aandient. Op zijn tijd en zijn manier.  

Maar dat kan niet zonder onze passieve activiteit. Er was eens een rabbi die aan 

collega’s vroeg: ‘Waar woont God?’ Ze lachten hem uit: ‘De hele wereld was toch 

Gods speeltoneel?’ Maar de rabbi gaf zelf als antwoord: ‘God woont waar men 

Hem toelaat.’ Wachten is een oefening in God toelaten.  

Mystica 

Simone Weil was een moderne mystica. Bij het woord ‘mystiek’ wordt nog 

weleens gedacht een zweverig geloof. En iets van de middeleeuwen, niet meer 

passend in onze tijd. Maar Simone Weil was bepaald niet zweverig. Ze durfde 

met beide voeten in de maatschappelijke modder te gaan staan. En daar, in het 

gewone en vaak harde bestaan, stond ze voor een levenswijze die ze ontleende 

aan Christus. ‘Totale beschikbaarheid’ heet een boek over haar. Een treffende 

titel. 

Er is ook wel kritiek gekomen op haar levenswijze. Ze was zo radicaal in haar 

beschikbaarheid dat ze zichzelf tekort deed. Woorden als ‘masochistisch’ en 

‘anorexia’ zijn wel gevallen. En niet helemaal onbegrijpelijk. Maar in elk mens 

dat op bijzondere wijze gedreven is, huist wel een eenzijdigheid of gekte. Je kunt 

iets dergelijks ook zeggen over Augustinus, Pascal, Luther, moeder Theresa, 

Albert Schweitzer en ga zo maar door. Familieleden zeiden op een keer iets 

dergelijks hetzelfde over Jezus: hij slaat door, hij moet overspannen zijn. Maar 

de waarde van Simone Weils leven is dat zij altijd van zichzelf af wilde wijzen. In 

een tijd van ‘dikke ikken’ vormt zij een waardevolle tegenstem met een nog niet 

uitgewerkte zeggingskracht. Een zeggingskracht aangeblazen door Gods Geest.  
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Teksten van Simone Weil (Uit: ‘Wachten op God’, 1997, Uitg.: Bijleveld) 

 

Als ik mij heel concreet de handeling voor de geest haal waarmee ik tot de Kerk 

zou toetreden, dan doet geen gedachte meer pijn dan het idee mij af te scheiden 

van de onafzienbare en ongelukkige massa die niet tot de gelovigen behoort. Ik 

heb de zeer wezenlijke roeping, midden tussen de mensen te vertoeven, midden 

tussen de verschillende menselijke milieus. (uit: Eerste brief aan pater J.M. 

Perrin) 

 

Het ongeluk maakt God gedurende een zekere tijd tot een afwezige, meer 

afwezig dan een dode, dan het licht in een stikdonkere cel. Een zekere mate van 

ontzetting grijpt de ziel aan. In die afwezigheid is er geen object waarop de liefde 

zich richten kan. Het verschrikkelijke is dat als de ziel in deze liefdeloze duisternis 

ophoudt met beminnen, Gods afwezigheid onherroepelijk wordt. De ziel moet 

voortgaan met in het lege lief te hebben, of tenminste dat te willen, desnoods 

met een oneindig klein deel van haar kracht. Dan zal God zich eens aan haar 

openbaren en haar, net als bij Job, de schoonheid van de wereld tonen. (uit: De 

liefde Gods en het ongeluk) 

 

De liefde ziet wat onzichtbaar is. (uit: De liefde tot de naaste) 

 

In onze tijd is de schoonheid der wereld bijna de enige weg waarlangs men tot 

God kan komen. Want we zijn nog hele ver verwijderd van de beide andere 

wegen (bedoeld worden: de liefde tot de naaste en tot de eredienst). […] De 

schoonheid is de eeuwigheid op aarde. (uit: Liefde tot de schone orde der 

wereld) 

 

Nergens in het evangelie is er sprake van een zoeken naar God van de zijde van 

de mens. De mens zet geen stap zonder ertoe gedreven ofwel met name te zijn 

geroepen. De taak van de bruid bestaat uit wachten. De slaaf wacht en waakt 

terwijl zijn meester naar een feest is. […] Dit wachten op het goede en op de 

waarheid is iets van veel groter kracht dan welk zoeken dan ook. […] De eredienst 

wordt geheel en al bepaald door het bezielde wachten van het verlangen. (uit: 

Liefde tot de eredienst) 


