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INHOUD

DE KOSTBARE PAREL
P. 13

DE TOREN 
P. 29

DE FARIZEEËR EN DE  
TOLLENAAR 
P. 17

DE SCHAT IN DE AKKER 
P. 33

HET HUIS OP DE ROTS
P. 21

HET VERLOREN SCHAAP 
P. 37

HET VISNET 
P. 25

KAMEEL DOOR HET OOG
VAN EEN NAALD 
P. 41

TER INLEIDING 
P. 11
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ONKRUID IN DE AKKER 
P. 45

HET MOSTERDZAAD 
P. 65

DE VERLOREN PENNING 
P. 49

DE VERLOREN ZOON 
P. 69

DE ONVRUCHTBARE 
VIJGENBOOM 
P. 53

DE ZAAIER 
P. 73

DE WEDUWE EN DE 
RECHTER 
P. 57

DE BARMHARTIGE 
SAMARITAAN 
P. 61

ZOUT VAN DE AARDE 
P. 77

DE BALK EN DE SPLINTER 
P. 81
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DE ONBARMHARTIGE
DIENSTKNECHT 
P. 85

DE RIJKE MAN EN DE 
ARME LAZARUS 
P. 97

OPGROEIEND ZAAD 
P. 89

DE TIEN MEISJES 
P. 101

DE SMALLE DEUR 
P. 93

LICHT IN DE WERELD 
P. 105
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Er was eens een… 

‘De rabbijnen leiden hun mensen met 
verhalen; dienaren van het Woord 
leiden hun mensen meestal met 
ideeën en theorieën. Maar wij’, zo zei 
Henri Nouwen, ‘zouden weer grote 
vertellers moeten worden…’ 

Grote vertellers.
Jezus zou ik wel de allergrootste ver-
teller willen noemen. Zijn verhalen 
worden nog altijd verteld, van zondag 
tot zondag…

Verhaaltjes – zo zou je grote delen 
van Jezus’ toespraken kunnen noe-
men. Maar wat voor ‘verhaaltjes’! 
Parabels. Gelijkenissen.

Iedereen die een toespraak of een 
preek houdt of hoort, weet hoe be-
langrijk het vertellen van een goed 
verhaal kan zijn. De meeste mensen 
zijn helemaal niet gediend van dog-
matische betogen. Geen ingewikkelde 
redeneringen, alstublieft! Voor je het 
weet, val je in slaap.

Daar krijgen mensen rondom Jezus 
geen kans voor. Geboeid luisteren 
zij naar de alledaagse voorbeelden 
waarmee Jezus illustreert wat Hij te 
zeggen heeft. Het gaat Hem niet om 
het verhaaltje zelf. Het gaat Hem om 
de boodschap die erin verborgen is.

In dit boek: 24 maal een illustratie en 
een meditatie. Wie aandachtig kijkt 
en leest, zal ontdekken dat menige 
meditatie ziens- en zegswijzen ont-
leent aan de illustratie. Die illustra-
ties van Jedi Noordegraaf zijn niet 
alleen prachtig, maar ook nog eens 
veelzeggend…

Aan elke gelijkenis voegde ik een 
drietal citaten toe. Kernachtige uit-
spraken van deze en gene waaraan 
ik moest denken bij herlezing van 
de bijbeltekst. Ook nam ik bij elk 
hoofdstuk enkele coupletten op uit 
een kerklied. Om, al dan niet hardop, 
zingend te kunnen beamen wat Jezus 
in zijn gelijkenis bedoelt. 

Steeds tot slot: een door mij geschre-
ven belijdenis. Ik had die woorden 
ook ‘Gebed’ kunnen noemen. Maar 
vanwege het karakter van deze ge-
beden koos ik voor de aanduiding 
‘Belijdenis’. Het zijn stuk voor stuk 
teksten waarin enerzijds schuld en 
anderzijds geloof wordt beleden: het 
vertrouwen in Jezus’ belofte - levend 
vanuit zijn liefde ben je rijk, zo rijk 
als een koning!

André F. Troost 
 

TER INLEIDING
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Ook is het met het koninkrijk 
van de hemel als met een koop-
man 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. Matteüs 13:45-46
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1 Koninklij k rij k

Wees nu maar eerlijk: je zou best zo 
rijk als een prinses willen zijn.
Of zo rijk als een koning!

Dan had je kleren waarop iedereen 
jaloers zou zijn.
Dan had je juwelen voor het uitzoe-
ken.
Gouden horloges. Diamanten. Een 
diadeem met briljanten.
Dan had je zoveel geld op de bank dat 
je alles kon kopen wat je maar wilde.

Of zou je nóg rijker willen zijn dan 
een prinses? Rijker dan de rijkste 
koning?
Dan moet je doen wat die koopman 
deed uit het verhaal van Jezus.
Dan moet je alles verkopen wat je 
hebt.
Dan heb je geld genoeg om die ene 
unieke parel te kopen die mooier en 
kostbaarder is dan alle andere parels 
in de hele wereld! 

Jezus ziet om zich heen dat mensen 
zoekers zijn.
Wij allemaal, jij en ik.
Wij zoeken geluk. Wij zoeken vrede. 
Wij zoeken vreugde.
Maar heel vaak is het geluk ver te 
zoeken.
Je zoekt en je zoekt, hier en daar en 
overal.
Maar je vindt het niet.
Geen geluk. Geen vrede. Geen vreug-
de.

Hoe komt dat toch?
Daar is veel over te zeggen. Meer dan 
ik op deze bladzijde zeggen kan.
Ik begin er niet aan. Je kunt boven-
dien zelf wel raden wat ons zoal blok-
keert…
Wat denk je van jaloezie? En van 
haat? En van hoogmoed?

Die koopman uit het verhaal van 
Jezus zoekt zich suf.
Hij reist de hele wereld over en nog 
vindt hij niet wat hij zoekt.
Misschien weet hij zelf niet eens wát 
hij zoekt.
Want wat wil je nu eigenlijk in je 
leven bereiken?
Wat kan jou echt gelukkig maken?
Wat zou je werkelijk bevredigen? 
Waar word jij echt blij van?

Op een dag doet die koopman de 
vondst van zijn leven.
Een parel, zo mooi, zo groot – daar-
bij vallen alle parels die hij zocht en 
vond volkomen in het niet.

DE KOSTBARE PAREL

JEZUS ZIET 
OM ZICH HEEN 

DAT MENSEN 
ZOEKERS ZIJ N. 

WIJ  ALLEMAAL, 
JIJ  EN IK.
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Die parel moet hij hebben! Daar heeft 
hij alles voor over!
 
En dan doet hij wat hij niet gedacht 
had ooit te doen. Hij verkoopt zijn 
hele verzameling.
Alles waar hij zo trots op was. Alles 
waarvan hij dacht dat hij er rijk en 
blij door zou worden.
Vergeleken bij die ene parel stelt wat 
hij heeft helemaal niets voor.
Niente. In plat, maar helder Hol-
lands: geen mallemoer.
 
Jezus geeft ons de raad om maar één 
ding in ons leven werkelijk belangrijk 
te vinden. En om daar dan helemaal 
voor te gaan.
Wat dat ene is? Je kunt het zo noe-
men: het koninkrijk van God.
Maar ik kan het nóg korter zeggen. 
Liefde.
 
Als je op een dag ontdekt dat liefde, 
liefde voor God en liefde voor je naas-
te, het aller-, allerbelangrijkste in ons 
leven is, dan wil je vanaf dat moment 
niets anders meer.
Hoe lang die zoektocht duurt?
Misschien ontdek je de schat van de 
liefde vandaag al. Nu!
Dan ben je – gefeliciteerd! – al vanaf 
dít moment: koninklijk rijk!
 
Ik wil niet meer hebben, maar 
géven – en kijk: nu ben ik pas 
echt de koning te rijk!

Meer
Ga zitten want ik wil eens met je praten. Ik ben 
allang niet meer zo blij als toen. Nee schrik 
maar niet, ik wil je niet verlaten, nee, er is iets 
en ik kan er niks aan doen. We komen niets te 
kort, we hebben alles: een kind, een huis, een 
auto en elkaar. Maar weet je, lieve schat, wat 
het geval is: ik zoek iets meer, ik weet alleen 
niet waar. 
Doe Maar

Schat
Rabbi Eisik uit Krakau wilde graag rijk worden. 
In een droom werd hem gezegd dat hij naar 
Praag moest gaan. Onder een bepaalde brug 
zou hij een schat vinden. Toen iemand hem 
daar zag rondkijken, vroeg hij hem wat hij aan 
het doen was. De rabbi vertelde wat hij had 
gedroomd. ‘Zo’n soort droom heb ik onlangs 
ook gehad’, zei de man. ‘Ik moest naar Kra-
kau gaan, naar het huis van een zekere rabbi 
Eisik. Daar zou ik een schat vinden, onder de 
schoorsteen.’ De rabbi haastte zich terug naar 
Krakau en vond in zijn eigen huis de schat van 
zijn leven. 
Joodse vertelling
 
Gevonden
Ik zocht, maar vond U niet. Met luide stem riep 
ik vanaf de minaret.
Ik luidde de tempelbel bij het krieken van de 
dag en bij zonsondergang.
Ik baadde tevergeefs in de Ganges. Ik kwam te-
leurgesteld terug van de Kaäba. Op aarde keek 
ik naar U uit en zocht U ook in de hemel.
Uiteindelijk heb ik U gevonden als een parel 
verborgen in de schelp van mijn hart. 
Hazrat Inayat Khan

Citaten
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Goede God, wat ben 

ik blij met U! Eerlijk 

gezegd dacht ik altijd 

dat ik blij kon zijn met van 

alles en nog wat. Ik zocht stad 

en land af om leuke dingen te 

vinden. Ik zocht naar leuke 

spullen, naar leuke mensen, 

naar leuke evenementen. Maar 

U hebt me laten ontdekken hoe 

betrekkelijk al die ‘leuke’ din-

gen zijn. Alleen met U ben ik 

pas echt rijk. Schatrijk. Zo rijk 

als een koning!

 

Liedteksten Belijdenis

Hij heeft aan ons vergeven

de schuld en schenkt ons leven.

Bij U, o God, bezitten

wij schatten ongeweten.

Liedboek voor de kerken, gezang 408

Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit!

Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit:

Gij zijt de helper die mij niet verlaat,

als vader en als moeder van mij gaat.

Psalm 27, nieuwe berijming

Wat gij ook aan schatten,

wereld, mag bevatten,

Jezus is mijn lust.

Ach, wat zou ik wensen

eer en hoop der mensen,

elders is mijn rust.

Smaad en nood en kruis en dood

zal mij, wat ik ook moet lijden,

niet van Jezus scheiden.

Liedboek voor de kerken, gezang 428
Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk,  

gezang 907

GIJ ZIJT HET  
ENIGST DAT MIJN 

HART BEZIT!
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Want wie zichzelf verhoogt zal 
vernederd worden, maar wie 
zichzelf vernedert zal verhoogd 
worden. Lucas 18:9-14
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