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Beste medeparochianen, 

broeders en zusters, 

 

Vandaag hoorden wij in het evangelie 

drie gelijkenissen. 

Een schat verborgen in een akker. 

Een koopman op zoek naar mooie parels. 

En een sleepnet vol met allerlei soorten vis. 

Drie gelijkenissen waarmee Jezus ons iets wil leren 

over het Rijk der hemelen. 

Die middelste gelijkenis, die van die parels, 

die wil ik er eens uit nemen. 

 

En zo moest ik eerst even aan het volgende denken. 

Een goede vriend van mij zei eens tegen mij: 

"Rob, ik geloof niet in God, hoor." 

Het klonk mij een beetje in de oren als: 

"Praat me niet te veel over God, hoor, 

want ik geloof toch niet." 

Nou, dat is in ieder geval wel heel eerlijk. 

 

Maar goed, ik wilde toch wel iets zeggen. 

Dus zei ik: 

"Maar God gelooft wel in jou, hoor!" 

En dat meende ik ook oprecht. 

Ik geloof dat God ook werkelijk vaak meer in ons ziet 

dan wij ons zelf ook maar kunnen voorstellen. 

Maar toen zei hij ineens iets heel opmerkelijks: 

"Maar ik ben helemaal niet zo goed, hoor." 

Ik vond dat zo opmerkelijk. 

Ineens voelde hij zich niet meer zo zeker! 

 

En nou kom ik bij het evangelie van vandaag. 

Een koopman op zoek naar mooie parels. 

U weet dat parels worden gevonden in oesters. 

En een oester is een eetbaar weekdier 

dat in het ondiepe gedeelte van de oceaan wordt gevonden. 

En ik weet niet of u van oesters houdt? 
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Maar ik heb er ooit één op 

en dat was voor mij meer dan genoeg! 

 

Maar weet u hoeveel de waarde van een parel kan zijn 

die je dus gewoon in een oester kunt vinden? 

Dat kan oplopen tot 30.000 euro! 

Moet je nagaan! 

Een eetbaar weekdier met parel erin 

kan dus een waarde hebben van 30.000 euro. 

Zo kijkt God naar ons! 

Hij ziet in ons leven een parel liggen, 

waar wij misschien alleen maar  

een glibberig weekdier zien. 

 

In de Bijbel is een prachtig verhaal van Zacheüs 

wat hier een beetje op lijkt. 

Zacheüs was een klein mannetje. 

En zijn beroep was belastingambtenaar. 

Nou, dat was in Israël het ergste beroep  

dat je je kon voorstellen. 

Want de belastingambtenaren haalden geld op 

voor de bezetter, voor de machthebbers van Rome. 

En ze staken ook nog vaak een deel van dat geld  

in hun eigen broekzak. 

 

En toen gebeurde het eens 

dat Jezus langs kwam in het dorpje van Zacheüs. 

De mensen stonden in lange rijen langs de weg  

om Jezus goed te kunnen zien. 

En Zacheüs wilde Jezus natuurlijk ook wel eens zien. 

Maar Zacheüs wist ook dat iedereen hem  

met de nek zou aankijken. 

En zo vond hij de volgende oplossing. 

Hij klom in een vijgenboom. 

En van daaruit kon hij alles goed overzien. 

En niemand zag hem! 
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Maar wat gebeurde er! 

Toen Jezus langs kwam, 

stond Hij stil bij die vijgenboom, 

keek omhoog en zei tegen Zacheüs: 

'Zacheüs, kom snel naar beneden. 

Vandaag moet ik in jouw huis zijn.' 

Zacheüs was helemaal blij. 

 

De mensen keken hem altijd met de nek aan. 

Maar Jezus zag blijkbaar iets in hem. 

Jezus zag de parel in zijn leven. 

En Jezus kreeg gelijk. 

Want toen Jezus in zijn huisje kwam, 

was het eerste wat Zacheüs zei: 

"Ik beloof dat ik de helft van mijn bezit 

aan de armen zal geven. 

En als ik geld van iemand heb afgepakt, 

dan geef ik hem vier keer zo veel terug." 

Mooi, hè! 

 

Je zou bijna zeggen:  

Zacheüs veranderde als een blad aan een boom. 

Doordat Jezus die parel in Zacheüs' leven zag, 

daardoor werd Zacheüs ineens een heel ander mens. 

Of misschien kun je nog beter zeggen, 

werd hij ineens weer helemaal zichzelf. 

Een goed mens. 

Jezus geloofde in Zacheüs, 

ook al was hij een tollenaar, een belastingambtenaar. 

En daarom zag Jezus ook de parel in Zacheüs' leven. 

 

Tot slot nog iets over de eerste lezing. 

Die vind ik ook zo prachtig mooi. 

Koning Salomo, dat is de zoon van grote koning David, 

mag een wens doen. 

De Heer was hem 's nachts in een droom verschenen 

en had tegen hem gezegd: 

'Wat wilt ge dat Ik u geef?' 
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Wat zou ons antwoord zijn 

als wij een wens mochten doen? 

Sommigen van ons denken dan direct 

aan de hoofdprijs in een loterij. 

Geld. 

Anderen misschien aan gezondheid en een lang leven. 

En weer anderen misschien aan alleen maar vrienden hebben 

en geen vijanden. 

 

Maar weet u wat koning Salomo wenste: 

Wijsheid. 

Dat is bijzonder hè! 

Dat was het eerste dat bij koning Salomo opkwam 

Wijsheid om een goede koning te kunnen zijn voor zijn volk. 

 

Voor koning Salomo was wijsheid 

meer waard dan wat dan ook. 

Dat was als het ware de parel, 

die hij boven alles wenste. 

 

En weet u wat nu zo bijzonder is! 

God was zo onder de indruk  

van dat antwoord van Koning Salomo 

dat God hem niet alleen wijsheid gaf 

maar ook nog eens rijkdom,  

een lang leven en vrienden. 

Zo is God. 

Hebben wij de parel in ons eigen leven al ontdekt? 

En de parel in het leven van onze naaste? 

Of zien wij alleen maar glibberige oesters? 

Amen.  


