
Het evangelievanThomas

Dit zijn degeheimewoordendieJezusdeLevendegesprokenheeftendieDidymus
JudasThomasheeftopgeschreven.

1 Enhij heeftgezegd: Hij diedebetekenisvandezewoordenzalvindenzaldedood
niet smaken.

2 Jezusheeftgezegd: Dat hij die zoektniet ophoudemet zoeken tot hij gevonden
heeftenalshij gevondenzalhebbenzalhij verbijsterdzijn enverbijsterdzijndezalhij
in verwonderingopgaanenhij zal heersenoverhetAl.

3 Jezusheeftgezegd: Indienzij die u leidenu zeggen:ziet,hetRijk is in dehemel,
danzullendevogelsvandehemelu vóór zijn; indien zij u zeggen: ziet, het is in de
zee,danzullen de vissenu vóór zijn. Maar het Rijk, het is het binnensteen het is
hetbuitenstevanu. Wanneergij uzelf zult kennendanzult gij gekendzijn enzult gij
wetendatgijzelf dezonenvande levendeVaderzijt. Maar indiengij uzelf niet kent,
danzijt gij in armoedeengijzelf zijt armoede.

4 Jezusheeftgezegd: Eenoudevandagenzal niet aarzeleneenheelklein kind van
zeven dagente ondervragennaarde plaatsvan het leven en hij zal leven want vele
eerstenzullenlaatstenwordenenzij zullenEénzijn.

5 Jezusheeftgezegd: Kenwatvóór uw gelaatis enwatu verborgenis zalu onthuld
wordenwantnietsis verborgendatnietopenbaarzalworden.

6 Zijn discipelenondervroegenhem,zeggende:Wilt gedatwe vasten?Hoezullen
webidden?Hoezullenweaalmoezengeven?Enwelkevoorschriftenzullenwevolgen
voor heteten?Jezuszei: Liegt niet,enwat gehaat,doetdatniet,omdatallesonthuld
is in hetaanschijnvandehemel.Nietsdatverborgenis zal ongeopenbaardblijvenen
nietsdatbedektis zalononthuldblijven.

7 Jezusheeftgezegd: Gelukkig is de leeuwdie doordemensgegetenzal worden,
en de leeuwzal menszijn; en ongelukkigis de mensdie door de leeuwgegetenzal
worden,endemenszal leeuwzijn.
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8 En hij heeftgezegd: De mensis als eenwijze visserdie zijn net in zeehadge-
worpen. Hij haaldehetuit dezeevol kleinevissen.Onderhenvonddewijze visser
eengroteengoedevis. Al dekleinevissenwierphij terugin dedieptederzee,zonder
aarzelenkooshij degrotevis. Wie orenheeftomte horen,hore!

9 Jezusheeftgezegd: Ziet, dezaaierging uit. Hij vuldezijn handpalm.Hij wierp.
Enkelegraankorrelsvielenop deweg, devogelskwamenenpiktenze.Anderevielen
op de rotsgrond,ze schotengeenwortel in de aardeen hieven geenarenten hemel.
En anderevielen tussende doornen,dezeverstiktenhet zaaden de worm at het op.
En anderevielenop eengoedeaarde,zij zondeneengoedevruchtnaardehemel:er
kwamener zestigpermaatenhonderdtwintigpermaat.

10 Jezusheeftgezegd: Ik hebvuur op dewereldgeworpenennu behoedik het tot
hetoplaait.

11 Jezusheeftgezegd: Dezehemelzalvoorbijgaanendiebovenhemis zalvoorbij-
gaanenzij die doodzijn levenniet ende levendenzullenniet sterven. De dagendat
gij at wat doodis hebtgij het tot iets levendsgemaakt.Wanneergij in het licht zult
zijn, wat zult gij dandoen? Ten tijde dat gij één waarthebtgij u tot tweegemaakt,
maardan,tweezijnde,wat zult gij doen?

12 De discipelenzeidentot Jezus:Wij wetendatgij onszult verlaten.Wie zal dan
grootzijn overons?Jezuszeihun: In uw graadvanontwikkelingzult gij naarJacobus
deRechtvaardigegaan.Dezakenvanhemelenaardekomenhemtoe.

13 Jezusheefttot zijn discipelengezegd: Vergelijkt mij enzegt mij op wie ik lijk.
SimonPetruszei hem: Gij lijkt op eenrechtvaardigeengel. Mattheuszei hem: Gij
lijkt op eenwijze denker. Thomaszeihem:Meester, mijn mondzal zeker weigerente
zeggenopwie gij lijkt. Jezuszei: Ik benuw meesternietmeerwantgij hebtgedronken
enhebtu beroesdaandeopborrelendebrondie ik heblatenopwellen.Enhij namhem
terzijdeen zei drie woordentegenhem. ToenThomasterugbij zijn gezellenkwam
ondervroegendezenhem:Wat heeftJezusu gezegd?Thomaszeihun: Indienik u een
enkel woordzei vanwat hij mij gezegd heeft,zoudtgij stenengrijpenenzoudtgij ze
naarmij werpen,enhetvuurzouuit destenenspringenenzezoudenu verbranden.

14 Jezusheefthungezegd: Indiengij vastzult gij uzelf eenzondeveroorzaken,en
indiengij bidt zult gij veroordeeldworden,en indiengij aalmoezengeeftzult gij uw
geestenkwaadberokkenen.En indiengij in eniglandgaatenin die strekenrondgaat,
indien menu ontvangt,eetwat menu voorzet,geneestdiegenenonderhendie ziek
zijn. Wantwat in uw mondzal binnengaanzal u niet verontreinigenmaarwat uit uw
mondzal komendatzalu verontreinigen.
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15 Jezusheeftgezegd: Als gehemzult ziendie niet uit devrouw geborenis, werpt
u danneeropuw aangezichtenaanbidthem.Hij is het: uw Vader.

16 Jezusheeftgezegd: Wellicht denken de mensendat ik gekomenbenom vrede
overdewereldteverspreidenenwetenzij nietdatik verdeeldheidopaardebenkomen
werpen,hetvuur, hetzwaard,deoorlog.Wantvijf zulleneenhuisbewonen,drie tegen
tweezullen ze zijn en twee tegendrie de vadertegende zoonen de zoon tegende
vader. En zezullener staanalséénlingen.

17 Jezusheeftgezegd: Ik zal u gevenwat hetoogniet gezienheeftwat hetoor niet
gehoordheeftenwat de handniet geraaktheeftenwat tot hethart vandemensniet
gestegenis.

18 De discipelenzeidentot Jezus:Zeg onshoeheteindezal zijn. Jezuszei: Hebt
gij daaromdanhetbegin ontsluierdom naarheteindete zoeken?Wantdaarwaarhet
begin is daarzal heteindezijn. Zalig hij die in hetbegin zal staanenhij zal heteinde
kennenenhij zal dedoodniet smaken.

19 Jezusheeftgezegd: Zalig hij die reedswasvooraleerhij bestond.Indiengij mijn
discipelenzijt en mijn woordenhoort zullen dezestenenu dienen. Gij hebtimmers
vijf bomenin hetparadijsdiezomernochwinterbewegenenhunbladerenvallenniet.
Wie henzal kennenzaldedoodniet smaken.

20 De discipelenzeidentot Jezus:Zeg onswaaraanhetRijk derhemelengelijk is.
Hij zei hun: Het is gelijk aaneenmosterdzaadhet kleinstevan alle zadenmaarals
hetvalt in bewerktegrondgroeitereengrotescheutuit die eenschuilplaatsis voorde
vogelendeshemels.

21 Mariam zei tot Jezus:Op wie gelijkenuw discipelen?Hij zei: Zij gelijkenop
kleinekinderendiezichopeenveldophoudendatnietvanhenis. Als demeestersvan
hetveld zullenkomenzullenzij zeggen:Laatonsonsveld! En zij, zij kledenzich in
hunbijzijn uit om hunhunveld te latenente geven.Daaromzeg ik u: Als demeester
vanhethuisweetdatdedief komt,zalhij wakenvóór hij komtenhij zalhemgeengat
latenborenin hethuisvanzijn rijk om er zijn zakenuit weg te halen.Wat u betreft:
waakttegenover dewereld,omgorduw lendenenuit alle krachtopdatderoversgeen
weg vindentot u. Wanthetvoordeelwaargij naaruitkijkt, zij zullenhetvinden.In het
centrumvanuzelf zij er eenverwittigd man! Toendevruchtrijp wasis hij inderhaast
gekomen,zijn sikkel in dehand,hij heefthaargeplukt. Wie orenheeftom te horen,
hore!
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22 Jezuszagkleinekinderendie gezoogdwerden.Hij zei tot zijn discipelen:Deze
zuigendekleintjeszijn te vergelijkenmethendie naarhetRijk gaan.Ze zeidenhem:
Indienwedusklein zijn, zullenwij danhetRijk binnengaan?Jezuszeihun:Als gevan
tweeéénzult makenenhetbinnenstealshetbuitensteenhetbuitenstealshetbinnenste
enhetbovenstealshetondersteomhetmannelijkeenhetvrouwelijketot ééntemaken
opdathetmannelijke niet mannelijkblijve enhetvrouwelijke niet vrouwelijk, alsge
ogenzult makenin plaatsvaneenoogeneenhandin plaatsvaneenhandeneenvoetin
plaatsvaneenvoeteenbeeldin plaatsvaneenbeeld,danzult gij hetRijk binnengaan.

23 Jezusheeftgezegd: Ik zalu uitkiezen,eenuit duizendentweeuit tienduizenden
zij zullenbevestigdwordenin hunéénzijn.

24 Zijn discipelenzeidenhem: Licht ons in over de plaatswaargij zijt want het
is nodig dat we haarzoeken. Hij zei hun: Wie orenheeft,hore! Er is licht binnen
eenlichtend wezenen het verlicht de gansewereld. Indien het niet verlicht is het
duisternis.

25 Jezusheeftgezegd: Beminuw broederalsuw ziel waakover hemalsover uw
oogappel.

26 Jezusheeftgezegd: De splinter in het oog van uw broedergij ziet hemmaar
debalk in uw eigenooggij ziet hemniet. Als gij debalk uit uw oogverwijderdzult
hebbendanzult gij klaarzienomdesplinteruit hetoogvanuw broederteverwijderen.

27 Als gij niet vasttenopzichtevandewereldzult gij hetRijk niet vinden,alsgij
vandesabbatnietdesabbatmaaktzult gij deVaderniet zien.

28 Jezusheeftgezegd: Ik stondin hetmiddenvandewereldenik hebmij aanhenin
mijn vleesgeopenbaard.Ik hebzeallendronkengevonden.Ik hebonderhenniemand
gevondendiedorsthad,enmijn ziel heeftvoordezonendermensengeledenomdatze
blind zijn in hunhartenniet ziendatzeledig ter wereldzijn gekomenenzelfspogen
de wereld ledig te verlaten. Maar ziet: nu zijn ze dronken. Als ze hun wijn zullen
hebbenopgegevendanzalhungeaardheidveranderen.

29 Jezusheeftgezegd: Als hetvleesontstaanis wegensdegeestis heteenwonder,
maaralsdegeestontstaanis wegenshet lichaamis hetwonderbovenwonder. Maar
ik, ik verwondermij overhetvolgende:hoedezegroterijkdom in dezearmoedeheeft
gewoond.

30 Jezusheeftgezegd: Daarwaardrie godenzijn zijn hetgoden,daarwaarer twee
zijn of n, daarbenik methem.

4



31 Jezusheeftgezegd: Geenenkeleprofeetwordt in zijn dorpaanvaard,eengenees-
heerverzorgt diegenennietdie hemkennen.

32 Jezusheeftgezegd: Eenstaddiegebouwdis opeenhogeberg endiesterkis kan
niet vallennochkanzij verborgenzijn.

33 Jezusheeftgezegd: Watgemetheteneoorzult horenschreeuwhetin hetandere
oor verkondighetop uw daken.Wantniemandsteekteenlampaanenzetzeonderde
korenmaatnochzetzeop eenverborgenplaats,maarhij zetzeop dekandelaaropdat
diegenendie komenengaanhaarlicht zoudenzien.

34 Jezusheeftgezegd: als eenblinde eenblinde leidt, vallen ze alle twee in een
diepekuil.

35 Jezusheeftgezegd: Het is niet mogelijk dat iemandbinnenbreke in hethuisvan
de sterke en het met geweld innemetenzij hij zijn handenvastbind:danzal hij zijn
huisonderstebovenkeren.

36 Jezusheeftgezegd: Maaku geenzorgenvan’s morgenstot ’s avondsenvan’s
avondstot ’s morgensomwat gij zult aantrekken.

37 Zijn discipelenzeiden:Op welkedagzult gij u aanonsopenbarenenwelkedag
zullenwij u zien?Jezuszei: Als gij uw schaamtezult afleggenuw klederenzult nemen
zeaanuw voetenzult leggenenzoalsdezeerkleinekinderenzezult vertrappelen,dan
zult gedeZoonzienvanHemdie levendis engij zult geenangstkennen.

38 Jezusheeftgezegd: Hoevelemalenhebtgij ernaarverlangdomdezewoordente
horendie ik u zeg, en gij hebtniemandandersvan wie gij ze kunt horen. Er zullen
dagenkomenwaaropgij mij zult zoekenenmij niet zult vinden.

39 Jezusheeftgezegd: DeFarizeëenendeschriftgeleerdenhebbendesleutelender
gnosisontvangenen hebbenze verborgen. Ze zijn niet binnengetredenen hen die
wilden binnentredenlieten ze niet toe. Maar u, weestvoorzichtigals de slangenen
zuiveralsdeduiven.

40 Jezusheeftgezegd: Eenwijnstok werd buiten de Vadergeplanten daarhij niet
vaststaatzalhij metdeworteluitgeroeidwordenenhij zal vergaan.

41 Jezusheeftgezegd: Aan wie in zijn handheeftzal mengevenen aanwie niet
heeftzal zelfshetweinigedathij heeftontnomenworden.

5



42 Jezusheeftgezegd: Weestvoorbijgangers.

43 Zijn discipelenzeidenhem: Wie zijt gij, die onszulke dingenzegt? - Door de
dingen,die ik u zeg, weetgij danniet wie ik ben?Maargij, gij zijt alsde joden: zij
houdenvandeboomzij verfoeienzijn vrucht,zij houdenvandevruchtzij verfoeien
deboom.

44 Jezusheeftgezegd: Wie de Vaderlasterthemzal vergeven worden,en wie de
Zoonlasterthemzalvergevenworden.Maarwie dezuivereGeestlasterthemzalnoch
op aardenochin dehemelvergevenworden.

45 Jezusheeftgezegd: Men oogstgeendruivenop dedoornenenmenplukt geen
vijgenopdedistels,wantzegevengeenvrucht.Eengoedmanhaaltietsgoedsuit zijn
schateenkwademanhaaltietskwaadsuit dekwadeschatdie in zijn hartis enhij zegt
kwadedingen:wantuit deovervloeddeshartenhaalthij ietskwaads.

46 Jezusheeftgezegd: VanAdamtot JohannesdeDoperonderhendieuit devrouw
geborenzijn overtreftniemandJohannesdeDoper, zodanigdatzijn ogenniet vernie-
tigd zullen worden. Maar ik hebgezegd: Hij onderu die klein zal zijn zal het Rijk
kennenenJohannesovertreffen.

47 Jezusheeftgezegd: Het is niet mogelijk dat eenmantweepaardenberijdt dat
hij tweebogenspanten het is niet mogelijk dat eendienaartweeherendient, of hij
zal de eneerenen de anderesmaden.Nooit drinkt eenmanoudewijn of hij wenst
onmiddellijknieuwewijn te drinkenenmengietgeennieuwewijn in oudezakkenuit
angstdat zezoudenbarstenen mengiet geenoudewijn in eennieuwezak uit angst
dathij dezezoubederven. Men naaitgeenoudelap aaneennieuwkleedwanter zou
eenscheurontstaan.

48 Jezusheeftgezegd: Indien tweeonderelkaarvredemaken in eenzelfdehuis,
zullenzij tot deberg zeggen:verwijderu, enhij zal zichverwijderen.

49 Jezusheeftgezegd: Zalig zijt gij, éénlingen,uitverkorenen,omdatgij het Rijk
zult vinden.Daargij gesprotenzijt uit Hemzult gij er terugkeren.

50 Jezusheeftgezegd: Als demensenu zeggen:Vanwaarkomt gij? zegt hun: Wij
zijn gekomenuit het licht daarwaarhet licht uit zichzelfgeborenis. Het stondop en
openbaardezich in hun beeld. Als ze zeggen: Wie zijt gij? zegt: wij zijn de zonen
endeuitverkorenenvandelevendeVader. Als zij u vragen:Wat is het tekenvanuw
vaderdie in u is? zegt hun: Het is eenbewegingeneenrust.
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51 Zijn discipelenzeidenhem: Op welke dagzal de rustkomenvanhendie dood
zijn? En op welke dagzal denieuwewereldkomen?Hij zei hun: Wat gij verwachtis
gekomenmaargij, gij kenthetniet.

52 Zijn discipelenzeidenhem: Vierentwintigprofetenhebbengesproken in Isräel
enallenhebbendooru gesproken. Hij zei hun: Hemdie levendvóór u staathebtgij
verlatenengij hebtoverdodengesproken.

53 Zijn discipelenzeidenhem: Is de besnijdenisnuttig of niet? Hij zei hun: In-
dien zij nuttig waszou hun vaderze besnedenuit hun moederverwekken. Maar de
waarachtigebesnijdenis,in degeest,heefteenvolledig nutgevonden.

54 Jezusheeftgezegd: Zalig zijt gij, armen,wantu behoorthetRijk derhemelen.

55 Jezusheeftgezegd: Wie vaderen moederniet verwerptkan mijn discipelniet
wordenenwie broedersenzustersniet verwerptenzijn kruis niet draagtzoalsik het
draagzalmij nietwaardigzijn.

56 Jezusheeftgezegd: Wie dewereldheeftgekendheefteenlijk gevondenenwie
eenlijk heeftgevondendewereldis hemnietwaardig.

57 Jezusheeftgezegd: Het Rijk vandeVaderis vergelijkbaarmeteenmandie een
goedzaadbezat. Zijn vijand kwam in de nachthij zaaideonkruid onderhet goede
zaad.Demanliet hunhetonkruidnietuitrukkenuit angst,zegdehij hun,datgij zoudt
gaan,zeggende:Wij zullenhetonkruiduitrukken,endatgij, samenmethetonkruid,
ook hetgraanzoudtuitrukken. Inderdaad,op dedagvandeoogstzal hetonkruidwel
verschijnenenmenzalhetuitrukkenenverbranden.

58 Jezusheeftgezegd: Zalig demensdie debeproevingenheeftgekend: hij heeft
hetlevengevonden.

59 Jezusheeftgezegd: Kijkt naarHemdie levendis zolanggij leeft, opdatgij niet
zoudtstervenenzoudtpogenHemtezien,engij niet zoudtkunnenzien.

60 Zij zageneenSamaritaandie,eenlam dragend,naarJudeaging. Hij zei tot zijn
discipelen:Wat zal hij doenmethet lam? Zij zeidenhem: Het dodenenopeten.Hij
zei hun: Zolanghetlevendis zal hij hetniet opetentenzij hij hetdoodtenheteenlijk
is. Zij zeiden:Anderszal hij het niet kunnendoen. Hij zei hun: Gijzelf dan,zoekt
voor uzelf eenplaatsin het innerlijke van de rust opdatgij geenlijk enzoudtzijn en
nietopgegetenzoudtworden.
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61 Jezusheeftgezegd: Tweerustenop eenbedde enezal sterven, de anderezal
leven.Salom̀e zei: Wie zijt gij, man?Is het,alsgesproteneuit hetenedatgij op mijn
bedgestegenzijt en aanmijn dis hebtgegeten?Jezuszei haar: Ik bendegenedie is
gesprotenuit diegenedie gelijk is, mij is gegevenwat vanmijn Vaderkomt. - Ik ben
uw discipel. - Daaromzeg ik dit: Als dediscipelleeg is zal hij vol licht zijn maarals
hij verdeeldis zalhij vol duisterniszijn.

62 Jezusheeftgezegd: Ik zeg mijn geheimenissenaanhendie mijn geheimenissen
waardigzijn. Wat uw rechterhandzaldoendatuw linkerhandnietwetewat zedoet.

63 Jezusheeftgezegd: Er waseenrijk mandie eengroot fortuin bezat. Hij zei:
Ik zal mijn fortuin gebruiken om te zaaien,te oogsten,te planten,mijn zoldersmet
graante vullen opdatik vannietstekort zouhebben.Dt dachthij in zijn binnensteen
diezelfdenachtstierfhij. Wie orenheeft,hore!

64 Jezusheeftgezegd: Eenmanhadgastenennadathij demaaltijdhadaangericht
zond hij zijn dienaarom de gastenuit te nodigen. Hij ging naarde eersteen zei
hem: Mijn meesternodigt u uit. Dezezei: Ik heb geldzaken met kooplieden,ze
komenvanavond bij mij, ik zal hun richtlijnen geven. Ik verontschuldigmij voor
demaaltijd.Hij gingnaareenandereenzei hem:Mijn meesternodigtu uit. Dezezei
hem: Ik hebeenhuis gekochten ik hebeendagnodig. Ik zal niet beschikbaarzijn.
Hij kwambij eenandereenzei hem: Mijn meesternodigtu uit. Dezezei hem: Mijn
vriend gaattrouwenen ik zal de maaltijd voorbereiden,ik zal niet kunnenkomen,
ik verontschuldigmij voor de maaltijd. Hij ging naareenandereen zei hem: Mijn
meesternodigtu uit. Dezezeihem:Ik hebeenhoevegekocht,ik gadepachtinnen,ik
zal niet kunnenkomen,ik verontschuldigmij. De dienaarkeerdeterug,Hij zei tegen
zijn meester:Zij diegij tot demaaltijdhebtuitgenodigdhebbenzichverontschuldigd.
De meesterzei tot zijn dienaar:Ga langsdewegenwie gezult vindenbrengzehier
om demaaltijd te gebruiken. De kopersendehandelaarszullenniet binnenkomenin
deplaatsenvanmijn Vader.

65 Hij heeftgezegd: Eenrijk manhadeenwijngaard. Hij gaf hemaanpachters
om hemte bewerkenen om er de vruchtuit hunhandenvan te ontvangen.Hij zond
zijn dienaaromvandepachtersdevruchtvandewijngaardte ontvangen.Zemaakten
zich meestervanzijn dienaar, zesloegenhem,weinig scheeldehetof zehaddenhem
gedood.De dienaarvertrok. Hij zei hetaanzijn meester. Zijn meesterzei: Wellicht
hebbenzij hemniet herkend. Hij zondeenanderedienaar. De pachterssloegenhem
ook. Toenzondde meesterzijn zoon. Hij zei: Misschienzullenzehem,mijn zoon,
eerbiedigen.Daar die pachterswisten dat hij de erfgenaamvan de wijngaardwas,
grepenzehemendooddenhem.Wie orenheeft,hore!
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66 Jezusheeftgezegd: Toontmij desteendiedebouwliedenverworpenhebben:hij
is het,dehoeksteen.

67 Jezusheeftgezegd: Hij die hetAl kentalshij vanzichzelfberoofdwordt wordt
hij vanhetAl beroofd.

68 Jezusheeftgezegd: Weestgelukkigalsmenu haatalsmenu vervolgt, enmen
zalnergenseenplaatsvindenopdeplek zelf waarmenu vervolgdheeft.

69 Jezusheeftgezegd: Zalig zijn zij die in hunhartvervolgd werden.Zij zijn het,
in waarheid,die deVadergekendhebben.Zalig dehongerigenwantmenzal debuik
verzadigenvanwie wil.

70 Jezusheeft gezegd: Als gij dat, wat gij hebt, in u zult voortbrengenzal het u
redden.Als gij datniet in u hebtzaldat,wat gij niet in u hebt,u doden.

71 Jezusheeftgezegd: Ik zaldit huisomverwerpenenniemandzalhetweerkunnen
opbouwen.

72 Iemandzei tot hem: Spreektot mijn broedersopdatze de goederenvan mijn
vadermetmij delen.Hij zei hem:Mens,wie heeftvanmij eenverdelergemaakt?Hij
keerdezich tot zijn discipelen,hij zei hun: Benik daneenverdeler?

73 Jezusheeftgezegd: Het is waardat de oogstovervloedigis maarde arbeiders
zijn zeldzaam.Vraagtdemeesterdusdathij arbeidersstuurtnaardeoogst.

74 Hij heeftgezegd: Meester, velenstaanronddeputmaarniemandin deput.

75 Jezusheeft gezegd: Er zijn er velen die bij de deur staanmaar het zijn de
éénlingendie hetbruidsvertrekzullenbinnengaan.

76 Jezusheeftgezegd: HetRijk vandeVaderis vergelijkbaarmeteenkoopmandie
eenvrachtgoedhadophetogenblikdathij eenparelvond.Die koopmanwaswijs, hij
verkochtdevrachtenkochtdeuniekeparel.Gij ook,zoektvooruzelfdeschatdieniet
vergaatdiedaarligt waardemot nietkomt omteetenenwaardewormnietsvernielt.

77 Jezusheeftgezegd: Ik benhet licht datop henallenrust. Ik benhetAl. Het Al
is uit mij gekomenenhetAl is tot mij geraakt.Klieft hethoutenik bendáár. Heft de
steen:dáár zult gij mij vinden.

9



78 Jezusheeftgezegd: Waaromzijt gij naardeveldengegaan?Om eenriet te zien,
bewogendoordewind enom eenmenste zien,die fijne klerendraagt?Dáár zijn uw
koningenenuw grotenderaardezij dragenfijne klerenenzij zullendewaarheidniet
kunnenkennen.

79 Eenvrouw in de menigtezei hem: Zalig de buik die u gedragenheeft en de
borstendie u gevoed hebben! Hij zei haar: Zalig zij die het woord van de Vader
gehoordhebbenen het in waarheidbewaardhebben! Want er zullen dagenzijn dat
gij zult zeggen:Zalig deschootdie niet ontvangenheeftendeborstendie geenmelk
hebbengegeven.

80 Jezusheeftgezegd: Wie de wereldheeftgekendheefthet lichaamgevonden,
maarwie hetlichaamheeftgevondendewereldis hemniet waardig.

81 Jezusheeftgezegd: Wie rijk gewordenis hij wordekoningenwie machtheeft
hij verzake.

82 Jezusheeftgezegd: Wie dicht bij mij is, is dicht bij devlam enwie ver vanmij
is, is vervanhetRijk.

83 Jezusheeftgezegd: De beeldenopenbarenzich aandemensenhet licht datze
bevattenis verborgen. In hetbeeldvanhet licht desVaderswordt het licht ontsluierd
enzijn beeldzal verborgenwordendoorhetlicht.

84 Jezusheeftgezegd: De dagendatgij uw vorm ziet verheugtgij u. Maaralsgij
uw oerbeeldenzult zien die in de oorsprongin u warendie nochsterven nochzich
openbareno, hoeveelzult gij danverdragen!

85 Jezusheeftgezegd: Adamspruitvoortuit eengrotemachteneengroterijkdom,
enhij is u niet waardiggeweest.Wantwashij waardiggeweesthij zoudedoodniet
gesmaakthebben.

86 Jezusheeftgezegd: De vossenhebbenhunholenendevogelshunnestmaarde
Zoonvandemensheeftgeenplaatsomzijn hoofdneerte leggenente rusten.

87 Jezusheeftgezegd: Ellendig is het lichaamdat afhangtvaneenlichaamen el-
lendigdeziel dieafhangtvandezebeide.

88 Jezusheeftgezegd: Deengelenzullennaaru komenmetdeprofetenenzij zullen
u gevenwatu toekomt. Gijzelf, watgein uw handenhebt,geefthethunenbedenkhet
volgende:opwelkedagzullenzekomenomte ontvangenwat huntoekomt?
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89 Jezusheeftgezegd: Waaromreinigt gij hetbuitenstevandeschaal?Begrijpt gij
nietdatwie hetbinnenstegeschapenheeftookhetbuitensteschiep?

90 Jezusheeftgezegd: Komt tot mij omdatmijn juk goedis enzachtmijn gezagen
gij zult voor uzelf derustvinden.

91 Ze zeidenhem: Zeg onswie gij zijt opdatwij in u geloven. Hij zei hun: Gij
doorgrondhetaanschijnvanhemelenaardeenHemdie voor u staatgij herkenthem
nietendit ogenblik:gij kunthetniet waarderen.

92 Jezusheeftgezegd: Zoektengij zult vinden. Maardedingenwaarover gij mij
in die dagenhebtondervraagdterwijl ik zeu toenniet gezegd had,vandaagwil ik ze
zeggenengij vraagter nietnaar.

93 Geeftniet aandehondenwat rein is uit angstdatzehetop demesthoopgooien.
Werptgeenpaarlenvoor dezwijnenuit angstdatzeervuilnis medemaken.

94 Jezusheeft gezegd: Wie zoekt zal vinden en wie klopt, hem zal opengedaan
worden.

95 Jezusheeftgezegd: Als gij geldhebtleennietuit tegenrentemaargeeftaanwie
niet teruggevenzal.

96 Jezusheeftgezegd: Het Rijk van de Vaderis vergelijkbaarmet eenvrouw: ze
nameenweinigzuurdesemenverborg hemin hetdeeg enmaakteerdikkebrodenvan.
Wie orenheeft,hore!

97 Jezusheeftgezegd: Het Rijk van de Vaderis vergelijkbaarmet eenvrouw die
eenkruik droeg vol meelengingopeenlangeweg. Hetoorvandekruik brakhetmeel
verspreiddezich achterhaarop deweg. Daarzehetniet wist kon zeer niet droefom
zijn. Thuisgekomenzettezedekruik opdegrond:zevondhaarleeg.

98 Jezusheeftgezegd: Het Rijk vandeVaderis vergelijkbaarmeteenmandie een
machtigmanwilde doden.Thuistrok hij hetzwaarduit deschedeenstoottehetdóór
demuuromtewetenof zijn handbetrouwbaarwas.Dandooddehij demachtigeman.

99 Dediscipelenzeidenhem:Uw broedersenuw moederstaanbuiten.Hij zeihun:
Zij die op dezeplaatsdewil vanmijn Vaderverrichtenzij zijn mijn broedersenmijn
moeder, zij zijn hetdie in hetRijk vanmijn Vaderzullenbinnengaan.
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100 Zij toondenJezuseengoudstuken zeidenhem: De mannenvanCaesareisen
belastingvanons.Hij zeihun:GeeftCaesarwatvanCaesaris geeftGodwatvanGod
is enwat vanmij is, geefthetmij.

101 Wie vaderen moederniet haatzoalsik zal mijn discipelniet kunnenworden
en wie vaderen moederniet liefheeft zoalsik zal mijn discipelniet kunnenworden.
Wantmijn moederbaardemij voordedoodmaarmijn wareMoederheeftmij hetleven
geschonken.

102 Jezusheeftgezegd: Weede Farizeëen! Zij lijk en op eenhondliggend in de
voerbakderossen:hij eetnietnochlaathij deosseneten.

103 Jezusheeftgezegd: Zalig demensdie weetwaarenwanneerderoversbinnen-
brekenzodathij zalopstaanzijn krachtenverzamelenzijn lendenenomgordenvóór ze
binnenkomen.

104 Ze zeidenhem: Kom, latenwe vandaagbiddenen vasten. Jezuszei: Welke
zondehebik danbegaanof waardoorbenik overwonnen?Maaralsdebruidegomhet
bruidsvertrekverlaatdanis hettijd omte vastenentebidden!

105 Jezusheeftgezegd: Hij die deVaderendeMoederkent,zal menhemhoeren-
jongnoemen?

106 Jezusheeftgezegd: Als gij vantweeéénzult makenzult gij Zoonvandemens
zijn enindiengij zegt: Berg, verwijderu, hij zal zichverwijderen.

107 Jezusheeftgezegd: Het Rijk is vergelijkbaarmeteenherderdie honderdscha-
penhad. Eenonderhen,hetdikste,verdween.Hij liet denegenennegentighij zocht
hetenetot hij hetgevondenhad. Na debeproeving zei hij tegenhetschaap:Ik wil u
meerdandenegenennegentig!

108 Jezusheeftgezegd: Wie vanmijn monddrinkt zalzijn alsik. Ik ook,ik zalhèm
zijn enwat verborgenis zalhemopenbaarworden.

109 Jezusheeftgezegd: Het Rijk is vergelijkbaarmeteenmensdie in eenveld een
verborgenschathadwaarhij nietsvanwist. En bij zijn doodliet hij hetveld aanzijn
zoon.Dezoonwist niets,hij namhetveldenverkochthet.En hij die hetgekochthad
kwam. Terwijl hij ploegdevondhij deschatenhij begongelduit te lenentegenrente
aanwie hij wilde.
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110 Jezusheeftgezegd: Wie dewereldgevondenheeftenrijk gewordenis hij ver-
zakedewereld.

111 Jezusheeftgezegd: De hemelenzullenzich voor uw ogenoprollenevenalsde
aardeen de Levende,gesprotenuit de Levendezal doodkennennochangst,omdat
Jezuszegt: Wie zichzelfvindt dewereldis hemniet waardig.

112 Jezusheeftgezegd: Ellendighetvleesdatvandeziel afhangt!Ellendigdeziel
die vanhetvleesafhangt!

113 Zijn discipelenzeidenhem:HetRijk, opwelkedagzalhetkomen?- Het is niet
dooruit te kijkendatmenhetzal zienkomen.Men zal niet zeggen:Kijk, het is hier!
of: Zie, dit is hetogenblik! MaarhetRijk vandeVaderspreidtzich over deaardeen
demensenzienhetniet.

114 SimonPetruszei hun: Dat Mariam vanuit onsmiddenweggaomdatvrouwen
het levenniet waardigzijn. Jezuszei: Ziet: ik zal zetot mij halenom haarmannelijk
temakenopdatookzij eenlevendegeestzouzijn, u, mannen,gelijk. Wantelkevrouw
die mannelijkzalwordenzal intredenin hetRijk derHemelen.
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