
Bergopwaarts (1) 

‘Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op…’, Matt.5:1 

 

Beste mensen! 

Ik wil proberen om de komende tijd af en toe (mits dat lukt!) een stukje in ons kerkblad te schrijven. 

Zo kom ik (na nu een jaar van ziekte) weer iets tevoorschijn voor u. En ik wil in die stukjes in het kort 

() dan iets zeggen over een bijbeltekst en wat die mij zei/zegt juist in het kader van mijn huidige 

taaie ziekteproces.  

Ik zou me kunnen voorstellen dat sommigen van u daar ook iets aan hebben. Want op de één of 

andere manier is er in de meeste levens van ons wel iets dat taai is, dat pijn doet, dat voor 

beproeving zorgt, een doorn zeg maar.  

Sommigen van ons tobben zelfs met omstandigheden waarbij het leven zo goed als helemaal tot 

stilstand gekomen lijkt door de ballast die ze met zich mee moeten dragen. 

 

Bergopwaarts lijkt dan geen goede titel, nietwaar?  

Bergafwaarts lijkt meer op z’n plek. Het zit goed tegen en je verliest fors hoogte zo lijkt het en voelt 

het ook. 

Maar de bijbel laat ons nu juist zo vaak zien, dat die schijn kan bedriegen. Eigenlijk gaat het daar zelfs 

heel vaak over in de bijbel. Namelijk dat wat concreet voor ogen is, toch de diepe werkelijkheid van 

een mensenleven niet hoeft te zijn. En dat wat mensen vaak ‘voorspoed’ of succes noemen, en dat 

het dus met hun leven inderdaad naar grote hoogten lijkt te gaan, bedrog kan zijn, een dunne 

schijnwerkelijkheid. Die tenslotte ook vervliegt als een bedrieglijke damp (psalm 73). 

Dan nu een belangrijke zin die ik mezelf ook probeer voor te houden als mijn huidige situatie me 

danig neerdrukt: bergopwaarts is in de bijbel die beweging in een mensenleven die je omhoog voert 

Gods berg op, waar Hij woont. De beweging zeg maar, die je met Hem herenigt. In het Oude 

Testament dacht men dan natuurlijk vooral aan de beweging de tempelberg op, in Jeruzalem, de 

Sionsberg. Psalm 121 gaat daar bijvoorbeeld over als bedevaartslied: dat God je op je levensreis dáár 

brengt, in zijn direkte nabijheid; en dat Hij, terwijl je met je leven onderweg bent omhoog naar Hem, 

geen oog over je leven dicht doet (hoe donker je omstandigheden soms ook lijken en hoe zwaar het 

klauteren soms is!). Hij zorgt, zegt de psalmdichter, dat je uiteindelijk bij Hem kind aan huis mag zijn, 

in en uit in Zijn huis (ps.121:8) mag gaan zoals kinderen bij hun Vader.  

Later zal Jezus vlak voor Zijn lijden zeggen tegen z’n discipelen: ik ga heen om voor jullie plaats te 

bereiden; want in het huis van mijn Vader boven zijn veel kamers, voor elk van jullie (Joh.14:1,2). Het 

leek op dat moment met Jezus en zijn discipelen alleen maar bergafwaarts te gaan; het net sloot zich 

rondom Hem en de discipelen leken hun vertrouwen in Jezus als de grote Koning te verliezen. Maar 

het ging op dat moment tegen de schijn van alle werkelijkheid in bergopwaarts. Het zou niet lang 

meer duren eer Gods huis open zou komen te liggen (-het voorhangsel scheurde van boven naar 

beneden) voor iedereen die in Jezus’ kruis zijn houvast zou vinden.  

 

In Matteüs 5:1 staat dat Jezus de berg op ging. Een heuvel aan de oever van het meer van Galilea. En 

nu gaat Jezus de misschien wel belangrijkste toespraak van alle tijden houden: zijn ‘state of the 

union’, zijn koninkrijksrede (in Hem is er immers een Koninkrijk dichtbij gekomen van een heel ander 

kaliber, Matt.4:17), en dan zegt Hij vanaf die berg: mensen, kom bergopwaarts. Ik wijs jullie de Weg.  

Kijk maar eens naar de soorten mensen die Jezus dan feliciteert. Gelukkig ben je…, vers 3-12. 



Kijk dan maar eens of jij in dat rijtje staat met jouw huidige leven, met je huidige 

levensomstandigheden, met je voor- of juist ook tegenspoed.  

Kijk eens of je je bergopwaarts bevindt.  

En of je concrete omstandigheden en waar je in je leven allemaal mee bezig bent of geconfronteerd 

wordt je bergopwaarts drukken. Of je daardoor naar Jezus toegetrokken wordt.  

Ja, of Hijzelf juist dóór jouw levensomstandigheden jou naar Zich toetrekt.  

En als dat zo is, ook al heb je veel te verduren, wees blij; en voel je gelukkig, ook al doet leven pijn.  

Nou, voelen… Wéten, in en door je vertrouwen op Hem. Het is een geestelijke werkelijkheid, maar 

daarom niet minder een werkelijkheid, het is echt waar! En het is een ‘ervaring’ die ontstaat wanneer 

je je in je pijn toch aan Hem overgeeft. Gelukkig ben je…, Jézus zegt het.  

En als dat op de een of andere manier (nog) niet het geval is, laat je dan trekken.  

Laat je door Jezus zelf en zijn woorden mee omhoog trekken, de berg op.  

Ga mee in die stoet richting de hoogte waar God en Christus wonen en waar Zijn Geest de 

weersomstandigheden bepaalt…naar het dak van de wereld, echt waar. 

Blinden, lammen,kreupelen voorop. Zondaars voorop.  

Geen Paralympics. Maar Christolympics. 
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