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Stel dat God in een droom aan u verschijnt en vraagt: “Wat wilt ge dat Ik u geef?”  Wat zou u 

dan vragen? Waarvoor bidden we eigenlijk als we ons tot God wenden? Vaak komen onze 

gebedsintenties spontaan voort uit behoeften en verlangens die ons eigen leven of dat van 

onze dierbaren direct raken: materiële en lichamelijke noden. Het gaat meer over hebben 

dan over zijn.  

Koning Salomo daarentegen bad, als antwoord op die vraag, niet om een lang leven noch om 

rijkdom of om de dood van zijn vijanden. Hij vroeg inzicht om recht te kunnen spreken voor 

het volk en om “onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.” Hij werd verhoord 

precies omdat hij niets voor zichzelf vroeg, maar alleen het welzijn van zijn volk voor ogen 

had. En omdat hij dit vroeg in het besef van zijn eigen onervarenheid. Hij was zich terdege 

bewust dat hij een jonge man was die nog niet wist wat hij doen of laten moest. Tegelijk 

toonde hij een groot verantwoordelijkheidsgevoel te bezitten. Dit is wat wijsheid is in de 

ogen van God. Salomo ontving daarom een unieke “geest van wijsheid en begrip” en daarbij 

nog alles wat hij níet had gevraagd. 

De vraag dient zich hiermee aan wat nu eigenlijk belangrijk of hét belangrijkste in ons leven 

is. Al drie zondagen op rij lezen we uit het dertiende hoofdstuk van het Matteüsevangelie. En 

we hoorden in totaal tien gelijkenissen, tien symboolverhalen, over het Koninkrijk van God. 

De Schriftgeleerde Matteüs heeft ze tot één grote redevoering van Jezus  samengebracht 

waarvan we zojuist het slot hoorden. En opvallend vaak begint hij met de formule: “Het is 

met het Rijk der hemelen als met” of zoals vandaag: “Het Rijk der hemelen gelijkt op”. Met 

deze gelijkenissen wil Jezus zeggen dat we het hemelrijk niet in de toekomst moeten zoeken, 

ergens achter de wolken, maar dat het zich vertoont op aarde daar waar mensen handelen 

overeenkomstig de wil van God die in de hemel is. De gelijkenissen zijn rijk aan beelden. 

Over het hemelrijk, over de heerschappij van God, over Gods helende en bevrijdende 

aanwezigheid onder de mensen kunnen we eigenlijk alleen maar in beelden speken. 

Het Rijk der hemelen gelijkt dus op een schat, verborgen in een akker. “Toen iemand hem 

vond….ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker.” Ook lijkt het op een 

koopman die op zoek is naar mooie parels. “Toen hij een parel van grote waarde had 

gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.”  Twee vergelijkingen met 

eenzelfde strekking. In het eerste verhaal lijkt het erop dat iemand bij toeval een ontdekking 

doet: bij het werken op de akker stoot hij op een begraven schat. In het tweede verhaal is 

iemand doelbewust “op zoek” naar kostbare parels. Niet de schat of de parel is het Rijk der 

hemelen, maar de vergelijking suggereert dat het een god-menselijk gebeuren is. Het is een 

activiteit waar de mens werkt of zoekt en waarbij de mens iets ontdekt of vindt. Het is met 

andere woorden iets waar wij als mens een actief aandeel in hebben: we moeten graven en 

zoeken, want zonder dat wordt die schat niet gevonden. 

Het zal niemand verbazen dat de schat zelf verwijst naar God, meer in het bijzonder naar 

Jezus Christus, de Zoon van God. Die kostbaarheid is in beide verhalen verborgen. Als een 



schat onder de grond, of een parel in een oesterschelp. Dit wil zeggen dat het Rijk der 

hemelen schuil gaat in onze vergankelijke wereld. God is mens geworden in Jezus Christus, 

zo luidt de kernboodschap van het Evangelie. De eeuwige God heeft de gestalte van een 

sterfelijk mens aangenomen. Christus ligt begraven onder de grond van de Heilige Schrift. 

Door in die aarde te graven, je door de bijbel heen te ploeteren, lezend en herlezend, kun je 

zomaar Christus op het spoor komen en Hem vinden als een onverwachte schat. 

Maar ook zoekend, doelbewust, naar die parel. We weten hoe de parel langzaam groeit in 

de schelp. De kerkvaders zien hierin een beeld van de maagdelijke geboorte: Jezus die groeit 

in de schoot van Maria. In de Griekse mythologie werd Afrodite, de liefdesgodin, uit de 

schelp geboren. De schelp die overigens ook een belangrijke rol speelt bij het christelijke 

doopsel: het sacrament van onze wedergeboorte. Door het doopsel zijn wij in Christus 

herboren en is Hij ons leven geworden, zijn wij kinderen van God geworden, uit God 

geboren. “Ik leef niet meer, zal Paulus uitroepen, Christus leeft in mij.” 

Ja, zusters en broeders, het Rijk Gods is midden onder ons. Het Rijk der hemelen ligt 

verborgen in de aarde van ons eigen leven. De kostbare parel, Christus, bevindt zich in de 

schelp van ons eigen menszijn. Wij zijn allen herschapen naar het beeld van Christus. Noem 

het onze goddelijke kern. Ons diepste zelf is precies die gelijkenis met God die ons in 

Christus geschonken is. Om bij die schat te komen moeten we afdalen in onze eigen 

onderaardse gebieden. We moeten spitten in de humus van ons bestaan, dat wil zeggen: 

nederig worden. Dat gaat niet zonder vuile handen te krijgen, en ook niet zonder pijn en 

moeite, want er is veel in ons dat het daglicht nog niet verdraagt. We hebben onze 

schaduwplekken waar we liever niet komen. En toch moeten we in die aarde graven, de 

schelp moet gekraakt worden, om uiteindelijk de goddelijke schat te vinden die in ons 

verborgen ligt. 

Onze beginvraag was wat nu eigenlijk in ons leven het belangrijkste is. Waar bidden we om? 

Het evangelie biedt ons dit antwoord: Christus vinden in de verborgenheid van je eigen 

mens-zijn. Als je Hem opdiept in je eigen hart, uit wat in je eigen ogen zo menselijk 

onvolmaakt en wellicht zo alledaags is, dan heb je de vondst van je leven gedaan, de 

hoofdprijs gewonnen. Daar baant het Rijk der hemelen zich baan. Wie Christus, het ware 

leven, heeft opgegraven kan alle bezit verkopen. Als je Christus in jezelf hebt gevonden dan 

heb je de ware rijkdom ontdekt, de innerlijke schat van je ziel, die tegen alles opweegt. 


