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Het wonder van bewegen  

 
  

We starten een reeks rond beweging. 
Vandaag staan we stil bij het wonder van de beweging, in een volgende 
viering bij het wonder van bewogen worden en de derde viering heeft 
het over het wonder van evenwicht. 
 
Letterlijk bewegen doen we allemaal. We ademen, we stappen. We 
werken met onze handen, we kijken rond. 
We kunnen genieten van een deugddoende herfstwandeling, met al zijn 
prachtige kleuren. 
Een grote fietstocht langs de Schelde toont in elk seizoen zijn eigen 
mooie hoekjes. 
Sporten kan ons naar adem doen happen, maar de vreugde, de deugd 
na de inspanning is groot. (Soms zijn we letterlijk stijf de volgende 
dag.) 
Een dag in de tuin werken brengt ons dichter bij de aarde. 
Jong en oud leven zich uit in dansen. 
Kinderen spelen met eindeloze energie en fantasie. 
Dit zijn allemaal mooie momenten waar we heel dankbaar voor zijn. 
 
Bewegen is vooruitgaan, hoe dan ook niet stilstaan of stilzitten. 
We zijn er ons  van bewust dat dit voor de een al vlotter gaat dan voor 
de ander. 
We beseffen  wat een geluk goed kunnen bewegen is als we eens wat 
minder mobiel zijn, of ziek zijn. 
Dan wordt beweging iets innerlijks, en het fysieke nog kostbaarder,  
waar we extra dankbaar  om zijn. 
 



Bewegen wordt dan ook figuurlijk: niet stijf, niet vastzitten, niet passief 
blijven. Maar veranderen, het oude loslaten, en al doende, al 
bewegende leren we de vreugde van het nieuwe. 
 
Loslaten en groeien, daarover gaat het  in deze reeks. 

 
  

Het wonder van bewegen 

Het wonder van bewegen, we maken het mee op vele niveaus. Diep in het lichaam, 
gedreven door het sympatisch zenuwstelsel, klopt ons hart en blijft de ademhaling 
lopen, zelfs als we slapen. Onze pupillen vernauwen en verwijden als het moet, we 
zweten als het warm wordt: ons lichaam past zich aan de veranderende 
omstandigheden aan en houdt ons zo comfortabel mogelijk,  helemaal vanzelf.  Als 
het stilvalt zijn we dood. Leven is bewegen. Zelfs als we schijnbaar helemaal stilstaan 
vindt een balancerend lichaam dankzij voortdurende correctie zijn evenwicht: dan 
maakt het al bewegend die stilstand die we bewust vragen.   

Ons aanpassen en inpassen in de omgeving, daar kunnen en moeten we op een ander 
niveau ook bewust aan werken. We doen het dagdagelijks op een persoonlijke 
manier. Hoe we ons bewegen zegt daarbij veel over onszelf. Al van ver herkent men 
ons aan onze tred en zie ik of je open staat voor een gesprek, goed of slecht geluimd 
bent vandaag, je sterk voelt of juist minder… De ene keer  gaan we uitbundig en 
vastbesloten op ons doel af, dan weer aarzelend en schuchter.  Of we kunnen ons niet 
houden,  en er wordt gedanst van contentement, puur om dat jong geweld – dat ook 
onder soms oude knoken huist - ruimte te geven:  het moet eruit  – in de Burundese 
brousse was dat dagelijkse kost.   

Hoe we er staan, hoe en waarheen we bewegen, het werkt bewust of onbewust 
aanstekelijk, houdt een oproep in. Het vertaalt zich in een relatie met onze omgeving, 
beïnvloedt hen en is in die zin nooit vrijblijvend. Je ziet het al onbewust gebeuren als 
supporters staan mee te trappelen aan de zijlijn van het voetbalveld. Of als de 
pasgeboren eend de eerste bewegende ziel volgt die voorbij komt. Des te meer, maar 
niet altijd even zichtbaar  bij dingen die ons diep raken. Een frappant voorbeeld was 
te zien in een aflevering van de tv-reeks`Te Gek’, waarin een internet-verslaafde 
jongen door zijn vrienden vanachter het scherm wordt gehaald om weer naar buiten 
te gaan. Iemand aan het stappen krijgen of in de tuin werken kan therapeutisch  zijn 
bij depressie. Een authistisch kind langs verschillende wegen naar dezelfde plek  
loodsen kan verstarring helpen voorkomen.  

De oproep tot beweging kan dan wonderen doen, nieuw leven geven. Dat zit evengoed 
achter een `Start-to-run’ campagne die ons aanmoedigt de loopschoenen aan te 
trekken en kilometer na kilometer verloren gewaande spierkracht en conditie op te 
bouwen, samen met het doorzettingsvermogen. Beweging schenkt  nieuwe zuurstof 
aan lichaam en geest. Aan zo’n opdracht beginnen, waarbij we toch enige inertie 
moeten overwinnen, lukt meestal  beter in groep. Toch moeten we zelf die eerste stap 
zetten om ons te onttrekken aan de knusheid van een soms al te comfortabel en rustig 
bestaan.  Zo’n oproep tot beweging, weg van een dodende omgeving, werd 
vlijmscherp gehoord door Lot en zijn gezin in het Genesisverhaal dat volgt op dat van 
Sodom en Gomorra dat we op de vorige De Luxe-familieviering beluisterden en waar 
de jongeren vandaag wilden mee verder werken.  We luisteren met hen mee… 



Uit Genesis hoofdstuk 19 

"Hoeveel familieleden hebt u hier in de stad?" vroegen de engelen aan Lot. "Haal ze 
bij elkaar, schoonzonen, zonen, dochters en anderen en verlaat de stad dan zo snel 
mogelijk, want wij gaan haar vernietigen. De slechte naam van de stad is tot de hemel 
doorgedrongen en de HERE heeft ons gestuurd om haar te verwoesten." 

 14Toen zocht Lot de verloofden van zijn dochters op en riep: "Snel, verlaat de stad, 
want de HERE gaat haar verwoesten!" Maar zij geloofden hem niet. 

 15Bij het aanbreken van de volgende dag kregen de engelen haast. "Schiet op", zeiden 
zij tegen Lot. "Maak dat u wegkomt met uw vrouw en uw twee dochters, die hier in 
huis zijn, nu het nog kan. Anders wordt u ook het slachtoffer van de vernietiging van 
de stad!" 

 16Lot aarzelde nog, maar de engelen grepen hem, zijn vrouw en zijn twee dochters 
bij de hand en renden de stad uit. God wilde hen sparen. 

 17"Ren voor uw leven", drukten de engelen hen op het hart. "Kijk niet om en vlucht 
naar de bergen. Hier op de vlakte blijven zou uw dood betekenen!" 

 18-20 Maar Lot stribbelde tegen: "Ach nee, heren", smeekte hij, "nu u zo vriendelijk 
bent geweest mijn leven te redden, laat mij dan alstublieft naar dat kleine stadje 
mogen vluchten in plaats van naar de bergen, want ik ben bang dat het onheil mij dan 
zal achterhalen. Kijk maar, dat stadje is dichtbij en maar klein. Ziet u niet hoe klein 
het is? Daar zal ik mijn leven kunnen redden." 

 21"Goed", zei de engel, "ik aanvaard uw voorstel en zal dat kleine stadje niet 
verwoesten. 

 22Maar schiet wel op, want ik kan niets doen zolang u hier staat." (Sinds die tijd 
heette het stadje Zoar: kleine stad). 

 23De zon was al op toen Lot de kleine stad bereikte. 

 24-25 Toen liet de HERE vuur en brandend zwavel op Sodom en Gomorra regenen 
en vernietigde alle steden en dorpen op de vlakte. Vele mensen, dieren en planten 
stierven. 

 26Maar Lots vrouw keek tijdens de vlucht om en veranderde in een zoutpilaar. 

  

Beweging  bestaat - zoals de meeste dingen volgens Aristoteles - uit drie delen: een 
begin, een midden en een einde. Wie stapt zet zich eerst af van de grond, laat zich 
vervolgens even meegaan met de stroom, mogelijks bijsturend om de koers te 
bepalen en arriveert ergens: landt.  Als mens, als maatschappij  als gemeenschap (we 
omschrijven Dominicus zelfs als `religieuze beweging’) staan we telkens opnieuw in 
die dynamiek van loslaten, vooruitgaan en landen.  Laat ons daar even bij `stilstaan’   

In de eerste fase van de bewuste beweging wordt iets in gang gezet dat de verandering 
stuwt. Bij Lot en zijn gezin is  dat - mede dank zij de hulp van engelen – het besef dat 
de stad waarin ze wonen immoreel en verderfelijk bezig is en tot destructie gedoemd, 
er is geen veranderen meer aan. De oproep om hun thuis en de stad te verlaten wordt 
niet zonder enige weerstand aanhoord. Toch wordt er na enig aandringen van de 



engelen en onderhandelen over de nieuwe bestemming, na nog een duwtje in de rug, 
gevolg aan gegeven. 

Loslaten is moeilijk want elke constructie, hoe verwrongen ook, heeft altijd mooie 
kanten en als we eenmaal ergens mee vertrouwd zijn, geraken we er  aan gehecht. 
Onze omgeving wordt een deel van onze identiteit. Dat gebeurt des te ingrijpender  
als we ongewild en ongezocht iets of iemand dierbaars verliezen. Het is hoe dan ook 
niet onlogisch: loslaten  is en blijft een risicovol maneuver omdat  we het vertrouwde 
dat we kennen achterlaten  voor een nieuwe, altijd  wat onzekere horizon.  In de bijbel 
en het evangelie gaat men daar regelmatig vrij radicaal mee om. Eenmaal een nieuwe 
koers is uitgezet gaat men er 100% voor: zonder omkijken, of je dreigt te verstijven 
zoals de vrouw van  Lot. Dat is de boodschap die de man krijgt die Jezus wenst te 
volgen maar eerst zijn oude vader wil begraven, en we lezen het in het verhaal van de 
boer die een schat vond en al zijn bezittingen opgeeft om dat stuk land te kunnen 
kopen. De korte of de lange pijn van het loslaten, als men  een nieuwe weg inslaat, het 
is maar de vraag wat meest haalbaar, meest vruchtbaar, meest levengevend is.   

Om het fenomeen van de verdorven stad te herkennen  moeten we vandaag niet 
zoveel moeite doen. Economisch en ecologisch is maar al te  duidelijk dat er iets 
destructiefs gaande is.  Er moet  wat gaan bewegen. Welke engelen krijgen ons zover 
om een aantal knusse vanzelfsprekendheden op te geven worden? Hoe slagen we er 
als maatschappij in om de stap naar een eenvoudiger bestaan en rechtvaardiger 
samenleving te zetten?  

En dan komt fase 2.  

Als we eenmaal vertrokken zijn en genoeg kunnen loslaten, dan is er dat gezegende 
moment van go with the flow. Wie er open voor staat, kan vol verwondering genieten 
van de ontdekking: niet meer in het oude, nog niet in het nieuwe beland, maar op 
pad, wandelend door Gods seizoenen. Weg van de vele bindingen  op de oude plek 
komt er ruimte vrij voor iets anders.  Als we  er oog voor hebben. Herman De Coninck 
verwoordt het zo: `Je moet niet alleen, om de plek te bereiken,thuis opstappen, maar 
ook uit manieren van kijken. Er is niets te zien, en dat moet je zien om alles bij het 
zeer oude te laten.’  

In de beweging valt een stuk ballast laten weg  en komt er ruimte om zichzelf en 
anderen opnieuw te ontdekken. Afstand nemend krijgen we een nieuw perspectief en 
kunnen we helderder zien waar het op aan komt.  Al gaande tekent zich af langs welk 
pad bevrijding en nieuw leven wenken.   Wellicht geen toeval dat Jezus, met zijn grote 
vertrouwen in de mens, voortdurend op stap was, met weinig bagage en hij steeds 
scherper zag waar het op aan kwam. Gaandeweg bereid was ook om de nieuwe weg 
radicaal in te slaan. 

Misschien is het eigene van de Christen wel dat hij zich op die reis nooit alleen weet. 
Het oude beeld was heel tastbaar en naïef.  Helemaal alleen naar Burundi, zonder 
adres of telefoonnummer, slechts een voornaam, landen in dat nieuwe continent 
onder een tropische hitte...  En toch geen moment twijfelen of bang zijn. Het beeld 
van God die met ons op weg gaat is er over de jaren wel wat anders gaan uitzien. 
Maar het vertrouwen om te  gaan, en het besef gedragen  te zijn blijft.  Een 
gemeenschap als deze speelt daar een grote rol in.  Ze belichaamt  als het ware de 
omringing. Het wekelijkse ritme van gaan en komen schenkt een bedding van 



vertrouwen. Een beetje zoals wekelijks samen gaan  lopen, maar dan voor spirituele 
gymnastiek.  

En tenslotte fase 3.  

We hebben het doel van de reis gevonden. We hebben er echt in geloofd - anders 
woog de inspanning van de reis te zwaar.  We herkennen ons op dat punt in het 
verhaal van de vluchteling die hemel en aarde beweegt in het vooruitzicht het 
beloofde land. En evengoed in het verhaal van de oude vrouw die haar huis verlaat 
om  te gaan winkelen en een praatje te slaan met die aardige bakker.  

We mogen nu de beloning in ontvangst nemen, thuis komen en dat is goed – voor 
even toch – want we willen ongetwijfeld straks alweer bewegen: om niet te 
verstarren, omdat we geloven in de reis, omdat er meer belofte wenkt.  Steeds weer 
nieuwe mensen mogen ontmoeten, of dezelfde mensen steeds anders, verrijkend.  

Misschien  geeft juist dat ons de moed om te vertrekken  en ergens nieuw heen te 
gaan: het besef dat  als het land  niet uitpakt zoals het beloofd was, dat we er niet aan 
vastgekluisterd zitten. Dat we daarbinnen kunnen bewegen en  dat als het echt niet 
uitpakt, we terug ons zak en pak mogen nemen en een nieuwe plek verkennen. Zo 
zwerft een mens, tot we thuis komen bij God, zo is het  ons toegezegd, daar gaan we 
voor.  

 

Inleiding tot het tafelgebed    

En laat ons dan aan tafel gaan, ons bewegen naar dat eenvoudige, steeds weerkerende  
feest  van gemeenschap .  

We doen dat met jong en oud in het spoor van hen die de weg zijn voorgegaan.  

We denken vandaag aan de twee miljoen moslims die deze dagen de berg van 
vergeving en genade beklimmen.    

We denken ook aan onze geliefde doden.  

In het bijzonder gedenken we in dit uur leven en dood van Jezus van Nazareth, de 
mens naar Gods hart, die ons uitnodigde om dit gebaar te stellen in gedachtenis aan 
hem.   

Hij die op pad ging, armen en kwetsbaren tegemoet  en al gaande zag waar het op aan 
komt.  

Hij die niet bang was en ons voorleefde hoe we  afscheid kunnen nemen van wat dood 
is in het vooruitzicht van echt leven.  

We ontvangen brood en wijn door mensenhanden tot hier gebracht . Brood om kracht 
op te doen voor de reis, wijn om de vreugde van het samenzijn te delen. Om in 
herinnering te brengen ook de velen die honger hebben vandaag. Letterlijk honger en 
honger naar gemeenschap.  Met hem willen wij delen.   

 
  


