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Gemeente van Christus,
Jezus preekt vandaag over het Koninkrijk der hemelen. Zo noemt Mattheüs het, in
andere evangeliën heet het het Koninkrijk van God. En die verkondiging van Jezus
heeft zo te maken met de kern van ons geloof. We zitten hier heel dicht op de
kernboodschap van Jezus. We zeggen wel eens, Christus staat centraal, moet centraal
staan maar in de verkondiging van Jezus staat het Koninkrijk van God centraal. Dat
God Koning is en met de komst van Jezus begint dat Koninkrijk van God werkelijkheid
te worden op aarde. Een heerlijke tijd is daarmee aangebroken, een tijd van heil
(heelheid) en heling. Een tijd waar de profeten naar uitzagen. En Jezus nodigt ons uit
dat Koninkrijk van Zijn Vader binnen te gaan
Het raakt me, bezig met woorden over het Koninkrijk is dicht op de huid zitten van
Jezus’ eigen woorden. Paulus heeft het over Jezus maar hier zitten we nog dicht bij dat
basale onderwijs van Jezus zelf. Zo begon het.
En vandaag wil ik met u kijken naar een paar kleine gelijkenissen over het Koninkrijk van
God. Eigenlijk 2 x 2 gelijkenissen, allereerst de gelijkenis van het mosterdzaad en het
zuurdesem.
En daarna de gelijkenis van de schat in de akker en de parel van grote waarde. Om
zo even een paar kanten te zien oplichten van wat dat Koninkrijk van God inhoudt.
Om mee te nemen de komende tijd, de zomertijd in.
Allereerst de gelijkenis van het mosterdzaad. Het is het kleinste van alle zaden. Maar
kan uitgroeien tot een boom. Er zijn verschillende soorten mosterdzaden maar het
zogenaamde zwarte mosterdzaad kan een grote hoogte bereiken, in Israël waar het
klimaat anders is dan in Nederland zelfs tot 3 m. Dat beeld past Jezus toe op het
Koninkrijk van God. Het begint klein, het begon in de dorpjes in Galilea, het leek uit te
sterven met de dood van Jezus maar kijk nu eens, een wereldwijde kerk is ontstaan.
Wonderlijk en de kracht die daarachter zit, die kiemkracht is het werk van God.
Jezus bemoedigt zijn publiek en zijn leerlingen met dit woord. Want men had zich bij
het Koninkrijk van God wat anders voorgesteld dan Jezus brengt. Men dacht aan
politieke omwentelingen of aan het voltrekken van het eindoordeel over de
tegenstanders van God.
Jezus bemoedigt ook ons. Je kunt kijken naar hoe het nu gesteld is met de kerk, wat er
nu te zien is van de doorwerking van het evangelie. Zeker in deze coronatijd kun je
bezorgd zijn wat er over blijft van de kerk. Maar staar je daar niet op blind. Het
Koninkrijk van God is niet altijd spectaculair, je kunt het niet altijd aanwijzen maar hier
op aarde is het Koninkrijk van God ook nog continu in wording.
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Het zijn maar kleine dingen soms, een beker koud water dat je mag aanreiken zoals
Jezus het zegt in Mt. 10. Het zijn soms nog maar kleine veranderingen als het gaat om
het aanpakken van onrecht in de wereld maar het wordt eens een boom, dat is de
belofte.
En het beeld van een boom betekent in de Bijbel iets. In de Bijbel is het beeld van een
boom waar vogels in huizen het beeld van een machtig Koninkrijk. Bij voorbeeld in Dan.
4 of Ezech. 17 kunt u dat lezen.
Maar daar zijn we dus heen op weg hier is dat nog niet altijd zichtbaar. Ik dacht deze
boodschap is wel een goed tegengif als we somber zijn over wat we zien en nog zien
van het evangelie. Als we kijken in de kerk. Of als we kijken naar ons eigen leven. Als
we kijken in de wereld om ons heen. Bedenk dan, ook al valt het soms tegen wat we
zien, dat betekent niet dat er niets is, betekent niet dat God niet meer aan het werk is.
God waakt over Zijn Koninkrijk. Het zal komen. Door alle tegenwerking en lauwheid
heen. En soms zie je er toch iets van, tekenen van hoop, misschien beperkt maar toch,
ik zei daar al iets over. Als mensen iets mogen betekenen voor anderen. En dat kan dus
ook zijn buiten de kerk dat iets zichtbaar wordt van het Koninkrijk.
De gelijkenis van het zuurdesem lijkt op die van het mosterdzaad. Ook daar is het begin
niet opzienbarend, je ziet nog niet dat het meel helemaal doorzuurd is maar op een
verborgen manier gebeurt dat toch en op een gegeven moment is het helemaal
doorzuurd. In deze gelijkenis ligt de nadruk op de verborgen werking van het evangelie.
Het laat zich niet altijd aanzien. Soms lijkt de kerk ondergronds te gaan. Zoals in het
afgelopen jaar van onzichtbaarheid vanwege de corona. Maar gebeurt er dan niets?
Het mooie van deze gelijkenis is ook dat het zuurdesem langzaam maar wel zeker zijn
werk doet, het meel helemaal doorzuurt. Het evangelie dat in alle poriën gaat zitten
van je leven, je hele leven gaat doorzuren. Dat moet natuurlijk ook. Je omgeving gaan
doortrekken door wat je spreekt en doet. Zodat Christus terrein wint.
Nu is het wel zo dat deze gelijkenissen niet de nadruk leggen op wat wij allemaal voor
elkaar krijgen. Maar het is een beeld van dat God op een wonderlijke manier aan het
werk is. En dat geeft hoop. En natuurlijk ook door ons heen wil werken. En dat kan dus
ook in het verborgene zijn. Niet altijd zichtbaar en spectaculair. Als er bij voorbeeld
gebeden wordt in de gemeente en zo in het verborgene Gods Rijk gebouwd mag
worden.
Twee gelijkenissen om ons te bemoedigen. Om niet uit de uiterlijke omstandigheden te
concluderen dat er niets meer is. Dat er niets meer komt. Misschien is het klein,
misschien is het in het verborgene. Maar we mogen erop vertrouwen dat er nieuwe
tijden komen. Dat Gods Koninkrijk in volle glorie eens zal komen.
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In de gelijkenis van het zuurdesem lezen we over 3 maten meel die volledig doorzuurd
zijn. Dat is 50 kilo brood. Laten we uitzien naar de doorwerking van het evangelie in ons
leven, in de kerk en in de wereld.
•
Kijken we nu naar de twee andere gelijkenissen van de schat in de akker en de parel
van grote waarde. Focusten de vorige gelijkenissen vooral op Gods werk in het
verborgene en bemoedigden ze ons, deze twee gelijkenissen activeren ons vooral.
En dat vond ik wel mooi om zo deze paren gelijkenissen naast elkaar te leggen, de
verkondiging van Jezus bemoedigt ons en doet een appèl op ons.
De gelijkenissen in vz. 44-46 lijken erg op elkaar en de betekenis is niet zo moeilijk. Er is
een schat verborgen in de akker en iemand vindt die schat. Misschien is dat ook wel
onze ervaring je hebt de schat van het evangelie ontdekt. Misschien tot je verrassing
dat God je die schat in de gang van je leven hebt laten zien, dat je tegen die schat
bent aangelopen. Terwijl anderen de schat niet zien, er aan voorbij lopen, hem
misschien ook niet willen zien. En ook niet echt begrijpen waar jij het over hebt. Wat
jouw schat is. Maar dat jij ongeloofelijk blij bent dat jij die schat gevonden hebt.
Hoe is dat? Hebben wij net als die man op die akker het geluk gevonden? Misschien
zeg je ja, dat is Jezus. Hem mag ik kennen. Hij is mijn schat geworden. Mijn Vriend, mijn
Bruidegom werd ook wel gezegd. Met niets en niemand te vergelijken. Door Hem ben
ik behouden.
Kun jij zeggen dat jij een schat gevonden hebt in het geloof en wat houdt dat dan in
voor jou? Wat maakt jou nou zo blij in het geloof?
En heel belangrijk in die gelijkenis is wat er dan volgt. Hij gaat heen en verkoopt alles
wat hij heeft en koopt die akker. Net als dat zuurdesem dat heel dat meel doorzuurt,
heeft het evangelie invloed op heel zijn leven.
Hij wil alles voor die schat geven om die schat maar te hebben. Hij verkoopt alles wat
hij heeft staat hier. We leggen dat vaak meteen zo uit dat we dat niet letterlijk hoeven
op te vatten. Het gaat er dan om dat we iets over hebben voor het evangelie. Dat we
ons leven in dienst van Jezus willen stellen. Maar hoe waar dat ook is, we moeten niet
meteen een letterlijke uitleg over het hoofd zien. In het evangelie dat Jezus brengt, is
het verkopen van dingen die we hebben een heel concrete uiting van het volgen van
Jezus, zo bij voorbeeld in de Bergrede een aantal hoofdstukken daarvoor. Dat het
aangetrokken worden tot Jezus effect heeft op de aantrekkingskracht van andere
dingen in ons leven. En dat betekent dus ook dat als je nagaat hoe belangrijk dingen
zijn voor je, wat dat betekent voor de plek die Jezus in je hart heeft.
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Wat dus duidelijk wordt uit deze gelijkenis, als je de schat vindt, het geluk in God, als je
blij bent met waar het Koninkrijk van God voor staat, Zijn liefde en vrede, dan wil je ook
helemaal gaan voor God, voor dat Koninkrijk voor die schat. Hij verkoopt alles. Jezus
leren kennen, gaat heel je leven bepalen. Hebben we dat er inderdaad voor over?
Ja er staat dus dat de man

alles wat hij heeft verkoopt en doordat hij dat doet

ontvangt hij de schat. Dat zie je ook in de gelijkenis van de parel. Het ontvangen die
schat kan dus niet zonder het offer van ons leven. Nou ja, offer, we lezen niet over een
offer maar over blijdschap en dat hij daarom alles verkoopt.
Want het mooie gemeente is de belofte wie dat doet, wie zijn leven toewijdt aan
Christus alles zal ontvangen. Hij ontvangt die ene parel van grote waarde en dat stelt
al die andere parels in de schaduw. Het is net als in Mt. 6:33 “Maar zoek eerst het
Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” In die schat, in
die parel ontvangen we alles.
Het is dus een schijnbare tegenstelling. Het lijkt erop dat we alles moeten geven,
moeten opofferen, die koopman verkoopt alles, maar in feite ontvangen we alles. Dat
is het evangelie. Wie zijn leven geeft aan Jezus, wie zijn geluk zoekt en vindt in Christus,
wie innerlijk is geraakt door de droom van het Koninkrijk van God en mee gaat doen,
die ontvangt alles.
Twee paar gelijkenissen. Ze bieden ons een doorkijkje waar het Jezus om te doen is. Hij
wil ons ervan verzekeren. Dat Koninkrijk? dat komt. Het is te niet stuiten, het wordt een
boom. Het is niet tegen te houden door niets en niemand dat zuurdesem zal dat meel
doorzuren. Dat kun je niet meer ongedaan maken, dat krijg je er niet meer uit. Zo gaat
dat, dat weet iedereen die iets bakt als je er iets ingegooid hebt krijg je het er niet
meer uit. Dat is de belofte. Gods werk is niet te keren.
En Hij vraagt ons om in te stappen. Nu ja, hij vraagt het niet eens, hij schildert het ons zo
voor dat we niet anders willen. Wie wil dat nu niet hebben een schat, een parel van
grote waarde.
Neem deze gedachten mee. Deze beelden over dat wonderlijke Koninkrijk. Jezus heeft
het over geheimenissen dit Hij ons onthult. Dat Koninkrijk dat je niet in je vingers kunt
krijgen maar dat God in zijn vingers heeft. Dat Koninkrijk dat is begonnen. Een nieuwe
hemelse werkelijkheid waar deze aarde naar snakt en die haar bewonen.
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Het Koninkrijk van God, we komen er niet los van, want wiens ogen ervoor geopend zijn
voor wat ons in Jezus’ komst is geschonken zal niet eerder rust vinden dan dat hij het

heeft. Het eeuwig geluk. Dat hij erbij mag horen, te mogen delen in Gods Rijk waaraan
zoals de geloofsbelijdenis van Nicea zeg geen einde zal komen. Amen.

