Preek voor de Openingsdienst van het IAKK 2010 in Zürich
door bisschop Dr. Harald Rein, Zwitserland
Lezingen: Jesaja 55, 8-12 en Fil 1, 27a en 2, en 3b-4
Evangelie: Mat. 13,44-46
Beste feestgemeente,
Stelt u zich voor: u gaat hier in Zürich door de voetgangerszone en plotseling
staat iemand met een microfoon voor een opinieonderzoek voor u en vraagt:
„Wat geeft u de meeste vreugde in uw leven?”
Ik zou me heel verschillende antwoorden kunnen voorstellen, zoals: “Ik ben blij
dat in mijn gezin iedereen gezond is.” “Ik ben blij dat ik tevreden ben met
mijn leven.” “Ik ben blij
met mijn kinderen.” “Ik ben blij dat het in mijn relatie goed gaat.” “Ik ben blij
dat mijn werk mij voldoening geeft.”
Waarschijnlijk zouden echter slechts zeer weinigen van ons antwoorden: “Ik
ben blij dat ik christen ben en dat God in mijn leven is.”
En als iemand dat zou antwoorden, dan zou het kunnen gebeuren dat
voorbijgangers hem meewarig aankijken onder het motto: Bij welke sekte
hoort die?
Heel anders is de situatie in de beide gelijkenissen “Van de schat in de akker”
en de “kostbare parel. Beide staan voor het christelijk geloof oftewel het Rijk
van God: Jezus dwingt ons door zijn gelijkenissen ons leven eens anders te
zien en onze vertrouwde logica van alledag te doorbreken. Bij de schat in de
akker valt het Rijk Gods de mens toe. In de geschiedenis van de parel werkt
hij daar doelgericht aan.
Want bij de schat in de akker is de vinder geen schatgraver, maar een
landarbeider. Hij werkt en zwoegt als een gek voor zijn dagelijks brood. En
daarbij trekt hij het grote lot en vindt toevallig de schat. De eenvoudige
landarbeider ontwikkelt een knappe techniek. Hoe krijgt hij de schat te
pakken? Hij begraaft hem weer. Verkoopt alles wat hij heeft en koopt
daarmee de akker om zich van de schat te verzekeren. Het gaat hier niet om
moraal of berekening. De gelukkige vinder van de schat weet wat hij te doen
heeft. Hij onderneemt intuïtief het juiste..
De parelzoeker kan vergeleken worden met een mens, die doelgericht naar
de zin van het leven en naar God zoekt, en daarbij kiest voor wat voor hem
het juiste is. Een beetje te vergelijken met iemand die theoretisch en praktisch
veel religies bestudeert, tot hij die vindt, die het beste bij hem past.
In onze gelijkenis vindt de schatgraver het Rijk Gods toevallig. In de
geschiedenis van de parel zoekt hij doelgericht. Maar beslissend is dat beide
mensen het vinden. Zo zijn ook wij uitgenodigd het geloof, het Rijk van God,
steeds weer opnieuw te ontdekken.

Nu wil ik de gelijkenis van het individuele vlak overdragen op het vlak van de
kerk.
Want al 2000 jaar werkt de kerk aan de opdracht de mensen het Rijk van
God te verkondigen en te brengen. Daarbij horen onze kerkdiensten, de
verkondiging, de zielzorg, de diaconie enz.
Maar brengt de kerk de mensen daarmee werkelijk het Rijk van God? Met de
gelijkenis van de schat in de akker en van de kostbare parel maakt Jezus
duidelijk dat het Rijk van God een werkelijkheid is, die we nooit dichterbij
kunnen dwingen. God laat zich vinden en vindt ons, waar we ons ook
bevinden.
De kerk kan slechts proberen daarbij te helpen.
Mogen wij op dit congres ongewild schatten vinden en doelgericht parels.
Mogen wij door de manier waarop we dit congres vieren, de wereld tonen
en verkondigen dat wij de schat en de kostbare parel al gevonden hebben
door de levensvreugde die wij uitstralen.
Ieder van ons is een onverwisselbare, oneindig kostbare parel. Want ieder van
ons heeft God gevormd als een onbetaalbare schat in de akker van zijn
wereld. Het gaat er slechts om dat in zichzelf altijd weer te ontdekken en
andere mensen deze vreugde door te geven.
In deze zin wens ik ons een zegenrijk congres toe met veel schatten en parels.
AMEN

Jes 55: 8-12
Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.
Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat ik wil
en te volbrengen wat ik gebied.
Vol vreugde zullen jullie uittrekken
en in vrede zul je huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten,
en alle bomen zullen in de handen klappen.
Phil 1, 27a. 2, 2; 3b-4
Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus. maak mij dan
volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één
van geest. Acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf
Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.
Evangelium: Mt 13, 44-46
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in
een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde
besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.
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.

