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Vandaag horen wij de parabels van de schat in de akker en van de parel. De schat is het 
Rijk Gods, de parel is het Rijk Gods. Daarvoor geeft men alles prijs, verzaakt men aan 
alles, en wel met grote vreugde. Ik wil wat uitleggen over die twee parabels.


1. De Heer leert dat er maar één goed is dat alle menselijke verlangens vervult, een goed 
dat superieur is aan wat de mens zich kan voorstellen. Dat goede is God Zelf, het 
Koninkrijk der hemelen.


Toen mijn vader een kind was, was er een missie met paters in zijn stad in Spanje. Hij 
herinnerde zich de missie met de kinderen: vanaf de ambo in de kerk stelde de pater 
vragen aan de kinderen:  'Zijn er chocolaatjes in de hemel? Jaaaa!!! , antwoordden de 
gelukkige zwerm kinderen; zijn er pinda's, Jaaaaa!!!; speel je altijd in de hemel? Jaaaa!!!… 
Het is grappig maar theologisch waar, want in het Koninkrijk der hemelen, dat wil zeggen 
in God, wordt de som van geluk gevonden nu op aarde en, in de hoogste mate, in het 
eeuwige leven, in de hemel.


Een mystieke Argentijnse theoloog van de 20e eeuw, pater Leonardo Castellani schreef: 
“De hemel is de totale perfectie van de mens, van al zijn vermogens en echte ambities: 
het is de verwezenlijking van het ideaal dat achter al onze idealen heeft gestaan in het 
leven, nooit gerealiseerd of zelfs duidelijk uitgedrukt; niet gezien, alleen een glimp 
opgevangen; want als we het konden uitdrukken, zouden we God kunnen uitdrukken. Dat 
ideaal dat eens een bescheiden jaar was zonder school, veel chocolaatjes en een fiets; 
dan een vrouw of een jongeman; dan veel geld of een soort van regering; of anders glorie 
en bekendheid; of een geweldig kunstwerk of een prachtig filosofisch boek ...; dan een 
perfecte of zelfs onvolmaakte gezondheid; nadat dat met de kleinkinderen alles goed gaat 
en ze ons verwennen; en dus: "het hart van verlangens": de verlangens nooit voltooid en 
die al voltooid. Wel, achter alles is er iets dat niet wordt gezien, en het zal worden vervuld, 
gevuld en overweldigd op een manier die het menselijk intellect niet kan begrijpen... noch 
de romanschrijvers.”


De verborgen schat, de parel van grote waarde.


2. De Heer zegt ook dat deze schat en die parel, dat wil zeggen God Zelf, zijn verborgen 
en slechts met veel inspanning worden gevonden. Waarom verborgen? Omdat God 
geestelijk is, zelfs toen hij zich zichtbaar maakte in Christus: “Het Woord is vlees 
geworden en het heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, 
zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade en 
waarheid” zegt Johannes (Jh 1:14).


Maar toch is het een verborgen schat omdat het moet worden aanvaard door een daad 
van geloof. Het geloof is geen helder visioen maar een licht in de duisternis, zekerheid in 
het midden van de duisternis. Dus hoewel God zichtbaar werd in Christus en in zijn 
Mystieke Lichaam dat de Kerk is, zijn daden van geloof nodig om deze schat, deze parel 
die Hij is, te ontdekken en daden van liefde om het te bezitten.




3. Verborgen maar nog te vinden leert de Heer ons. In de gelijkenis legt Hij twee manieren 
uit om hem te vinden of zich door God te laten vinden:


Soms onverwacht midden in het dagelijks leven, zelfs zonder het doel te hebben ernaar te 
zoeken: de boer werkt en vindt de schat. Saul vervolgde christenen en ontdekt de schat 
en wordt Paulus: “Want voor mij is leven Christus en sterven winst” zal hij schrijven (Flp 
1:21). En verder: “Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus 
Jezus kennen gaat alles te boven. Om Hem heb ik alles prijsgegeven” (Fil 3: 8-9a)


Soms wordt het gevonden als het einde van een leven van uitputtend zoeken en streven 
nadert, zoals in het geval van de handelaar in fijne parels. Paul Claudel was een atheïst 
maar altijd op zoek aan de geestelijke dingen, hij ging Notre Dame de Paris binnen om 
inspiratie voor zijn geschriften te krijgen. Het orgel speelde het Magnificat, het lofzang van 
OLV. Toen hij dat hoorde kwam een licht en vuur zijn geest binnen, hij viel op zijn knieën 
als een gelovige en de gelukkigste mens met het beeld van de Heilige Maagd die bij hem 
was, zal hij vertellen. Zijn existentiële rusteloosheid werd vervuld tien hij God vond, de 
parel van grote waarde


Ja, God heeft immers zo zijn eigen wegen om zijn mensen te bereiken.


4. De grootheid van dat goede, van God, verleent vreugde en vrijheid van geest en maakt 
het gemakkelijk om andere goederen op te offeren, zegt de Heer: “Hij heeft alles verkocht 
wat hij had”  “Wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie, zal het redden” (Mk 
8:35). Dit overweldigd worden door het Rijk Gods, zodat we de vreugde hebben ontmoet 
en alles prijsgeven is zeker ook een genade.


Br & Zrs, we zijn hier naar de Eucharistie gekomen omdat we die schat hebben gevonden 
die Christus is, misschien vanaf onze kindsheid. Voor Christus, voor de kerk hebben we 
misschien veel prijsgegeven, soms zoveel goede dingen die alleen God weet en in zijn 
hart verborgen blijven. Alles doen wij met vreugde omdat we zonder Hem niet kunnen 
leven, omdat we ervaren dat zonder Hem ons leven leeg is, het geen betekenis heeft. 
Omdat wij ook willen dat andere mensen, onze families, onze vrienden en bekenden, die 
vreugde en vrede ook mogen delen.


Paus Benedictus XVI zei in de Grot van Lourdes in de Vaticaanse tuinen op 31 mei 2010: 
“Jezus is de ware en enige schat die we aan de mensheid moeten geven. De mannen en 
vrouwen van onze tijd voelen een diepe heimwee naar hem, zelfs als ze hem lijken te 
negeren of af te wijzen. De samenleving waarin we leven, Europa en de hele wereld 
hebben er grote behoefte aan.”


Laten wij onze Heer bedanken voor zijn voorzienigheid tegenover ons. Hij openbaart  voor 
ons zijn mysterie van oneindige liefde en volmaaktheid. Moge OLV ons bijstaan om de 
verborgen schat en de parel van grote waarde die God en haar Zoon in ons hart zijn, te 
bewaren. 



