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T
rafalgar Square doet even pijn aanmijn
ogen. Het is een zonnige zomerdag en ik
stap gehaast – want licht vertraagd – uit
de donkere metrotunnel. Het felle licht
wordt weerkaatst door het witte

plaveisel. Het is elf uur in de morgen en het bruist.
Rode bussen en taxi’s die als mieren zich een weg
door de menigte banen. Om de paar minuten
loeiende sirenes. Voor de National Gallery
vergapen toeristen zich aanmuzikanten, dansers
en levende standbeelden. Aan de overkant van de
weg, prominent en statig: Saint Martin-in-the-
Fields. SamuelWells, een van de dominees van de

kerk, staat me op te wachten. Zijn zwarte pakmet
witte boord steekt af tegen het kalkstenen
kerkgebouw. ‘Sorry voor de herrie, dat is het leven
hier.’ We nemen de lift naar zijn kantoor in het
gebouw naast de kerk op de derde verdieping, met
zicht op het plein. ‘Anders ben ik straks buiten
adem’, zegtWells, ‘en kan ik je vragen niet
beantwoorden.’ In zijn kantoor volle boekenkasten,
een statig bureau, vloerbedekking waar je in
wegzakt; Britser kan het niet.We hadden dit
gesprek telefonisch kunnen voeren, maar een
gesprek over being with – die twee zo kenmerkende
woorden voorWells’ theologie – gaat nu eenmaal

Mensen helpen is uit de mode.We zoeken naar
gelijkwaardigheid. Samuel Wells, predikant van Saint
Martin-in-the-Fields (Londen), gaat een stap verder:
‘Samenzijn zonder oplossingen is het hoogste doel. Ga uit van
de overvloed die de ander jou te bieden heeft.’

Tekst en beeld: Matthijs Hoogenboom

Samenzijn is
oefenen voor de
eeuwigheid
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beter als je daadwerkelijk tegenover elkaar zit, in
een comfortabele fauteuil.

Wanneer dit interview verschijnt, is het bijna
kerst. Wat is voor u het belang van dit feest?
‘Immanuel betekent Godmet ons. Dat is het
volledige Evangelie. Als je eenmaal het woordje
met hebt ontdekt in het kerstverhaal, vind je het
door de hele Bijbel heen. Mattheüs begint zijn
Evangelie met Immanuel, Godmet ons, en eindigt
met: “Ik zalmet je zijn, alle dagen, tot aan de
voleinding van de wereld.” Johannes 1: “Het woord
is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.”
Kerst is voor mij het centrale moment, omdat het
de belichaming is van Gods doel om altijdmet ons
te zijn. Dus: vrolijk kerstfeest!’

Hoe ontdekte u dat with (met) zo’n belangrijk
woord is?
‘Danmoet ik terug naar twee belangrijke
momenten in mijn late tienerjaren. Het eerste
moment was toenmijn moeder stervende was. Ik
was zestien. Iedere dag had ik de keuze tussen het
maken van eenmaaltijd in de keuken – een
maaltijd die ze amper opat – of naast haar bed

zitten. Toen ze was overleden, reflecteerde ik
hierop en ik realiseerde mij dat ik te veel tijd had
besteed aan koken en dat ik te weinig gewoon bij
haar bed had gezeten. Bij haar zitten was nogal
saai; ze was half buiten bewustzijn. En daarbij was
het een confrontatie met het verdriet. In de keuken
staan was veel nuttiger.

Het tweede moment was toen ik studeerde en een
vanmijn vrienden erg ziek werd. Omdat hij aan
zijn kamer gebondenwas, bezorgdenwe hem om
de beurt eten. En weer bracht ik hem liever lunch
dan dat ik naast hem ging zitten om een gesprek te
voeren.We hadden behoorlijke menings-
verschillen gehad en ik was nog niet volwassen
genoeg om dat te benoemen en eroverheen te

stappen. Ik bracht hem zijn lunch omdat ik mij
schuldig voelde.
Toen ik twintig jaar later naar Amerika ging,
reflecteerde ik op deze gebeurtenissen. Nadat
orkaan Katrina had gewoed, sprong iedereen in een
busje en reed naar de Gulf Coast om huizen te
bouwen. Ik vond dit op allerlei manieren zo
verkeerd.We hadden toch gezien dat huizen
bouwen op deze plek geen goed idee was? En
trouwens, niemand vroeg erom.Waarom is mijn
instinct zo anders, vroeg ik mij af. Ik dacht terug
aan de ervaringen uit mijn tienerjaren en
realiseerde mij datworking for (werken voor) veel
makkelijker is dan being with (zijn met).’

De hemel leven
‘Deze drie ervaringen leidden tot dezelfde
conclusie. Hoe meer ik erover nadacht, hoe meer
het tot mij doordrong dat being with het centrale
punt is in de verkondiging van het Evangelie. Ik
kwam erachter dat het zelfs wezenlijk is aan Gods
karakter. Jezus besteedde één procent van Zijn tijd
aanwerken voor ons in Jeruzalem, drie jaar (negen
procent) aanwerken met ons in Galilea en dertig
jaar (negentig procent) aanmet ons zijn in Nazareth.
Om de een of andere reden denkenwij dat wij
beter snappen hoe menswording werkt dan God,
omdat Hij het voor de eerste keer deed enwij het al
duizenden keren hebben gedaan.Wij keren de
percentages om en besteden al onze tijd in
missionair werk aanwerken voor, een klein beetje
aan samenwerken en een heel klein beetje aan
samenzijn. Daar is nooit tijd voor.
Ik weet nog precies de plaats en het moment waar
ik de laatste link ontdekte. Ik zat met iemand te
praten die een non-profitorganisatie leidde in North
Carolina. Het drong tot me door waarom dit
allemaal zo belangrijk is. Dit is hoe het in de hemel
zal zijn. Als we de eeuwigheid met God
doorbrengen, zal er geenwerken voormeer zijn,
omdat er geen problemenmeer zijn om op te lossen.
We zullen moeten wennen aan eenvoudig zijnmet
de ander, met God, de schepping en onszelf, iets wat
we om allerlei redenenmijden.Waarom levenwe
de hemel niet nu?’

Jezus’ sterven in Jeruzalem mag dan in tijd maar 1
procent van Zijn leven zijn. Is het toch niet het
centrale punt in het christelijk geloof?
‘Daar moet je een cruciale keuze maken in de
theologie. Ik weet dat ik tot eenminderheid behoor,

maar ik heb Karl Barth aanmijn zijde, dus ik ben
niet de enige. Aan de ene kant heb je de zogeheten
infralapsariërs. Zij geloven dat Jezus kwam als
gevolg van de val. Aan de andere kant heb je de
supralapsariërs, die geloven dat Jezus sowieso was
gekomen, of er nuwel of niet een val was geweest.
Ik ben een supralapsariër – al moet ik zeggen dat ik
zo’n lang woord niet dagelijks gebruik – want ik
geloof dat Gods doel van eeuwigheid is geweest om
met ons te zijn in Christus. Dat is het doel van de
schepping geweest. Jezus is het centrale punt en
doel van de schepping. Naar mijn idee hebben de
infralapsariërs uit te leggen waarom de drie-
eenheid geen reactie op de val is. Jezus lijkt alleen
belangrijk als oplossing daarvan. Voor een
supralapsariër is de drie-eenheid het fundamentele
dogma omdat die de ultieme belichaming is van zijn
met. De drie-eenheid is ontworpen om een relatie
met ons te hebben, dat is het ongelofelijke. In mijn
boekWalk humbly – dat dit jaar is verschenen – leg
ik het zo uit: je hebt essentie – dat wat wij God
noemen – en er is existentie, dat is hoe wij onszelf
zien. Essentie is voor ons zo onbegrijpelijk dat we
twijfelen of het er wel is. Maar eigenlijk kun je juist
beter beginnen bij essentie – dat wat eeuwig is – en
dan zeggen: waarom bestaan wij eigenlijk?Was
essentie – altijddurende perfectie – niet genoeg
geweest? De vragen zijn dus: 1. Waarom heeft
essentie bestaan geschapen? 2.Waarom is essentie
het bestaan binnengekomen in Jezus? 3.Waarom
gaf essentie het bestaan niet op toen wij een
allergische reactie op Jezus tentoonspreidden? En
het meest wonderlijke van alles: hoe is het mogelijk
dat het Gods doel van eeuwigheid is geweest om
ons terug te brengen van bestaan naar essentie? Zie
je dat dit het hele christelijk geloof omvat?Wij
kijken naar een waterval en denken: is God geen
geweldige Schepper? Maar het echte wonder is
Jezus. Infralapsariërs zeggen: Jezus is voor mij
gestorven. Ze denken dat Hij kwam als oplossing
voor een probleem. Dan is Hij dus gekomen vanuit
tekort. Een supralapsariër gelooft dat Hij is
gekomen vanuit overvloed: Gods verlangen ommet
ons in relatie te zijn.’

Het mag dan ingewikkeld en theoretisch lijken,
deze theologische keuzes hebben invloed op je
omgangmet de ander.Wells gelooft dat God ons
benadert vanuit overvloed. Zo zoudenwij de ander
ookmoeten benaderen: vanuit zijn of haar
overvloed en niet vanuit tekort. Samenzijn om het

samenzijn, niet om een probleem op te lossen. Being
with, niet als middel, maar als doel.

‘Armoede gaat uiteindelijk niet over de
afwezigheid van geld. Het is de verarming, de
uitholling van relaties’, schrijft u in uw boek
A Nazareth Manifesto. Kunt u dit uitleggen?
‘Dat is nogal een cruciale ontdekking en ik kan je
bijna exact vertellen wanneer ik die ontdekking
heb gedaan. Het was rond het jaar 2000 en ik was
dominee in Norwich. De regering had bepaald dat
wij een van de zeventien organisaties waren die
vijfendertig miljoen kregen voor buurtwerk van

binnenuit. Daar heb ik geleerd hoe moeilijk het is
om geld weg te geven. Toen ik jong was, dacht ik dat
de oplossing voor de hand lag: armemensen
hebbenmeer geld nodig en als rijke mensen
minder geld zouden hebben, zouden armemensen
meer hebben. Maar zo werkt het niet. Ik ontdekte
dat er twee dingen nodig zijn: visie en
gemeenschap. Je moet weten wat je doet en je hebt
de goede mensen nodig. Als je die beide hebt, kun je
voorspoed hebben – of je nu geld hebt of niet. Maar
zonder gemeenschap en visie gaat het niet, hoe
welvarend je ook bent.’

U haalt in een van uw boeken John Wesley aan die
zijn volgers leerde om zichzelf te zien als de eerste
onder de armen die ze geroepen zijn te dienen.
‘Dat gaat over zorgen voor jezelf. Ik ben opgegroeid
met geloof in verzoening door Jezus’ dood aan het
kruis, maar in christelijk werk was iedereen zijn
eigen offer aan het brengen. Ik zeg vaak: een burn-
out bij een dominee is het gevolg van onjuiste
theologie. Als je echt gelooft dat Jezus is gestorven
voor je zonden, dan hoef jij jezelf niet meer te
offeren.Wesley zegt eigenlijk: een monnik die aan
de beurt is om aan tafel te bedienen, moet eerst zelf

In de hemel is geenwerken voor
omdat er geen problemenmeer

op te lossen zijn

Immanuelbetekent Godmet ons, Dat is
het volledige evangelie
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eten om te voorkomen dat hij loopt te kwijlen
omdat hij te veel geïnteresseerd is in het eten dat
hij weggeeft. Denk niet dat je zelf uitgeput en
ongelukkig moet zijn om in relatie te staanmet de
arme.’

Als je een arme niet helpt met geld, hoe dan wel?
‘Wat mensen nodig hebben, is geenmaterie, maar
relatie. Er was een tijd waarin iedereen dacht dat
daklozen eten nodig hadden. Er zijn nog steeds
groepen die een keer per weekmaaltijden uitdelen.
Wat verwachten zij dat er de rest van de week
gebeurt? Ik heb geen idee. Je kunt als dakloze
overleven als je weet waar je eten kunt krijgen –
aan de achterdeur van een café bijvoorbeeld. En
daklozen weten die plekken te vinden. Ze hebben
van ons dus geen eten nodig, maar relatie. Ik haal
nogal eens mijn smartphone tevoorschijn en dan
zeg ik: “Als ik op ‘contacten’ druk, dan krijg ik een
lijst van tweehonderd mensen die ik ken. Meer dan
honderd mensen zou ik om hulp kunnen vragen als
ik in de problemen zat.” Daklozen hebben net
zoveel mensen in hun contactlijst als ik, maar het is
een eindeloze lijst van gefaalde relaties.Wat zij
nodig hebben, zijn volwassenmensen op wie ze
kunnen rekenen, niet om dingen op te lossen, maar
ommet ze op te lopen terwijl zij zelf hun leven op
de rit krijgen. Mensen die hun ’s morgens een
berichtje sturen: “En, ben je netjes aangekleed voor
je sollicitatiegesprek vandaag?” Zoals een ouder met
een kind oploopt. Being with zegt in essentie: wat
een puinhoop je ook van je leven hebt gemaakt, je
bent eenmens die het waard is om zorg te
ontvangen en voor wie God zorgt.’

In deze mens ontmoeten we Jezus, schrijft u in een
van uw boeken. Dat sluit aan bij het motto van
THDV: Wie zie jij? Maar hoe kunnen we Jezus
zien in iemand die Hem niet kent?
‘Petrus was behoorlijk close met Jezus, maar hij
verraadde Hem. Aan het meer blijkt dat Jezus nog
steeds een doel met hem heeft, namelijk de persoon
zijn op wie Hij Zijn kerk bouwt. De Bijbel staat vol
met verhalen over hoe Jezus ons ontmoet in de
meest vreemdemensen. Het meest in het oog
springende verhaal is Mattheüs 25. Jezus zegt
expliciet: “Als je Mij wilt ontmoeten, ontmoet Mij
dan in het gezicht van de hongerige, de dorstige, de
naakte, de vreemde, de zieke en de gevangene.”
Jezus heeft het Zelf zo gezegd; dat is waar je het

Kerst is de belichaming van Gods doel
om altijd met ons te zijn
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dichtst bij Hem komt. Als christenen gelovenwe
dat Hij gevonden kanworden in de Bijbel, de
sacramenten en de hulpbehoevende mens. Ik
bedoel maar: dat is Zijn eigen onderwijs.’

Maar wat als we nooit een arme ontmoeten?
‘Dan doe je jezelf tekort. Dan kun je net zo goed
zeggen: ik wil God ontmoeten, maar ik lees de
Bijbel niet. Het is een simpele stap om te zetten. En
daarbij komt: we openen de Bijbel in de
veronderstelling dat die ons iets gaat leren. Nu, dat
is de houding waarmee je iemand in nood tegemoet
treedt: in de veronderstelling dat God je door
diegene een cadeau wil schenken. Als je deze
mensen niet ontmoet, zul je deze gift nooit

ontvangen. En klaag dan niet dat je jezelf ver weg
voelt van God.Wiens schuld is dat? Over het
algemeen hoor ik die klacht niet vanmensen die
vrijwilligerswerk doen onder kwetsbare mensen.’

Maar is het doel van zijn met niet het Evangelie
delen?
‘Misschien deelt Jezus Zichzelf wel dóór henmet
jou. Als je dit denkt, nodig ik je uit te reflecteren op
jezelf. Ben jij op dit moment een perfect voorbeeld
vanwat Jezus volgen betekent?Wees nederig.
Nogmaals: Jezus heeft dertig jaar in Nazareth
doorgebracht voor Hij het Koninkrijk van God
begon te verkondigen. Ben je daartoe bereid? In
gesprek met kwetsbare mensen zou je het over deze
vier vragenmoeten hebben: 1. Op welke manieren
ben jij rijk? 2. Op welke manieren ben jij arm? 3.
Mag ik je vertellen op welke manieren ik arm ben?
4. Mag ik je vertellen op welke manieren ik rijk
ben? Bij die vierde vraag kun je zeggen: “Ik geloof
dat ik door de doop een nieuwe identiteit heb
ontvangen.” Maar zorg dat je eerst de eerste drie
vragen hebt gehad; daarna kun je zeggen wat je
wilt.’

Hoe kan ik wijsheid ontvangen van een dakloos
persoon met een psychiatrisch ziektebeeld met wie
eigenlijk geen gesprek te voeren is?
‘Daarop kan ik twee antwoorden geven. Het eerste
is: maak het niet te groot en reflecteer gewoon eens
op de ervaring van dakloos-zijn en de veerkracht
vanmensen die maar doorgaan in omstandigheden
waar jij en ik nooit in zouden kunnen leven. Het
tweede antwoord is: soms, als je vertrouwelijk
genoeg bent geworden, kun je een rechtstreekse
vraag stellen: “Hoe lukt het je om in slaap te vallen
als het ijskoud is?” Je zult je verbazen wat je van het
antwoord kunt leren. Maar stel alleen vragen als je
ook echt geïnteresseerd bent in het antwoord.
Benader mensen alsof ze je een prachtig cadeau te
geven hebben. Als je met die intentie vragen stelt –
en dat vergt een relatie opbouwen – zou het zomaar
kunnen dat die persoon jou een vraag gaat stellen.
Je hebt respect getoond door te laten zien dat er
meer in hem zit dan alleen “Hoe ben je in deze
puinhoop terechtgekomen?” of “Hoe kan ik je
helpen om eruit te komen?” Laat die vragen achter
bij de voordeur. Het zijn vragen die zeggen: “Jij bent
een puinhoop en ik zit vol met wijsheid.”’

En een prostituee, kan zij iets van Jezus
weerspiegelen?
‘Wat dacht je vanMaria Magdalena? Zij was de
eerste getuige van de opstanding. In gesprek met
vrouwen die in de prostitutie werken, kom je er
snel achter dat ze niet gewend zijn aan iemand die
echt in hen geïnteresseerd is. Ze zijn gewend aan
mensen die geïnteresseerd zijn in hun lichaam.
Treed deze mensen dus tegemoet met grote
waardigheid. Laat interesse blijken in hun kinderen
en hun leven. En, weet je, zij hebben het slechtste
van de mens gezien. Mocht je ooit op het punt
komen dat je echt een vertrouwelijk gesprek kunt
hebben, dan kun je heel respectvol vragen: “Wat
heb je door je klanten geleerd over de mens?” Dat
zou weleens een heel interessant antwoord op
kunnen leveren.’

Eigenlijk gaan al deze vragen over hoe moeilijk
being with is. In uw boeken hebt u het daar niet zo
vaak over. Bent u positief ingesteld?
‘Je vraag is bemoedigend, want er zijn twee vragen
die mensenmij altijd stellen. De eerste is: “Is het
niet te makkelijk? Je lost onrecht er niet mee op en
daar gaat het toch om?” De tweede is: ‘’Het is te

moeilijk.” Beide vragen behandel ik aan het eind
vanANazarethManifesto.
Ik heb een hekel aan de eerste vraag omdat je dan
niet hebt begrepenwat being with inhoudt. De
tweede vraag laat zien dat je hebt begrepenwaar
being with om draait. Als je deze vraag stelt, weet je
datworking for vaak afleidt van being with, net als
toen ik tiener was. Het betekent dat je bent
geconfronteerd met je eigenmachteloosheid. Je
hebt naast een stervendmens gezeten of een kind
grootgebracht wiens gedrag zo buitensporig was
dat je geen idee had wat je eraanmoest doen. Ik heb
groot respect voor zo iemand enwil graag van je
leren. Ik leer over het algemeenminder van
gerechtigheidsmensen.’

Is er ook een psychologische kant aan dit verhaal?
Heeft het feit dat je extravert of introvert bent,
invloed op waar je beter in bent, working for of
being with?
‘Nee, dat denk ik niet. Een introvert zou kunnen
zeggen: ik ben graag met één ander persoon. Een
extravert wil misschien met meerdere mensen zijn.
Dat is prima.We hebben verschillende mensen
nodig om het Lichaam te vormen, zoals in 1
Korinthe 12 staat. Ik denk niet dat er een being-
with-persoon en een non-being-with-persoon
bestaat. Ieder van ons zal verantwoording af
moeten leggen van twee dingen: onze
bereidwilligheid ommet God te zijn en de manier
waarop we dat uiten in ons zijn met de ander.
Persoonlijkheidstypen zijn interessant; ze kunnen
ons helpen om te leren omgaanmet collega’s of
familie, vooral als er spanningen zijn. Maar de
roeping ommet de ander te zijn is fundamenteel.
Het is oefenen voor de eeuwigheid.’

Hoe stelt u zich die eeuwigheid voor? Wat gebeurt
er met mensen die niet met God of de ander willen
zijn?
‘Zoals ik de opstanding begrijp, schept God voor
ieder een nieuw lichaam uit alles wat in ons leven
op Hem gericht was. Dus voor moeder Teresa zal
dat een enorm herkenbaar, en voor Hitler een bijna
onherkenbaar, lichaam zijn. De straf die Hitler
ontvangt is dat zijn opstandingslichaam bijna
onherkenbaar is. Zijn identiteit zal ontmanteld zijn.
De hemel is voor mij aanwezigheid, aandacht,
mysterie, vreugde, participatie, relatie, genot en
glorie; de woordenwaarmee ik being with
omschrijf in mijn boeken. Onze roeping bestaat

hieruit: dat we het eeuwige leven hier en nu
imiteren. In die zin is perfectie dat waar het
verschil tussen nu en straks is opgeheven.’

SamuelWells is predikant van Saint Martin-in-
the-Fields en doceert aan King’s College in
Londen. Hij heeft meer dan dertig titels op zijn
naam staan.

Stel alleen vragen als je ook echt
geïnteresseerd bent in het antwoord

Perfectie is als het verschiltussen
nu en straks is opgeheven

Leestips:
A Nazareth Manifesto, Incarnational Ministry
Walk, Humbly en vele andere boeken,
verkrijgbaar via de betere boekhandel.

Onlangs in het Nederlands verschenen van
SamuelWells:
Hoe zullen we leven? Christelijke kijk op
actuele thema’s (Boekencentrum, zie ook
de recensiepagina)

Preken van SamuelWells zijn na te luisteren
op www.smitf.com.
Via de podcast Great Sacred Music zijn
lunchpauzeconcerten vanuit Saint Martin-
in-the-Fields met klassieke muziek en
toelichtingen vanWells te beluisteren.

Ga naar www.thdv.nl/samwells voor een
vlog over dit interview en een vertaalde
kerstpreek van SamuelWells.


