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"Zoeken naar het ware geluk".
Overweging zondag 24 juli 2011 Matt. 13, 44-52
Thema: zoeken naar het ware geluk door Mieke Verkoeijen
Bij de koffie hebben we het er weleens over. Heb je het gehoord; er zit
20 miljoen euro in de jackpot van de staatsloterij. Wat zou jij doen met
zoveel geld??
Dat levert reakties op van , minder werken natuurlijk, of... nieuw huis
kopen en een nieuwe auto en... dan die die wereldreis maken met een
cruise waar ik altijd van droomde. We hoeven er dus niet lang over na te
denken wat we met zoveel geld zouden doen.
Blijkbaar is er een gevoelig snaartje geraakt.
We hebben het vandaag over het zoeken naar het ware geluk!
Al zou het kunnen helpen als ons een fortuin in de schoot geworpen zou
worden ik denk dat het ook veel onrust teweeg kan brengen. Het zou
ons makkelijk van de weg naar het ware geluk afhouden.
Jezus heeft iets anders voor ogen. Hij vertelt treffend eenvoudige
parabels over het rijk van God. In het leven zelf, op straat, in de wereld
rondom ziet hij een verborgen schat. De wereld is voor Jezus een icoon
van het rijk van God. Zo kijkt Jezus naar het leven. Hij ziet om zich heen
wat kostbaar en waardevol is.
Die schat brengt hij aan het licht – verborgen in de akker, een kostbare
parel, een sleepnet vol vis.
Op het eerste oog zien we de moeite en de hoge prijs die betaald wordt
voor de schat. Maar gaat het daar echt om? Als we scherper kijken treft
ons de waarde van de vondst en de blijdschap bij de vinder. Het gaat
het er in de parabel niet allereerst om dat je alles moet over hebben
voor het Rijk van God, maar gaat het om het vinden van de schat, het
ontdekken wat kostbaar is en de blijdschap daarover. Daar begint het
mee. Dat leidt tot het kopen van de hele akker en het eigen maken van
de schat. En ook om op zoek te gaan naar die speciale parel.
Lieve mensen om de werkelijke waarden in het leven te vinden moeten
we blijkbaar graven in de akker van ons leven en wel dieper dan we
gewoonlijk doen. Graven soms in onszelf om het beste naar boven te
halen en zo het rijk der hemelen te vinden.
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Dichtbij is het te vinden. Kijk om je heen waar je de schat kunt opgraven
en ontvangen.....kijk wat je echte vreugde geeft. Het Rijk van God licht
verborgen bij je thuis, in je relaties, in je vriendschappen, in je
omgeving.... De parabel wordt een uitnodiging om te zoeken naar de
verborgen schat in jouw wereld, in de diepte van je omgang met de
ander, maar ook in je relatie met God. Hij wil er zijn voor jou als je moe
bent van het graven of de schat niet kunt vinden. Zijn goede Geest zet je
op de juiste weg als je Zijn zachte stem in je hart wilt verstaan.
Laten we in de stilte die nu volgt; hierover nadenken een stilte van plm
5 minuten. Amen.

