Medegelovigen,
Vinden jullie ook niet dat wat de twee mannen uit de gelijkenissen van de schat en de kostbare parel,
buiten elke redelijkheid staan?
Zij verkopen wat ze bezitten en daarmee koopt de ene man de akker en de andere de parel.
Ofwel is dit roekeloosheid en gebrek aan gezond verstand ofwel worden zij bewogen door meer dan
rationele overwegingen.
En we kunnen ons de vraag stellen waarom Jezus hen op die manier laat reageren op hun kostbare
vondst?
Vooreerst wil Hij duidelijk maken dat enkel de ‘zaak van God’ waard is om voor te kiezen en wie dit doet
kan zich niet half of tijdelijk engageren, maar helemaal.
Wat begrijpelijk is.
Als je iemand graag ziet, dan is dit niet afhankelijk van je tijd of je gemoedsstemming.
Je wilt er zijn voor de ander, zonder voorbehoud, want juist dit is eigen aan de liefde die je elkaar
toedraagt.
De twee mannen kennen de waarde van de schat en de parel.
Ze zijn zo enthousiast dat ze onmiddellijk handelen.
De aantrekkingskracht van wat ze vonden is zo groot, dat ze er alles voor over hebben.
Eigenlijk gebeurt hetzelfde wanneer iemand bewust kiest voor een gelovig leven.
Je doet dit niet enkel uit rationele overwegingen, maar omdat je geraakt wordt tot in je diepe
menselijke hunker naar geluk.
Het ‘rijk der hemelen’ zegt je pas iets wanneer je ontdekt dat dit de samenvatting is van al het mooie
dat God droomt voor de mens en dat jwij als verwachting in ons dragen.
Dit contact tussen beide moet ooit gebeuren opdat God jouw zaak wordt en jij je daarvoor ten volle
inzet.
Zo kan er een moment van ‘ontroering’ komen dat je heel even een gevoel van warmte en ongekende
vreugde schenkt.
Het is zo kostbaar als een parel en voor wie het nog niet kent ligt het heel diep verborgen in de akker
van het leven. Veel meer kan je daar niet over zeggen.
Woorden zijn soms te klein om de diepte van een menselijk ervaring weer te geven.
Maar als je eenmaal iets van de helderheid van de overkant van dit leven gezien hebt, dan laat je dit niet
meer los, omdat dit voor jou de momenten zijn waarop je de zin van je eigen menszijn beter begrijpt,
momenten die je tevens in staat stellen om te kiezen voor wat goed, opbouwend, eerlijk en verrijkend
is.
Dikwijs begrijpen we dit niet… hebben jullie dit begrepen?
Het is een vraag die aan iedereen van ons gesteld.
De ontdekking van de schat en de parel gebeurt niet in één keer zoals in het evangelie.
Het is veeleer een innerlijke zekerheid die groeit doorheen kleine momenten van herkenning.
Wie aandachtig in het leven staat, met oog en hart voor de kostbaarheden die te vinden zijn in natuur
en mensen, zal ooit deze ‘schat’ vinden en hem waardig zijn.

