
 
 
Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, 
die schone parelen zocht. Matteüs 13:46 Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging 
hij heen en verkocht al wat hij had, en kocht die. 
Matteüs 13:47 Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, 
neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. 
Matteüs 13:48 Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet zich neer 
en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt 
men weg. Matteüs 13:49 Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen 
uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, 
Matteüs 13:50 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween 
zijn en het tandengeknars. 
Matteüs 13:51 Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. 
Matteüs 13:52 Hij zeide tot hen: Daarom is iedere schriftgeleerde, die een 
discipel geworden is van het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan 
een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude 
dingen te voorschijn brengt. 

Wie de waarheid in dit leven heeft gevonden, stopt met alle werelds streven naar nog 

grotere rijkdom. Wie Jezus in zijn aardse vergankelijk leven heeft ontdekt, door het 

lezen en geloven wat in de Bijbel staat heeft een toekomstperspectief met hoop, een 

zekerheid van behoud. Hij is een parel in Gods hand geworden, het kostbaarste op 

deze planeet. De parel ontdekt men als men de schelp opent, want de parel is niet zo 

te zien. Wie niet wil geloven lijkt meer op een slijkmossel, en wordt weggegooid uit 

het sleepnet. Wie het evangelie brengt, is een visser van mensen, als Petrus. 

Zie hoe kostbaar een parel kan zijn!  Lees: Parel. ‹ Mensensamenleving.me ‹ Reader 

— WordPress.com 

Wij leven in de eindtijd, en er komt een zifting, een laatste scheuring tussen 

gelovigen en ongelovigen, ook religieuzen. 
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