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Woord vooraf

Toen ik veertig werd, gaf ik mezelf de stilte cadeau. Ik ging mediteren. Elke werk-
dag begon vanaf toen met twintig minuten stilte. God en geloof zijn altijd be-
langrijk geweest in mijn leven, maar nu veranderde er iets wezenlijks. Langzamer-
hand verschoof ik vanuit het centrum van mijn bestaan naar de rand en nam God 
het middelpunt in. Dat zijn grote woorden en het is zeker niet ieder moment van 
elke dag zo, maar de beweging is door de jaren heen duidelijk waarneembaar.

Ik verdiepte me in meditatie en stilte, maar vooral in de christelijke mystiek. De 
middeleeuwse Meester Eckhart was een broodnodige richtingwijzer op mijn pad 
de stilte en de diepte in. Ik startte een leesgroep christelijke mystiek en zo kwamen 
tochtgenoten op mijn pad. Mensen die met me meegroeien en met wie ik samen 
op zoektocht ben.

De verschuiving in mijn innerlijk heeft grote gevolgen voor de manier waarop 
ik in het leven sta, maar vooral ook voor mijn geloof; voor de vraag hoe ik te-
gen God aankijk en hoe ik de bijbel lees. Die oude woorden gaan op een totaal 
nieuwe manier tot me spreken. Om daarmee bewust bezig te zijn, schrijf ik elke 
twee weken een korte overweging bij een bijbeltekst. Die publiceer ik op mijn 
blog ‘Parelduiken in de bijbel’ (zie www.margahaas.nl). Mijn blog is een poging 
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tot het opnieuw verstaan van de oude woorden. Je zou ook kunnen zeggen: een 
reisverslag van mijn weg de diepte in. In alle voorlopigheid.

In deze bundel zijn uit de eerste vijf jaargangen 52 ‘Parelduikers’ samengebracht, 
voor elke week een. Deze overwegingen hebben een duidelijke link met het ritme 
van het kerkelijk jaar. Lees ze voor jezelf, op een vast moment in de week, als 
persoonlijke verdieping. Of samen, bijvoorbeeld bij de maaltijd op zondag. Of 
gebruik ze als opening van een vergadering of bijeenkomst. Of als bezinnings-
moment van de kerkenraad.

Een praktisch punt: Pasen verspringt. Deze bundel loopt goed in 2018/2019. In 
andere jaren zijn er meestal minder zondagen in de tijd van epifanie. Dan kan het 
handig zijn om de laatste (paar) overweging(en) van die periode over te slaan en 
door te schuiven naar de zomer, die dan meer weken telt.

Een goede duik!

Marga Haas
Pinksteren 2018
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Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in 
de wildernis een pad voor onze God.

Jesaja 40:3

Najaarsschoonmaak

De laatste weken word ik gedreven door een milde opruimwoede. Ik werk de 
fotoboeken van de kinderen bij. Ik onderwerp de boekenkast aan een strenge 
selectie. Tussendoor blader ik stapels supermarktmagazines door, knip recepten 
uit die ik wil bewaren en gooi de tijdschriften bij het oud papier. En van oude op-
drachten en interviews kunnen de verslagen en aantekeningen best weg. Heerlijk.

Heerlijk, ja. Maar het verbaast me ook. Wat is het ineens dat al het overbodige 
mijn werkkamer uit moet, het huis uit moet? Was er een kritische grens bereikt 
en reageer ik daarop? Aan de tijd van het jaar zal het niet liggen – opruimen is 
meer iets van het voorjaar.

Toch klopt het. ‘Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wilder-
nis een pad voor onze God,’ schrijft Jesaja. Een tekst die in de tijd van advent, de 
tijd van verwachting zeer op zijn plek is. Ik zie het levendig voor me. Baan een 
weg, effen een pad – verwijder alle obstakels, zorg ervoor dat er de mogelijkheid is 
om intrede te doen, maak plaats voor de komst van het kerstkind. Maak ruimte, 
maak ruimte, maak ruimte. Dat is waartoe je hier opgeroepen wordt.

1e zondag van advent
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Nu zal God zich niet laten tegenhouden door een stapel AllerHandes. Maar wel 
door allerlei ouds dat ik wil vasthouden, niet weg durf te doen of waar ik me aan 
gehecht heb. Uitspraken van anderen over mij, die aan me blijven kleven. De ver-
wachtingen die ik van mezelf heb, de beelden van mezelf die ik moet waarmaken. 
Het voortdurende gevoel dat ik moet bewijzen dat ik de moeite waard ben. Wil ik 
dat het kerstkind intrede doet in mijn leven, zal ik er ruimte voor moeten maken. 
Wil ik dat God een serieuze rol speelt in mijn bestaan, dan zal ik tijd en aandacht 
moeten reserveren. Wil ik voor een tijd een plaats zijn van God, dan moet ik leeg 
worden van andere dingen.

Advent – tijd voor een inwendige najaarsschoonmaak!
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En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren;
mij geschiede naar uw woord.

Lucas 1:38 (nbg)

Uw wil geschiede

‘Uw wil geschiede.’ Ik bid het in de kerk vaak op de automatische piloot mee. 
Maar als je erover gaat nadenken, betekent het nogal wat. Úw wil geschiede. En 
niet de mijne. Het zijn slechts drie woorden, maar oef, wat een slecht verteerbare 
boodschap voor een mondige, ontwikkelde en eigenwijze eenentwintigste-eeuwer!

Maar, in alle onrust van mijn leven, hoe weet ik wat mijn wil is en wat de wil van 
God is? Hoe moet ik onderscheiden wat ik wél kan willen, omdat het in lijn staat 
met de wil van God, en wat ik moet loslaten? Over zeven eeuwen heen geeft de 
mysticus Meester Eckhart mij een antwoord. Je hebt zelf een meetinstrument om 
dat onderscheid te maken, schrijft hij. En dat is je gevoel van innerlijke vrede. Als 
je iets wílt, ben je blijkbaar niet in vrede met het verloop van je leven nu. Je wilt 
het anders dan het gaat. Vrede heb je alleen als je leven loopt zoals jij wilt. Of nee, 
anders: vrede heb je alleen als jij wilt dat je leven loopt zoals het loopt. ‘Onvrede 
in jezelf ontstaat altijd uit eigenwilligheid,’ schrijft hij. ‘Of je dat nu merkt of niet.’

Hij heeft een punt. Innerlijke vrede is niet mogelijk als je iets wílt, als je met on-
tevreden gevoelens je ogen richt op dat wat (nog) niet is of nooit geweest is. Of, 

2e zondag van advent
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positief gesteld: voorwaarde voor innerlijke vrede is dat je kunt ontvangen wat 
zich hier en nu aandient.

Bedoelt Meester Eckhart met ‘de wil van God’ dat God macht heeft over ons 
leven en tot in de kleinste details bepaalt wat er gebeurt? Nee. Hij laat zien: waar 
onze wil is, kan God niet zijn. En Eckhart moedigt ons aan om onze wil op te 
geven en zo in onszelf ruimte te maken om vervuld te worden van en door God. 
Hij bedoelt: als je leeft in en met en bij God, kan er geen onvrede zijn, want in 
God is zuiver vrede. Als je voelt dat je iets wilt en dus onvrede in je hebt, dan ben 
je blijkbaar niet helemaal in en bij en met God.

Maria gaat ons voor op deze weg van je leeg maken voor God. ‘Mij geschiede naar 
uw woord’ is haar antwoord op de boodschap van de engel die haar vertelt een 
kind te zullen krijgen van de Allerhoogste. Zij maakt ruimte voor God in zichzelf 
en wordt dan van God vervuld. Letterlijk en figuurlijk draagt zij zijn vrucht.
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