Bezinning 280: Oude en nieuwe schatten
Matteus 13,44-52 = 17° zondag A-jaar

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Het is met het Koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een
akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen
wat hij had en die akker te kopen. Ook is het met het Koninkrijk van de hemel als met een koopman
die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij
alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met
een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen.
Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te
doen; de slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan wij de voltooiing van de deze wereld: de
engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden en ze zullen
hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden. Hebben jullie dit alles
begrepen?’ ‘Ja,’ antwoordden ze. Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het
Koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en
oude dingen te voorschijn haalt.’
Een woord bij het Woord
Wat een prachtige beelden! Wat een rijke parabels! Het zijn filmclipjes die in ons geheugen blijven
hangen en die het beste uit onze diepe schatkamer naar boven halen. En wat meer is: ze zijn niet
alleen vormelijk heel mooi, maar vorm en inhoud zijn volkomen in eenklank. De inhoud is van een
diepgaande ernst, passend bij Jezus van Nazaret en zijn boodschap.
De eerste mens zoekt geen schat, maar vindt hem wel. De tweede is wel op zoek en heeft geluk: hij
vindt ook de zeldzame schat van ongelooflijke waarde. Beide geluksvogels verkopen alles om het
lot van vele, vele miljoenen te verwerven. Het is een ernstige beslissing, een keuze met vergaande
gevolgen. Als men niet de indruk heeft, dat men met het evangelie een schat of parel heeft
gevonden, waar men alles voor over moet hebben, heeft niet de ware rijkdom van Jezus’ boodschap
begrepen. Wie niet de beslissing neemt, om alles te investeren in die schat, heeft nog veel
groeimarge.
In de derde parabel laat Jezus ons vanuit het eindpunt naar het heden kijken. Nu gaan goed en
kwaad nog samen, maar er komt een definitief oordeel, waar de goeden van de kwaden zullen
gescheiden worden. De kwaden wacht een ellendig vervolg. Alles hangt af van de keuze, zoals in de
tweelingparabels helder voorgesteld. De leerlingen hebben het blijkbaar begrepen! Het eenvoudig
woordje ‘ja’ drukt niet alleen uit dat ze de boodschap verstandelijk ingezien hebben, maar ook dat
ze er de consequenties willen uit trekken: de leerlingen zullen Jezus blijven volgen.
Op het einde van deze tekst geeft Matteus de sleutel om zijn evangelie goed te interpreteren. Hij is
de joodse schriftgeleerde die zijn godsdienst ‘verkocht’ heeft, om binnen te gaan in het Koninkrijk
der hemelen, dat met Jezus Christus begonnen is. Hij bewaart alle rijkdom van het Eerste
Testament, maar interpreteert die schatten vanuit het Rijk Gods, vanuit wat Jezus verkondigde en
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beleefde. En zijn conclusie is helder: wie een dergelijke grote schat gevonden heeft, moet hem
delen met velen.
Het Woord in mijn leven
Hoe kijk ik naar de parabels van Jezus? Wanneer zocht ik niet en vond ik toch Jezus’ onschatbare
boodschap? Wanneer zocht ik wel en vond ik Jezus’ onschatbare boodschap? Wat betekent het voor
mij ‘alles te verkopen’ voor het Rijk Gods? Met wie deel ik de rijkdom van het evangelie?
Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
Gij zijt de grote verteller.
In zeer heldere beelden
schildert Gij de rijkdom
van het Rijk van God.
Openbaar mij altijd weer
de schoonheid en de waarde
van het hemels Koninkrijk.
Ja, evangeliseer mij steeds meer.
Laat me zien wat ik moet verkopen
om te doen wat Gij vraagt.
Laat me weten en inzien
met wie ik die schat mag delen.
Want Gij richt U tot alle mensen,
tot iedereen zonder onderscheid. Amen.
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