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De kunst van het evenwicht  
(derde viering in een reeks over bewegen) 

  

 
 
Welkom   
 
Welkom allemaal.  
Over de kunst van het evenwicht moet het vandaag gaan. Maar wie kent die kunst? 
Wie is een evenwichtskunstenaar? En is "evenwicht" wel een nastrevenswaardig doel? 
Worden evenwicht en harmonie niet snel vervelend? Is niet het conflict te verkiezen 
boven de harmonie?  
 
Evenwicht hoeft echter geen stilstand te zijn. Tenminste niet als we evenwicht 
begrijpen als de dynamische balans tussen op mekaar inwerkende krachten. Twee 
diep verankerde bruggenhoofden waartussen gewapend beton gespannen wordt; 
twee acrobaten die elkaar één ogenblik in balans houden op de trapeze; een groep 
waarin de verhoudingen transparant zijn en het werk gedeeld wordt. 
 
En ik moet Jezus van Nazareth noemen als evenwichtskunstenaar. Als een nar 
bespot, met een purperen vod omhangen en met doornen gekroond, als een slaaf aan 
de folterpaal vernietigd. Maar in Hem was zoveel Licht en Liefde, zoveel 
overstijgende menselijkheid dat zijn vernietiging de goddelijke ontmaskering werd 
van alle machtigen, van alle handhavers van het statusquo of van wat in hùn ogen 
evenwicht heet. Zijn opstanding herstelt de balans en toont ons wat evenwicht 
betekent. Met Hem mee herstellen wij altijd weer onze levensbalans. Daarom steken 
wij de Paaskaars aan. Zijn Licht wijst de weg naar een steeds hachelijk, maar 
dynamisch evenwicht. 
 
 



Eerste overweging 
 
 Een jeugdherinnering naar boven halen, eentje van toen de dieren nog spraken.  
Tijdens de zomerkampen van de scouts weleer was er een ouderdag: vaders en 
moeders kwamen op bezoek.  Die dag kon niet voorbij zijn of het grote, dikke touw 
werd bovengehaald.  Klassiek was het partijtje touwtrekken met de jongeren aan de 
ene kant, de ouders aan de andere kant. 
Met forse kracht trokken jongeren en ouderen aan beide kanten en het vlaggetje 
midden in het touw ging wat op en neer.  Alle aanwezigen werden gemobiliseerd: een 
hoop kracht om een vlaggetje, middenin het touw, nauwelijks over en weer te doen 
gaan.  Bovendien kunt u zich voorstellen wat er zou gebeuren als een van beide 
partijen het touw plots zou loslaten.   
 
Een aardige herinnering was dat.  Voor vele mensen echter gaat dit spel altijd door. 
Ik denk aan het eeuwige getouwtrek van ouders in een echtscheiding over de 
kinderen, over de verdeling van het huis, van familieleden die ruzie maken over een 
nalatenschap,.  Getouwtrek waar advocaten goed aan verdienen. 
Ik denk ook aan ouders die het moeilijk hadden met hun kinderen en van die 
kinderen een verstard beeld hebben opgebouwd waar die kinderen nauwelijks nog 
onderuit kunnen.  Ouders willen het beste voor die kinderen, voeden naar hun gevoel 
de kinderen op maar blijven steken in een strijd die niet stopt.  Ik denk ook aan 
mensen die zich mislukt voelen en die dit niet willen geweten hebben en zich op een 
verslavende manier verdoven om de wanhoop niet te voelen. 
 
Touwtrekken is dan aangedreven door angst, onveiligheid. Als mensen in de 
werkelijkheid blijven doorgaan met touwtrekken dan ontstaat zoiets als een impasse.  
Mensen blijven lijden, zetten hun beste krachten is, brengen grote inzet op maar alles 
blijft hetzelfde.  En elk gevoel van vrijheid is weg. Zeker ook op maatschappelijk en 
politiek vlak. We zitten geblokkeerd.  En, eigenaardig genoeg, ook al verandert niets, 
beweegt er niets, toch ontbreekt het daarbij, net zoals in het touwtrekspel, niet aan de 
nodige inzet, integendeel.  Erger nog: bij veel van deze impassesituaties is geweld en 
oorlog niet ver weg.  En elk gevoel van vrijheid is weg. 
 
Hoe vaak horen we spreken van dat eeuwige getouwtrek: in de politiek - vraag het 
maar aan onze eeuwige nationale politieke onderhandelaars. Moeilijk is het 
getouwtrek dat zich wereldwijd ontwikkelt: ik refereer hier naar het campagnethema 
van 11.11.11 van dit jaar.  Het is een aanklacht waarbij onze ongebreidelde zucht naar 
welvaart en energiegebruik de klimaatverandering aanstuurt waarvan volkeren in 
armoede rechtstreeks slachtoffer zijn. 
  
In de natuur kennen we het fenomeen ook: bij aardbevingen bijvoorbeeld en we 
weten allemaal hoe vernietigend die kunnen zijn omwille van de ontzaglijke krachten 
die plots in beweging komen. 
 
Waar komt het dan op aan ? 
 
Conflict, belangentegenstelling: het zit in het leven zelf ingebakken.  Om in het beeld 
te blijven: we kunnen er, zo mogelijk, wel voor zorgen dat we niet meer zo hard 
moeten trekken en daardoor een heel pak energie overhouden. 
Want vaak trekken we hard omdat we ons afzetten tegen alles wat we ons voorstellen 
van de tegenstander.  Beantwoordt het reële beeld van de ex-partner wel aan het 



negatieve beeld dat ik heb opgehangen ?  Hebben kinderen toch niet meer 
mogelijkheden dan ikzelf durf te zien ?  Kan de verslaafde toch nog op een andere 
manier naar zichzelf kijken ? 
 
Beter is dus te onderzoeken of dit afzetten wel zo hoeft.  De verstarring maakt dat 
mensen als het ware blijven trekken aan dit touw.  Het touwtrekken staat dan niet 
alleen voor strijd, maar ook voor lijden - mensen die lijden aan zichzelf.  Dit is voor 
mensen die er midden in zitten, zeer moeilijk loslaten... 
 
Gelukkig zitten niet alle mensen in het getouwtrek.  Gelukkig zijn er in de omgeving 
mensen vrij om dicht bij mensen in een impasse te staan.  Gelukkig zijn er mensen 
die wel de veiligheid kunnen bieden en de warmte die mensen doorheen al hun 
getouwtrek zoeken.  Mensen die rust en de basisveiligheid kunnen geven die iemand 
kunnen teruggeven aan zichzelf en hem in staat stellen opnieuw genuanceerd te 
denken, daarbij gebruik makend van de enorme creatieve mogelijkheden die 
verscholen zitten in onze taal.  Woorden kunnen helen.   
Misschien is dat wel de kunst van het evenwicht: er zorg voor dragen om in het 
onontkoombare touwtrekken zo weinig mogelijk kracht te hoeven gebruiken.  Dat 
verbetenheid kan ophouden of kan verminderen.  En gelukkig zijn er 
gemeenschappen waarin mensen mekaar nabijheid bieden, gemeenschappen waarin 
broederschap overbrugt. 
 
En gelukkig kunnen wij ons optrekken aan onze traditie, waar mensen zich 
verbonden hebben met de figuur van Jezus, die zo’n modelfiguur was. 
  
  
Schriftlezing:  1 Kon 19, 3 - 5; 
 
Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda 
aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. 
Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: "Het is 
genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn 
voorouders." Hij viel onder de bremstruik in slaap.   
 
 
Tweede overweging 
 
De kunst van het evenwicht. Maar het verhaal van Elia is dat van een mens in tragisch 
onevenwicht. Alle krachten opgebruikt, dood willen, er eindeloos genoeg van hebben, 
walgen van dit leven: niet meer eten, en slapen om niet meer wakker te worden. Maar 
een engel beroert hem, brengt voedsel, tot twee keer toe, zet hem weer op weg, tot hij 
God vindt in een zachte bries.  
 
Hoe anders dan Elia die vermorzeld naar lichaam en geest neerligt zijn de acrobaten 
van het 'Cirque du Soleil'. Zij zweven moeiteloos, vangen in de vlucht een collega op, 
buitelen in de lucht een paar keer en landen sierlijk op een platformpje van 30 op 30 
cm. En dansers, danseressen die huppelend of met lange sprongen, als vliegende 
vissen de zwaartekracht trotseren. Of turnsters die op de balk een perfecte salto 
uitvoeren, één ogenblik pauzeren als een sierlijke zwaan en dan dezelfde sprong ook 
achterwaarts doen. Met hetzelfde schijnbare gemak zien we de violisten van Koningin 
Elisabethwedstrijd bezig; ook voetballers, goochelaars, goede chirurgen en 



psychotherapeuten, tapijtwevers of schoenmakers  kunnen verbazend vaardig zijn. 
Kunstenaars in hun vak. 
Alsof alles vanzelf gaat. Terwijl we natuurlijk weten: het is eindeloos oefenen, vallen, 
builen en blauwe plekken, en weer beginnen tot het een kunst geworden is. En blijven 
oefenen; een pianist doet elke dag zijn vingeroefeningen.  
 
Geldt dat ook voor ons moreel en spiritueel leven?  
Ik denk het wel. Tenminste als we de kunst van het evenwicht begrijpen als een 
steeds te vernieuwen dynamische balans, en niet als roerloze onverstoorbaarheid. Er 
is een tweede voorwaarde: dat is de overtuiging dat menszijn, mens "worden" is, dat 
we nog maar een fractie van wat dat betekent hebben leren kennen, dat we nooit af 
zijn. Ook al zijn we sinds lang onze jeugd voorbij: de verkenning van onze menselijke 
'terra incognita' kan steeds opnieuw beginnen.  
Onze menselijkheid is nooit voor goed verworven. We hebben ze elke dag weer in 
balans te brengen.  
 
Doen we dat? Hoe doen we dat? 
We weten dat elke nieuwe dynamiek, elke eerste ontmoeting, elke veranderde situatie 
onze balans verstoort, onze veilige opvattingen en onze innerlijke rust aantast, 
spanning brengt. En, onze boog kan niet / wil niet altijd spannen.  
Hoeveel afbraak en wederopbouw van ons beeld van de wereld en van onszelf kunnen 
wij aan? Hoeveel rusteloosheid? Gedreven mensen doen vaak overdreven, eenzijdig, 
soms onuitstaanbaar voor zichzelf en hun omgeving. Heiligen werken op onze 
zenuwen. Jezus van Nazareth was ongetwijfeld voor velen een ambetanterik, een 
onrustzaaier. Franciscus van Assissi niet minder. Om te zwijgen van Damiaan, Jozef 
De Veuster, die voor zijn oversten een nachtmerrie was. Onevenwichtigen allemaal. 
Toch? 
 
Bestaat de kunst van het evenwicht? Zo ja, waarin?  
Onze tijdgenoten, wij, geloven net iets te veel dat het goede spontaan en vrij uit ons 
zal opwellen, alsof onze menselijkheid maar te ontkiemen heeft. Het is een 
romantische illusie, zelfbedrog. Wij zijn dubbelzinnige wezens, tot het beste en het 
slechtste in staat.  
 
Staat de deugd in het midden, "in medio virtus", tussen de eenzijdigheden in, zoals 
Aristoteles leert? Of moeten we zoals de Oosterse wijzen naar een hemelse harmonie 
streven, de opheffing van alle tegenstellingen in een verstilde glimlach? Het handelen 
zonder te handelen van Lao-tse, de Verlichting van de Boeddha? Of vinden we de 
harmonie in de verrukking van een Bachcantate? Eén ogenblik goddelijke harmonie. 
Eén. 
Het volgende moment sterft een vriend van kanker, gilt een gefolterde betoger in 
Syrië van de pijn, wordt een mens onderweg van Jerusalem naar Jericho overvallen 
door bandieten en van alles beroofd. Waar is een barmhartige Samaritaan?   
 
Nee, over zwemmen of fietsen moet je geen boeken lezen. Je moet erin, erop. Voor de 
kunst van het morele en spirituele evenwicht is het niet anders: al doende leren. 
Zorgen. Zweten. Oefenen. Tot het vanzelf gaat. Maar het gaat nooit vanzelf. Misschien 
bereik je wel een soort evenwicht, het lijkt een comfortabel zelfbezit. Een paar dagen, 
hooguit een week zijn bidden en mediteren, doen en denken in balans. Tot je je toch 
weer een verschrikkelijke buil valt, uit je comfortzone wordt gerukt door wat je jezelf 
hoort zeggen of ziet doen, of, door wat je overkomt. Plots vragen onbekende 



omstandigheden onbekende antwoorden. Je dacht dat je kon zwemmen maar in 
kolkend water is het iets heel anders. Je dacht te kunnen fietsen, maar op dit bergpad 
is het helemaal nieuw.  
Blijven we bewegen ook als de balans fel is doorgeslagen? Ook als angst, droefheid, 
boosheid en vooroordelen ons verlammen?  
 
Geen paniek dan. De evenwichtskunstenaar heeft vertrouwen dat de balans hersteld 
geraakt, de genezing voltrekt zich in het verborgene. In zijn slaap ontvangt hij 
levenskracht: een engel brengt brood en water. De slinger zwenkt langzaam in de 
andere richting.  
 
De kunst van de steeds herstelde balans, noem het evenwicht, is gave Gods, genade.   
 
 
Welkom aan tafel   
 
Al sprekend het woord dat ons gegeven is en ons tot mensen maakt, 
beseffen wij hoe we mekaar nodig hebben, beperkte mensen als we zijn. 
Met vaak tegengestelde en verschillende manieren van kijken en leven, 
toch zijn wij broers en zussen van elkaar. 
 
En laat ons dan aan tafel gaan om dit te vieren, 
in het delen van brood en wijn, 
beeld van het delen wat wij nodig hebben om te leven. 
 
Wij doen dit in gedachten aan mensen uit onze gemeenschap die hier niet kunnen 
zijn, met mensen die nu een bijzondere aandacht vragen 
omdat ze het moeilijk hebben, omdat zij belangrijke beslissingen moeten nemen. 
Wij doen dit in gedachten met de mensen voor wie gebeden neergeschreven staan in 
het intentieboek. 
We denken ook aan onze geliefde doden.  
In het bijzonder gedenken we in dit uur leven en dood van Jezus van Nazareth,  
in wie Gods verlangen naar zijn schepping zichtbaar werd. 
  
 
Vredeswens  
 
Als evenwichtskunstenaars lopen we allemaal over een dunne, strak gespannen 
draad. Tegelijk in en uit ons evenwicht; in voortdurende balans. Wensen wij elkaar de 
beweeglijkheid om altijd in balans terug te keren als we te ver uit evenwicht zijn. 
Vrede als balans.  
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