
Bergopwaarts (3) 

‘Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden…’, Matt.5: 4 

‘Ze brachten hem op naar de plaats Golgotha, wat in onze taal ‘schedelplaats’ betekent…’, Mk.15: 22 

 

Jezus spreekt ons toe vanaf de berg, want Hij wil ons bergopwaarts hebben.  

Het mag en moet in je leven omhoog: alles wat er in ons leven gebeurt aan mooie maar ook moeilijke 

dingen, dient die flow te krijgen: dat het ons meer en meer verbindt aan God en Christus.  

Wij zijn sinds de zondeval geneigd om alle dingen vooral horizontaal te nemen en te (be)leven. 

Zonder God als je eigen god zijn, zei de duivel. Dat leidt tot een bergafwaarts bestaan dat tenslotte 

eindigt in de dood.  

Jezus komt het horizontale weer aan De Verticale verbinden: een Kruisteken van verbinding dat 

eeuwig leven gaat opleveren. Dat gaat Hem het kruis van de verzoening kosten, waardoor de schuld 

en de dood ontwapend worden. 

Zo komt Jezus zijn nieuwe Koninkrijk brengen.  

En deelt Hij, met gezag sprekend, het geluk van dat Koninkrijk uit.  

Gelukkig ben je, wanneer…  

Je kunt dus ook rustig lezen: gelukt ben je, wanneer… In en met je concrete leven. Zelfs als dat leven 

haast tot stilstand gekomen lijkt door verdriet, ouderdom, ziekte of welke tegenslag ook maar. 

Toch: gelukt. ‘Gelukkig’ betekent bij Jezus ‘gelukt’, een zinnetje om te onthouden. Om boven je 

(ziek)bed te hangen bijvoorbeeld. Of misschien: in je drukke agenda te zetten. 

Laten we snel verder luisteren naar Jezus geluksprekende woorden. 

 

‘Gelukkig ben je, wanneer je treurt…’. 

Nou, dat is (opnieuw) een vreemde reclame voor Jezus’ nieuwe Koninkrijk.  

Zulke spotjes zie je in ieder geval niet op onze moderne TV vandaag. Dat juist de treurenden de 

gelukkigen bij uitstek zijn. Op onze buis zie je alleen maar stralende en parelende lachbewegingen. 

Dat zijn blijkbaar de uithangborden en richtingwijzers voor geluk in onze maatschappij: dat het leven 

om te láchen moet zijn want anders stelt het niks levenswaardigs voor…    

Jezus gaat met zijn geluk helemaal tegen de stroom in.  

Ook dat is een zinnetje om goed te onthouden. Bergopwaarts is bij Jezus vaak tegen de stroom van 

de massa in. Misschien ook iets om boven je bed hangen of in je agenda zetten. 

 

Maar nu toch wat nauwkeuriger inzoomen op dat begrip ‘treurenden’. Want net als bij de vorige 

categorie die Jezus zalig sprak, de ‘armen van geest’, gaat het ook nu maar weer niet om een 

algemene aanduiding: van door verdriet getroffen mensen. Want ten eerste zou het een raar 

statement van Jezus zijn om die groep ‘gelukkig’  te verklaren. Jezus is niet iemand die wereldvreemd 

is en ongeluk voor geluk houdt. En ten tweede, en dat moeten we bij alle zaligsprekingen goed 

onthouden, gaat het Jezus in zijn zaligsprekingen om een ‘vreemdsoortig’  geluk, namelijk het geluk 

dat hoort bij dat bijzondere Koninkrijk dat Hij brengt. Waarvan Hij de Messias en de Koning is. Kruis-

geluk. Gekruist Geluk. Horizontaal verbonden met Verticaal. 

Het gaat dus bij die ‘treurenden’ opnieuw om een (vergelijk de vorige Bergopwaarts over ‘de armen’) 

geestelijke aanduiding. Het gaat om een vorm van treurnis, van verdriet van binnen dat te maken 

heeft met alle gevolgen die de verbroken relatie met God met zich heeft meegebracht. Wat heeft de 

opgebroken band met God, nog breder: wat heeft de zondeval al een ellende veroorzaakt! Door alle 

eeuwen heen. Mondiaal: waar op de wereld kreunt het niet, het leven? Wat hebben wij mensen 



elkaar al allemaal in de loop van de eeuwen niet aangedaan? En ja, ook in jouw eigen persoonlijke 

leven kan het kreunen. Wat zeulen wij mensen vaak aan de gevolgen van het gebroken leven. Wat 

huilen we wat af. Wat zit er diep van binnen vaak veel verdriet en pijn. 

De ‘treurenden’  die Jezus hier voor gelukkig verklaart, zijn diegenen die door de druk van het leven 

zo enorm kunnen verlangen naar de geheelde band met God als hun Vader. En naar de genezing van 

alle gevolgen van de zondeval die God al in Het Oude Testament zo vaak in het vooruitzicht heeft 

gesteld (lees bijvoorbeeld Jesaja 2: 1-5 maar eens, of Jesaja 9:1-11!).  

Ja, zulke ‘treurenden’: die verlangen naar Jezus, de Messias, die het paradijs komt herstellen. Die 

verlangen naar Zíjn Koninkrijk, dat niet alleen maar bestaat uit plat aards ‘buitenkantgeluk’, maar uit 

geluk dat voortkomt uit het feit dat we weer kinderen van God zullen zijn, kinderen van de ene 

Vader, levend in Zijn stralende omgeving: hemel en aarde tezamen, het kruisteken in optima forma… 

 

Helaas gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat het surrogaatgeluk, dat onze seculiere (= van God 

lósgemaakte) maatschappij ons biedt, ons juist vaak steeds verder afleidt van deze zaligspreking van 

Jezus. De mensen nemen genoegen met een ‘beetje’ (snel) geluk op aards gebied. En dat de dood er 

vroeg of laat een einde aan maakt, dat nemen ze voor lief en verklaren ze voor ‘natuurlijk’. En vaak, 

zeg nu zelf, zijn de mensen in onze westerse weelde (wat heet) zo vaak zo gelukkig niet. Ik denk nogal 

eens, dat mensen in ontwikkelingslanden op zich niet zoveel ongelukkiger zijn dan wij met alles wat 

we hebben en kunnen, soms is het zelfs andersom! En ik ben niet de enige die daar zo over denkt. 

Geluk zit niet in ‘voorspoed’ en ‘materiële welvaart’  op zich. Geluk zit allereerst in verhoudingen, in 

relaties, kortom in wat van binnen bij je zit, ja aan Wie (met een hoofdletter allereerst) je verbonden 

mag zijn met je diepste ik… 

Nou, dan kun je soms huilen om hoe ver die volmaakte relatie met God zelf nog weg lijkt. Je voelt je 

zo vaak nog een vreemdeling hier op aarde. Net als Abraham, net als al die mensen van Hebreeën 11 

(moet je echt eens lezen!), die mensen die allemaal op weg waren richting dat ‘betere vaderland 

boven’, en naar de stad waarvan God de Bouwmeester en Ontwerper is. Al die mensen die met hun 

leven bergopwaarts willen, omdat ze met de huidige ‘stad van de mens’, die stad zónder God, maar 

geen genoegen kunnen en willen nemen. Omdat ze vinden, dat een maatschappij zónder God ‘om te 

huilen’ is… 

Nou, die treurenden zullen getroost worden. 

 

Ik heb boven deze overdenking een tweede tekst geplaatst: Marcus 15:22. Daar wordt in een enkele 

zin verteld hoe Jezus wordt afgevoerd naar Golgotha. Dat was een bekende executieplaats, net 

buiten Jeruzalem, die op een verhoogde plek, een soort heuvel, lag. In de grondtekst (het grieks) kun 

je dat ook een beetje zien, want letterlijk staat er zoiets als: toen voerden ze Hem op naar de plek 

Golgotha. Er zit in de gebruikte woorden bovendien vijandschap en bedreiging. Het gaat voor Jezus 

bergopwaarts, maar dan in fatale zin: zijn kruis op zijn rug. Ik moet onwillekeurig aan Abraham 

denken die ik zoëven al noemde (Hebr.11:17-19, Gen.22): hij moest op Gods bevel ook bergopwaarts 

met zijn zoon Isaäc, je weet wel, om hem te offeren op de berg Moria. Toen voorzag God uiteindelijk 

zelf in het Offer, zodat Isaäc vrijuit ging en in leven bleef. Nu wordt die dag ‘vervuld’. God gaat nu met 

zijn eigen Zoon ‘bergopwaarts’, de Golgotha op. Hij offert, om onze zonden, zijn eigen Eniggeboren 

Liefste Zoon als het Lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt. Drie uur dikke duisternis 

van verlatenheid door de Vader op de top van die heuvel van de verzoening. 

Dat is ‘bergopwaarts’ in de bijbel. 



Zo worden door de Vader en de Zoon de kapotte, steunende en kreunende mensen, ja de ‘treurenden’ 

getroost.  

Dat is het evangelie. Het kruis van Christus waardoor jij wordt gered. 

 

Laatste vraag: wie denk je, dat er over het algemeen het meeste troost vindt in deze vreemde 

zaligspreking van Jezus? De mensen die het vandaag bijna altijd voor de wind gaat (ook in de kerk) en 

daar dus vooral van vervuld zijn en mee bezig (busy…), of de mensen die toch wel met heel veel 

tegenwind in hun leven te maken hebben, zó dat de tranen hen er soms van in de ogen staan? Zoals 

je dat bij een gure tegenwind kunt hebben…Zodat je soms bijna stilstaat zelfs… 

En wie denk je dan dat naar Jezus’ maatstaven echt gelukkig te prijzen zijn? Ook al is het geluk 

‘bergopwaarts’: ploeteren soms, en klauteren en zweten…, volhárden. 

Tja, die Jezus, echt tegen de stroom in hoor. Goede vrijdag is een vreemde eend in de bijt van onze 

geschiedenis. Mensen van vandaag maken het dus vaak belachelijk of negeren het gewoon. 

 

Ik wens ons allemaal daarom een bewust-gezegende goede vrijdag toe, een dag vol van troost die 

hout snijdt…! Kruis-troost. Kruishout-troost.  

Met na die stille zaterdag, waarop alles en iedereen z’n adem inhoudt, een begráven Jezus, op Pasen 

die morgenglans van de eeuwigheid waar zelfs het zonlicht bij verbleekt… 

Als dat niet ‘bergopwaarts’ is.  
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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’ 

 

http://www.kristalkerk.nl/

