
Bergopwaarts (6) 

 

‘De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze Hem 

zagen bewezen ze Hem eer, al twijfelden sommigen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: Mij is alle 

macht gegeven in de hemel en op de aarde…’, Matt. 28: 16-18 

 

Bergopwaarts. 

Zoals het in het evangelie van Matteüs met een berg begon, met Jezus’ beroemde bergrede (Mt5-7), 

zo eindigt het nu ook met een berg. En ja, het is dezelfde berg, immers: ‘de berg waar Jezus hen had 

onderricht’ (nb: de vertaling NBG 1951 evenals veel andere vertalingen geven een andere versie:  ‘de 

berg waarheen Jezus hen verordend had (heen te gaan)’, maar die vertaling is onwaarschijnlijk). 

De cirkel sluit zich. Jezus begon vanaf ‘de berg’: van bovenaf legde Hij, anders dan de 

schriftgeleerden, met gezag zijn State of the Union van het Koninkrijk der hemelen dat Hij kwam 

brengen, af en op. Hij trekt je omhoog uit de laagvlakte van dit gebroken en schuldgebonden leven 

naar de hoogte van God en spreekt je zo zalig. ‘Dan ga ik op tot Gods altaren’. En Jesaja 2 wordt 

vervuld: ‘Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer (dat is Hijzelf, Jezus, de 

levende tempel) rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen…en Hij zal ons 

onderrichten, ons de weg wijzen…’(Jes.2:1-5). 

En nu eindigt het ook weer in Matteüs’ beschrijving van de wording van dat Koninkrijk met die 

hoogste van de bergen: wat een compositie. 

Wie inmiddels het hele evangelie goed gelezen heeft, weet dat dat nieuws van die gang 

‘bergopwaarts’  niet alleen hoogten kent. Na Matt. 5-7 daalde Jezus af van ‘de berg’ (Matt.8:1!), niet 

alleen fysiek, maar met heel zijn Wezen, Het Woord dat vlees geworden was, om af te dalen in het 

‘dal van de schaduwen van de dood’ (Psalm 23:4), bergáfwaarts tenslotte naar Golgotha, naar de 

diepte van de God-verlatenheid, voor ons: als het geslachte Lam van God dat de zonden van de 

wereld wegtorst. 

Bergopwaarts is in het evangelie datgene, wat nóóit, maar dan ook nooit in een hart van één van ons 

mensenkinderen opgekomen zou zijn: dat de Zoon van God van zijn hemelhoge troon zou neerdalen 

om voor ons Het Schuldoffer en De Verlatene Gods van heel de geschiedenis te worden.  

En tot op vandaag geeft dat (omgekeerde) reliëf in het landschap van Gods Koninkrijk dan ook diepe 

aanstoot en is het ‘weg met zo’n Koning’ actueler dan ooit. Liever géén God dan zo’n God.  

Want liever géén God dan een God die de schuld van de wereld zo serieus neemt, dat bergopwaarts 

voor ons eerst moet betekenen: bergafwaarts voor Hem. 

 

Geen wonder dan ook, dat er staat: daar op die berg, waar het begon en waar het nu in Matteüs ook 

eindigt, daar bewezen ze Hem eer, ja ze vielen voor Hem op hun knieën, maar sommigen twijfelden 

nog. Want tussen deze twee bergen in zit die ene berg Golgotha en die ligt hen nog steeds als een 

steen op de maag. De beelden van zijn gevangenneming, zijn bespotting, geseling, en kruisiging, 

kortom van zijn ontmanteling als hun Koning, van zijn graflegging en van al die verwarde 

omstandigheden daarna op de paasdag. Van getuigenissen van vrouwen die elkaar tegenspraken, 

van een verschijnende opgestane Jezus dwars door gesloten deuren heen, het was alles wel erg veel 

van het goede voor gewone mensen van vlees en bloed. Hun hele Messiasbeeld had een complete 

aardbeving doorgemaakt, alles was op zijn kant gezet en ondersteboven gekeerd, hun Koning bleek 

de Knecht, hun Herder bleek de Geslagene en Gebondene, Hij die doden had opgewekt blies de 

laatste adem uit, Hij die Lazarus uit het graf had teruggeroepen, daalde neer in de spelonken van het 



dodenrijk. En ná Pasen, zeg nu zelf: hoe is de omgang met Jezus veranderd: Hij ‘verschijnt’ hen nu, ja 

Hij is het, ze mochten zijn handen en voeten en zijde zien en Thomas mocht zelfs toetasten, Hij at 

voor hun ogen en sprak met hen; en tegelijk was Hij daarna ook weer weg. Het is de opgestane en 

verheerlijkte Heer die nu met hen omgaat, het Lam van God dat de troon gaat bezetten naast de 

Vader (Openb.5 en 6), hen ‘verschijnende’ 40 dagen lang tot aan zijn hemelvaart vanaf de Olijfberg bij  

Jeruzalem (Hand.1). 

Wie zou niet twijfelen? 

Ja, Hij is het, maar ís Hij het ook?  

Ja, Hem is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde, en ze geloven het, ze aanbidden Hem, 

maar hun knieën knikken en beven.  

Het is allemaal zo van een andere orde geworden, de omgang met hun Heer. De contouren van Zijn 

Koninkrijk. Ze sluiten niet aan bij hun concrete verwachtingen hier en nu, bij hun wensen en noden 

van dít moment, bij hun uit de aarde aards zijn, bij hun lege visnet en bij hun angst voor de toekomst. 

Ja,  Hij er wel is. ‘Het is de Heer!’ (Joh. 21:7). Ja. Knielen. Maar hun ‘grip’  op Hem als voorheen is weg. 

Hij ‘vaart op’ immers (Joh.20: 17). En als Hij boven is, bij de Vader, met alle macht bekleed, ja dan is 

Hij er, maar…vaak zo geestelijk, zo van een andere orde. 

Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, hoe vaak had Jezus het niet gezegd. Het dringt nu pas tot hen 

door. Zijn vreemde zaligsprekingen correspondeerden daar ook mee: gelukkig bén je als je huilt, als je 

arm bent, als de mensen je vertrappen, als je hongert en dorst naar herstel van je geschonden 

recht… 

 

Sommigen twijfelden. Je mag ook vertalen: sommigen aarzelden. Dat is geen ongeloof. Maar 

worsteling met hun geloof. 

Vergaat het ons allemaal niet zo?  

Vanaf de berg in Galilea, waar Jezus ooit begon en waar Hij nu in Matteüs’ beschrijving eindigt, waar  

vanaf kortom heel Jezus’  blijde nieuws van dat ándere Koninkrijk nu de vormen heeft aangenomen 

van ons mensen ‘vreemde’ begrippen als verzoening, van afbetaling van de schuld, van opstanding 

uit niet alleen een lichamelijke maar voor alles geestelijke dood, uit herstel van de geschonden band 

met De Vader, uit het klaarmaken van kamers voor ons allemaal in een Rijk dat nog komende is: ja, 

vanaf die berg kun je hoogtevrees krijgen. 

Je staart temidden van je noden van alledag in een duizelingwekkende geestelijke diepte. Is het 

allemaal, Heer, dat wat U komt doen met en voor ons, is dat allemaal niet teveel voor ons, te hoog en 

te diep, gaat het de maten van ons zo vaak kleine en bange mens-zijn niet ver te boven? 

 

Ja, alles wacht daarom op de komst van de Geest, de Bijstand die Jezus zenden zal, de Helper, de 

Trooster. 

Hij, de Geest, die ons deze ‘vreemde’ Jezus gaat verklaren, te binnen brengen, in en aan ons hart 

leggen in geloofsinzicht en geloofsvertrouwen. Om achter die Jezus aan te kunnen overleven en te 

volharden in dit aardse geschonden landschap van bergen en dalen, van ploeteren en klauteren, van 

zo vaak verduisterde horizonten en bloedrode zonsondergangen, ja van Somalië waar ‘zomaar’ 

terwijl de wereld wegkeek, tussen 2010 en 2012 in een ‘vergeten hongersnood’ 250.000 mensen 

(waarvan meer dan de helft aan kinderen) stierven van de honger, een gruwelijke dood…En het is 

maar één bladzijde uit het boek van onze aardse geschiedenis. En u zegt: kijk, hier heb ik ook nog een 

pagina in te leveren, die van het moeizame leven van iemand die mij zo lief was, of: hier, hier heb je 

de pagina van mijn eigen leven… 



Boven op de berg waar Jezus zijn machtige onderwijs gaf, boven op de berg waar Hij nu staat als de 

Gekruisigde die lééft, de voor mij Opgestane Heer aan wie alle macht in hemel en op aarde gegeven 

is, daar boven op die berg krimpt mijn bange hart.  

O Heer, ik geloof, maar kom mijn kleingeloof te hulp, mijn twijfels en vragen, want er is zoveel dat ik 

niet begrijp en nooit bevatten kan. 

 

Zo dringt de aanstaande hemelvaart van de Heer in Matt. 28 naar de uitstorting van Zijn Geest. Die 

ons op het hart bindt met koorden van Zijn liefde: vrees niet, banggelovigen, want het heeft Mijn 

Vader behaagd jullie Het Koninkrijk te geven. Lucas 12: 32, ná juist Jezus’ onderwijs daar over de 

zorgen van alledag, lees dat stuk en eet het: Luc.12: 22-32! En eet het elke dag.  

Bergopwaarts dus. Maar niet op eigen adem. Dan halen we het niet. 

Maar op de adem van Jezus’ Geest. Van de Heilige Geest, die ons ijle soms zo geprangde bestaan 

doorademt van de daden en beloften van Vader en Zoon, die ja en amen zijn, zo waar als Jezus 

gebleken is Gods Zoon te zijn in kracht door zijn opstanding, Rom.1:4! 

Halleluja.     

 

8 mei 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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