
Bergopwaarts (2) 

‘Gelukkig die arm van geest zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’, Matt.5:3 

 

Jezus roept je vanaf de berg naar omhoog.  

Hij instrueert je over de route bergopwaarts in je leven.  

Dat doet Jezus in zijn ‘bergrede’ met allerlei diep ingrijpende geboden. ‘Maar Ik zeg u…’, lees maar 

vanaf vers 17. 

Maar we zouden eens kunnen vergeten, dat het daarin om bevrijdend en gelukkig-makend nieuws 

gaat.  Om echt evangelie van onze Redder. Jezus wijst, al gebiedend, heus de weg omhóóg! 

 

Daarom begint Hij, vooraf aan zijn geboden, eerst met ‘zaligsprekingen’: gelukwensen! Nou ja, dat is 

te slap gezegd, het zijn  eigenlijk gebiedende geluksuitdelende machtswoorden van Jezus. Want Jezus 

is Het Woord (Joh.1), en Hij spreekt en het is er. Wat Hij zegt, is zo. 

Jezus deelt dus geluk uit en daar krijgt niemand nog een spelt tussen. 

Je kan hoogstens jezelf nog in de weg (Weg) gaan staan door aan zijn woorden voorbij te leven. Want 

gebieden is bij God en Jezus nooit dwingen. Gebieden is allereerst aanbieden en jij kunt er al of niet 

op ingaan. God neemt jou als mens-met-een-wil en met een keus serieus. Hij walst niet over je heen. 

 

Gelukkig…bén je, geen spelt meer tussen te krijgen. Wanneer?   

Ja, wanneer je ‘arm van geest’ bent. Dat is het eerste geluksgebiedende woord van Jezus. 

De NBV vertaalt: ‘nederig’ van geest. Maar er staat toch echt in het grieks: arm. 

Begint Jezus gelijk met een politiek statement dus? Een linkse uitspraak, SP zal ik maar zeggen? Voor 

de kleine man en tegen het grootkapitaal? Nou, alhoewel Jezus wel meermalen scherp waarschuwt 

voor de verstikkende werking van teveel aan bezit en rijkdom, zo makkelijk ligt het hier niet. Dan zou 

je er zijn door gewoon in een bepaalde klasse geboren te zijn, met een slecht salaris enzo, en zou je 

bergopwaarts zitten door een bepaald vakje rood te kleuren bij de verkiezingen. 

Maar Jezus kun je nooit in een politiek hokje plaatsen. Hij komt immers met een ‘nieuw koninkrijk’, 

een koninkrijk dat niet ‘van hierbeneden is’, maar het ‘koninkrijk der hemelen’, Góds rijk, van een 

andere orde. Bergopwaarts moet je ervoor zijn, hier beneden is het niet, hoe links (of rechts) je ook 

stemt… 

 

Arm van geest is dus een gééstelijke categorie. Het gaat om de dingen die weer terugbrengen bij 

God. Die het horizontale verbindt met Het Vertikale: en je leven de vorm van het kruis krijgt! 

‘Van geest’  duidt dan aan dat het om je diepste binnenkant gaat en dus niet (alleen) over de 

buitenkant-dingen waar het in de politiek en de inkomensverschillen en de economische malaise 

allereerst om draait.  

Arm van geest: dat is eigenlijk: dat je in je hart dóór hebt, dat het leven zónder God als je Vader en 

dus zonder Jezus als je Verlosser, niks is. Slechts een arm bestaan. Ook al zou je miljoenen hebben. 

Met al dat bezit zou je je dan toch bergafwaarts bevinden.  

Maar de ruk rechtsomkeert naar boven zet in als je dat ontdekt: ik heb zonder Jezus uit en van mezelf 

eigenlijk niks. Ik ben, los van God, een beklagenswaardig arm persoon. Ik leid zonder Hem een leeg 

bestaan.  

Ja, dat is ‘arm van géést’, want dat is inderdaad een ontdekking die alleen heel diep van binnen bij je 

ontstaan kan. Zo’n ontdekking koop je niet eventjes in een shop of op het web. Die krijg je alleen 



wanneer je goed naar Jezus Christus luistert. En zijn onderwijs indrinkt. Steeds maar weer. Je er je 

innerlijk mee voedt en er je innerlijke ogen door laat openen…! 

 

Het tegenovergestelde van arm-van-geest is zelf-genoegzaam.  

Wat is de ‘moderne’ mens in onze maatschappij met al zijn luxe dat vaak. Ik zeg dat hier niet om op 

de moderne mens af te geven. Dat zou makkelijk genoeg zijn. Ik zeg het wel om onszelf ermee aan 

het denken te zetten. Het is een diepe armoede om zo in een ‘welvaarts’-staat te leven, ondanks 

alles wat we hier in onze hightech-society weten en presteren van de wieg tot aan het graf. 

Geef mij de armoede die Jezus bedoelt dan maar. Ja, gééft u mij die dan alstublieft maar, Heer 

Jezus… 

En ja, vaak geeft tegenslag in ons leven meer ruimte voor het ontdekken en ontvangen van die 

heilzame armoede van Jezus dan voorspoed. Niet, dat ik tegenspoed en ziek-moeten-zijn en 

ouderdom en noem maar op wil verheerlijken. Het is vaak een kruis.  

Maar toch. 

Soms is het goed om weinig tot niets te hebben, zodat je alles van Jezus kunt ontvangen. 

Gelukkig de armen… Dank U wel, Heer. 

Een waardevolle gedachte om nog eens even extra bij stil te staan in deze veertigdagentijd van 

inkeer, bewustwording en gebed. 

 

4 maart 2013 

Michiel Dronkers 

De serie ‘Bergopwaarts’ is ook te downloaden via de website www.kristalkerk.nl. Ga naar het kopje ‘geloof’ en klik daarna 

op ‘Bergopwaarts’. 
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