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eredienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema: De parelvisser  

Preek 
Prediing n.a.v. : Mattheüs 13: 45 en 46  
Ook is het met het Koninkrijk van de hemel als met een koopman 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. 
In ‘De bestemming’ uit 1998 zingt Marco Borsato: ‘’Oh, ik kan maar niet bevatten waar en 
waarom ik hier ben. Zoekend naar het antwoord op een vraag die niemand kent.’ Mieke 
Telkamp zong 25 jaar eerder: ‘Waarheen leidt de weg, die wij moeten gaan.’ Mensen van nu 
houden van vragen zónder antwoord. 
Denk aan Rutger Koplands bundel met veelzeggende titel: ‘Wie wat vindt heeft slecht 
gezocht.’ Bijna haaks hierop staat dit woord van de Here Jezus: Ook is het met het Koninkrijk 
van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. ‘Oók’ maakt 
verbinding met een tweeling-gelijkenis. 
Die over een schat in de akker. Beeld van ‘de parel als schat’ kwam ik onlangs tegen bij een 
bezoek aan pastoraal centrum ‘De Pietersberg’ in Oosterbeek. Daar had cliënt tekening 
gemaakt. Met daarop stralend witte parel. Bedolven onder lagen bagger. Jongeren voelen 
zich soms door leven overspoeld: Noach! 
Volgens traditionele uitleg van gelijkenis zijn wij de koopman, die op zoek is naar Jezus als 
Parel der parels. Maar het Koninkrijk is hier níet als een parel, maar als een koopman. Eén, 
die mogelijk ook zelf als een parelvisser gedoken heeft. Bepaald géén ongevaarlijke activiteit 
in Rode Zee op 10 meter diepte. 
En dan moet je bedenken, dat niet elke oesterschelp een parel bevat. Bot vangen. Wij niet 
zomaar parel-in-Gods-hand. Bovendien: kan je ‘t van ons zeggen? Want elke parel begint als 
korrel vuil zand. Symbool voor verontreiniging door zonde. Soms pas na jaren leven-in-de-
diepte bedekt met laagjes parelmoer. 
Ik denk daarbij aan Paulus en Luther. Op bloedserieuze wijze hebben ze getracht om hun 
bestemming als mens te vinden. Maar wát ze ook voor goeds deden in Gods naam: het 
maakte hen nog steeds níet van zandkorrels tot parels in Gods Rijk. ‘t Parelmoer-van-liefde-
voor-God zit/zat er bij hen/ons dan vaak niet in. 
Daarvoor moest Parelvisser Christus naar deze wereld komen: Toen hij een uitzonderlijk 
waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Als een 
Koopman betaalde Hij voor jou en mij met de prijs van Zijn leven. Hij moest ervoor afdalen 
tot in (de diepzee van) de dood… 
Borsato zingt: ‘Laat me zien waar ik voor leef. Laat me voelen wat ik geef. Eén moment zodat 
ik weet, dat alles niet voor niets is geweest.’ Gemeente, lééf als een parel voor deze 
Parelvisser, die je vrij gemaakt heeft van alle vlekken om elkaar te laten schitteren onder Zijn 
leiding. Ook in de week die komt. Amen. 
  
 


