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De parel van grote waarde 
  

‘Het koninkrijk der hemelen is eveneens gelijk aan een koopman die mooie parels 
zocht; toen hij nu een zeer kostbare parel gevonden had, ging hij weg en verkocht 

alles wat hij had, en kocht die’ 

Matteüs 13:45-46 
 

 

Het koninkrijk der hemelen kent vele aspecten, maar het bovengenoemde kenmerk 
is kostbaar voor iedereen die gelooft. In de koopman zien we een beeld van onze 
Heer Jezus Christus. De waarde van de ene parel die Hij zocht en vond, was zo groot 
voor Hem dat Hij alles opgaf om haar te kopen. Het gaat bij de parel niet om de 
individuele gelovigen, maar zoals wij ook lezen over de ene kudde en het ene 
lichaam, is de ene parel een symbool van de hele Gemeente. 

Deze mooie parel van grote waarde toont dat de Gemeente een prachtig sieraad is 
voor Christus. Men zegt dat parels hun glans bewaren als men ze blijft dragen, en 
het is een vreugde voor de Heer om de Gemeente op Zijn hart te dragen. Het is één 
parel, want Hij ziet de eenheid en erkent geen scheuringen in Zijn Gemeente. De 
waarachtige eenheid van al degenen die Hij heeft gekocht met de prijs van Zijn 
leven en Zijn kostbaar bloed, is een vreugde voor Hem. 

Hoe wordt een parel gevormd? Een vreemd element, een zandkorrel of iets anders, 
dringt de pareloester binnen. Dan vormt de oester een stof die parelmoer wordt 
genoemd; dit wordt in lagen rond het vreemde element opgebouwd, en het geheel 
krijgt een wonderbare schoonheid. Dit spreekt van de grootheid van Gods genade, 
die verwerpelijke zondaars zoals wij zijn van nature verandert in een prachtig 
juweel dat het hart van de Heiland verheugt. 
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Het beeld van de ene kudde toont hoe de gelovigen tezamen afhankelijk zijn van 
de grote Herder van de schapen. In het beeld van het ene lichaam zien we hoe de 
leden voor elkaar verantwoordelijkheid dragen en samen onderworpen zijn aan het 
Hoofd. Maar de ene parel bepaalt ons bij de loutere vreugde die de Heer Jezus vindt 
in de schoonheid van de bruidsgemeente. 
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