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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Als jongere had ik indertijd een bijbaantje. Ik heb een aantal jaren in een supermarkt 
gewerkt, zo een aantal uren in de week. Ik heb daar ook wat aan overgehouden, 
namelijk een aanvulling op zakgeld, maar meer: ik heb daar zeker ook van geleerd, 10 
van werk op een practische werkvloer. En ik maakte op een moment het balansen 
mee. Net na nieuwjaar moest alles worden geteld en de aantallen van bijvoorbeeld 
de koffiemelkflessen moest aangetekend worden op lijsten die mij veel te lang waren.  
Ja, balansen, ik vond het niet het leukste werk, maar ik begreep wel dat het moest. 
Want één en ander moest in balans zijn en de balans moest worden opgemaakt 15 
hoeveel er het afgelopen jaar verkocht was, hoeveel er afgerekend was en hoeveel 
er zomaar was verdwenen.  
 
Balans, balans opmaken, ik kom hierop naar aanleiding van de tweede lezing van 
vanmorgen, die uit het evangelie naar Lucas. Jesus geneest daar iemand met 20 
waterzucht. En wat dat medisch precies is, dat weet ik niet en is volgens mij ook niet 
bekend. Maar in het jodendom is waterzucht ook symboliek voor onbalans. Er zit het 
idee achter dat een mens bestaat uit verschillende elementen waaronder water en 
dat die elementen met elkaar in balans moeten zijn. De rechtvaardige mens is de 
mens in balans. Anders gezegd.....de mens die niet rechtvaardig is, is niet in balans. 25 
Dat betekent lang niet altijd de zieke mens, nee, alsjeblieft dat niet, die is echt niet 
minder rechtvaardig dan de ander. Nee, maar bij onrecht bijvoorbeeld is er wel altijd 
sprake van onbalans, onbalans in het leven. Van iets teveel of juist te weinig. En de 
mens die van zijn plaats is geraakt, hoe dan ook, die mens is niet in balans, 
misschien wel doorgeschoten. Zoals de mens die een wapen oppakt en om zich 30 
heen schiet niet in balans is maar doorgeschoten.  
 
De mens met waterzucht, hij staat symbool voor onbalans. En hij is niet de enige in 
dat gezelschap. Jesus is uitgenodigd voor een maaltijd bij een vooraanstaande 
Farizeeër en men houdt hem in het oog. Men bewaakt hem als het ware, men slaat 35 
Jesus gade. Wat doet hij, wat doet hij niet. Geneest hij iemand op Sabbath, of juist 
niet? Controle, opletten, bewaken van deze onschuldige, dat kun je ook onbalans 
noemen. Jesus wordt bekeken, niet gelooft, maar bekeken, onbalans. Het is ook één 
tegenover velen, één die zich als het ware moet verdedigen. Onbalans. En dan 
spreekt Jesus over de Sabbath, over werk of acties die toch op de sabbath moeten 40 
en zullen gebeuren, bijvoorbeeld het redden van een mens of van een stuk vee. En 
Jesus kan dat ook zo zeggen: als je zoon in een put valt dan haal je hem eruit. Want 
in het Jodendom gold en geldt de prachtige regel dat je de wet mag overtreden als je 
daarmee iemand het leven redt. Het leven gaat boven de wet, zo is het verankert, zo 
weten de Farizeeën dat ook wel, zo is hun balans.  45 
 
Jesus geneest dus de man, en wie weet geneest hij ook de mensen eromheen, de 
kijkers, de bewakers. In ieder geval geeft Jesus goede raad. Ga bij een bruiloft zo 
zitten dat je uitgenodigd wordt om dichterbij te komen. Bij een bruiloft was er een 



soort tafelschikking, zo dat je hogere plaatsen had en lagere. Goed, en men zocht 50 
dus blijkbaar een plek dicht bij de gastheer, hoewel het geen bruiloft was. Het lijkt wel 
alsof Jesus een beetje de draak steekt met die mensen daar. Hij ziet hun ijver voor 
de ereplaatsen en stelt hen voor expres te kiezen voor een iets mindere plaats. Ja, 
maar stel je voor dat niemand dan zegt dat je dichterbij moet komen. En dat 
gehannes om die ereplaatsen, is dat ook een vorm van onbalans? Gezien worden, 55 
groter of belangrijker willen zijn dan de ander, is dat ook een vorm van onbalans? Ik 
zie het eerlijk gezegd wel in onze samenleving. Mensen die wel heel erg hun best 
doen om gezien te worden, om te scoren, om carrière te maken, soms zelfs zo dat je 
het idee krijgt dat ze in onbalans raken. Of wij zelf. Zijn wij in balans? Ik denk dat het 
goed is om die vraag te stellen en ook te laten staan.  60 
 
Kijk en ik weet dat we in onze kerken bijvoorbeeld niet meer spreken over 
ereplaatsen. Dat is wel geweest. In kerken waren bijvoorbeeld herenbanken waar 
alleen bepaalde mensen mochten zitten. En nu is er eigenlijk geen verschil meer 
tussen de mensen die vooraan zitten in de kerk of in deze kapel en de mensen 65 
achteraan. Wel weet ik dat mensen vaak een soort vaste plaats hebben. Dat is niet 
een voorrecht, het is zo gegroeid. En bovendien, een vaste plek is soms gewoon 
noodzaak. De organist zit achter het orgel, de koster zit achterin de kerk bij de 
geluidsinstallatie, ja, hoe kan het anders. Ik geloof dus niet dat in deze kapel sprake 
is van ereplaatsen, de ene plaats hoger dan de ander.  70 
 
En daar waar in een kerk wel sprake is van ereplaatsen, hoger of lager, daar is ook 
sprake van onbalans. Van de plek geraakt, te veel of te weinig van iets.  
 
In het gedeelte uit Baruch is ook sprake van onbalans en van de plek geraakt zijn. 75 
Baruch spreekt over de tijd van de ballingschap en die ballingschap werd gezien als 
straf, straf ervaren door Joden en door hen zelf zo genoemd. Ballingschap als gevolg 
van geboden die niet werden gehouden, onbalans in het leven. En dan spreekt 
Baruch ook een gebed uit, en bidt God om verandering, om balans in het bestaan, en 
de plek waar je hoort, de plaats waar je hoort die dan ook een ereplaats is en wordt, 80 
niet boven de ander, niet meer dan de ander, maar de plaats waar jij jij bent en waar 
jij mens bent en mens wordt.  
 
Wie streeft naar het maken van carrière die kan heel goed zichzelf worden en in 
balans zijn, maar het kan ook heel anders. Een land dat zichzelf bewapent kan daar 85 
mee zichzelf verdedigen, maar kan ook in onbalans raken. En in onze tijd zien we 
een toename van geweld, een onbalans in strijdkrachten en een onbalans in leiders 
met een grote mond die maar aan twitteren en uit lijken op oorlog. Onbalans en 
wanneer komt de balans in het leven, wanneer maken zij balans op en maken 
balans? Ik zie mensen werken tot ze er bij wijze van spreken bij neervallen, betaald 90 
of onbetaald, en alle deadlines moeten gehaald worden tot die laatste deadline. 
Soms denk ik dat we in onze samenleving de balans behoorlijk kwijt zijn.  
 
Totdat.......een mens iemand geneest. Totdat ogen open gaan en werkelijk gezien 
wordt waar het om draait. Totdat rust komt om op adem te komen en op te ademen. 95 
Totdat balans wordt aangereikt, in het ritme van de tijd. In de sabbath, de tijd om te 
rusten, de tijd om vrij te zijn en de  vrijheid te vieren. Jesus geneest de man niet voor 
niets op een sabbath, nee, die symboliek, ook die symboliek is er niet voor niets. Zo 



bevrijdt Jesus hem van zijn onvrijheid, en daarmee ook de mensen eromheen. Zo 
bevrijdt Jesus in zijn leven mensen, en in zijn sterven en opstaan.  100 
Voor ons ligt een leven in balans, niet een leven in ballingschap, maar een leven op 
de plaats waar we zijn. Zo wordt dat leven ons gegeven als een gave en als een 
geschenk. Een leven in genade, een leven in verzoening, met God, met elkaar, met 
al wat leeft. Een leven waarin de ereplaatsen gelijk zijn, plaatsen om God te eren, 
God te loven op jouw plaats.  105 
 
En de mensen, zij maken balans op, zij zullen balans opmaken, met Jesus als 
voorbeeld, als voorganger, in het licht van Gods ogen. Amen.  
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