Eerste lezing:
Evangelie:
Datum:
Overweging door:

1 Kon. 3, 5 - 12
Matteüs 13, 44 - 52
26 juli 2020
Bert Parqui

Dat koninkrijk van U.. hoe, waar en wanneer……?
We zijn al een paar weken bezig met de gelijkenissen van Jezus. Vandaag zelfs drie, die
allemaal over het Koninkrijk der hemelen gaan. Het is zo’n bekend woord, maar wat is
het toch ook een lastig begrip.
De meesten van ons zijn hier al jaren en toch merk je telkens als dat woord valt een
soort onzekerheid over wat dat dan inhoudt. Wat Jezus daar nu mee bedoelde.
Het is ook wel zeker dat er tijdens Jezus leven mensen waren er ook al mensen die dachten dat hij sprak over een concrete op te richten religieus/politieke heilsstaat. ( denk
aan die moeder die hem vraagt of haar twee zonen links en recht van hem mogen zitten
als hij zijn rijk gevestigd heeft). En de eerste christenen dachten dat het einde van de bestaande wereld nabij was, dat Christus zou terugkeren om dat koninkrijk van God op
aarde te realiseren. Maar dat beeld van een heilsstaat is- naarmate die wederkomst uitbleef - een stille dood gestorven.
Maar wat is dat koninkrijk van God dan wel? Wat bedoelde jezus daarmee? De meeste
toehoorders van Jezus begrepen de gelijkenissen van Jezus erover ook niet zondermeer.
En wij? Er is - voor zover ik weet - geen definitie of gedegen omschrijving.
Het is Zien soms even, zoals Huub Oosterhuis het zegt.
Wij doen pogingen iets te zeggen over dat koninkrijk van God als is iets dat in ons te ervaren valt , dat je ziet, als je één bent met, en in harmonie met elkaar, waarin wij de
goede vragen aan elkaar stellen en elkaar recht doen. Het is een beeld van overgave aan
het leven dat ons gegeven is.
Een ding is zeker: om te kunnen horen waar Jezus het over heeft moet je er niet met je
verstand tegenaan, Het vraagt luisteren, met je hart.
Of met een innerlijke vraag, zoals we hoorden in de lezing over Salomo, die op Gods
vraag naar zijn diepste verlangen om wijsheid vraagt.
Laten we beginnen met kijken naar de beelden die in de drie gelijkenissen gebruikt worden .
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Beeld van de schatkaart
Een schat verborgen in de grond.
Is het koninkrijk van God een verborgen schat?
Begraven in ons eigen bestaan.
Zoveel drukte , snelle veranderingen, meningen
mensen, die rondraven. Doelloos op zoek. Ik ook .
Je weet soms niet meer waar je het zoeken moet
Dan zie ik geen zin en samenhang meer.
Kan niet naar binnen luisteren.
Ik ga over grenzen, doe teveel en dan is de vreugde ver te zoeken.
De kaart is leeg, er is geen route uitgestippeld.
Geen TomTom, geen knooppuntenroute…
Niemand weet de weg, naar veilig en vrij leven, lijkt het wel.
Maar woorden van Jezus wijzen ons een weg,
als we luisteren en willen verstaan.
Doe alles weg wat je zo bezet: je angst en je trots,
Wie de liefde toelaat kan de schat weer vinden.
Dan wordt jouw leven deel van de beweging van liefde.
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Beeld van de parel
Dat koninkrijk gebeurt in een beweging van zoeken, verlangen en vinden.
En als je dan een kostbare parel gevonden hebt, is al het andere - de moeite, de inspanning, de boosheid en het verdriet dat er nu eenmaal is - daaraan ondergeschikt. Alles op
die vreugde inzetten: - zo groeit het koninkrijk.
Wonderschoon, zoals die ene parel – mens, wat ben je mooi!
Weet je nog wat en wie jou zo diep raakte, dat al het al het andere moest wijken?
Die grote liefde die je overkwam. Dat diepe ja dat je zo van harte zei en waardoor je in
beweging kwam?
Herinner je jouw kostbare parel, blijf bij die diepe vreugde!
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Beeld van het sleepnet
Het net is vol leven. Wat een vreugde, wat een vitaliteit!
Wij worden verzameld, samen op weg als Gods volk –
onkruid en tarwe mogen samen opgroeien.
Alles en iedereen komt terecht in dat net.
Maar dat vraagt wel om onderscheiding - met het oog op het koninkrijk:
Wat, in al dat bruisende leven, is het spoor van Jezus?
Want in Hem gebeurt het koninkrijk, met Hem is het begonnen:
Hij gaf al het oude, nieuwe betekenis, nieuw leven: liefde, sterker dan de dood.
Wat een geluk, dat de leerlingen dat begrepen:
dankzij hen krijgen ook wij vandaag de kans
om te luisteren, te kijken
te zoeken en te vinden – te ontvangen wat ons wordt aangereikt.
Zo staan ook wij voor de uitdaging om als leerlingen van Jezus
mee te werken aan de komst van het koninkrijk.
Wat een geluk!
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