
Bergopwaarts (7, slot) 

 

‘…Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God…om Hem te kunnen 

aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest, dat wij Gods kinderen zijn…samen 

met Christus zijn we erfgenamen van God: wij moeten delen in zijn lijden om met Hem te kunnen 

delen in zijn luister. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de 

luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat 

openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen 

wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen….nog altijd als in barensweeën zucht en 

lijdt…en ook wij, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, zuchten in onszelf in  afwachting van 

de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan….In deze hoop 

zijn we gered…wie hoopt er op wat we al kunnen zien; maar als we hopen op wat nog niet zichtbaar 

is, blijven we in afwachting daarvan volharden…De Geest zelf pleit voor ons met woordloze 

zuchten…Wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, 

alles bijdraagt aan het goede. Want wie Hij al van te voren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van 

tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van Zijn Zoon…heeft Hij nu al laten delen in zijn 

luister…Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet gespaard, 

maar Hem omwille van ons alleen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? …wat zal ons 

scheiden van de liefde van Christus: tegenspoed, ellende, of vervolging…Ik ben ervan overtuigd dat 

dood noch leven…,of wat er ook maar in de schepping is ons zal kunnen scheiden van de liefde van 

God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer..’,  Rom.8: 14-39 

 

In dit lange tekstgedeelte, waarin Paulus het onderwerp ‘bergopwaarts’   behandelt, komen veel 

serpentines voor: u weet wel, van die haarspeldbochten, slangelussen. Ze worden vaak, op een 

bergpas, aangegeven met duidelijke roodomrande driehoekige borden met zo’n kronkel erin. Ze 

vergen al je aandacht, die S-bochten, je moet terugschakelen en je stuur omgooien en goed opletten. 

Je moet geregeld vaart minderen, steeds in je spiegels kijken en op je voorganger letten, en het 

rijden ervan is tijd- en energierovend. Nog gekker wordt het, wanneer je op passhöhe je auto wegzet 

en te voet verder omhoog gaat kronkelen naar de echte toppen waar de pas je doorheenvoert. 

In Romeinen 8 gaat het niet over een Alpenpas zoals de grote Sint Bernard of de Furka. 

Het gaat daar over het bestijgen van het hooggebergte van het Koninkrijk  der hemelen, dat vreemde 

Koninkrijk dat ‘niet van deze wereld is’, en waarvan de Koning, de Gekruisigde en daarna Opgestane, 

zit aan Gods rechterhand.  

Het is dus ergens een ‘onzichtbare’ pas, een geestelijke bergtocht-omhoog.  

Omdat je die niet ‘zien’ kunt, ontkennen veel mensen vandaag aan de dag in onze samenleving het 

bestaan van die pas. Dat is een metafysische (‘boven de zichtbare natuur uitgaande’) blindheid die 

verstrekkende gevolgen heeft. Mensen vliegen vandaag van hot naar haar en plakken albums vol met 

hun (digitale) plaatjes van bergmassief zus en hooggebergte zo (tot in de Himalaya toe!) die ze ook 

met één druk op de knop naar elkaar kunnen doormailen. Maar van déze weg ‘die omhoog leidt, nog 

veel verder’(1 Cor.12:31) hebben ze nog nooit gehoord. Dat getuigt van een funeste 

wereldvreemdheid. Want die geestelijke pas heeft God juist aangelegd in ons concrete aardse 

bestaan: die van onze ‘schepping’ en van ons als ‘schepsel’,  mensen van vlees en bloed, zoals Paulus 

in Rom.8 met nadruk betuigt. Wij hebben als moderne mensen ons wereldbeeld op een reusachtige 

wijze geamputeerd en ondanks dat 3-D oprukt, zelfs in onze huiskamers, kijken we platter dan ooit.  



Zonder de geestelijke bergroute omhoog van Romeinen 8 (en in het kielzog daarvan die van 1 Cor.13, 

want ‘de liefde’ is het ethische tegenbeeld van onze redding, zoals kop en munt) is het leven hier op 

onze schitterende planeet opgesloten en begrensd, nutteloos en zonder hoop, zonder kop of staart, 

zonder God als Begin en Jezus Christus als Einde(r), volkomen toevallig en lukraak, onrechtvaardig en 

vastgeroest in ketenen van vergankelijkheid waaraan niemand en niets ontkomt. Tevergeefs. 

Een niet ontsloten berglandschap, dat ook nooit ontsloten kan en zal worden. Hoezeer de techniek 

ook nog zal oprukken. Zelfs als we 120 kunnen worden en misschien nog wel behoorlijk vitaal ook. 

Dat is ook de kracht van het OT-ische boek Prediker: alles in het leven is ijdel, tevergeefs, zonder 

echte zin, doelloos en lukraak, en Paulus haalt heel die OT-ische wijsheid aan in die ene catastrofale 

zin: ‘want de schepping is ten prooi (onderworpen) aan zinloosheid…’(vs.20): in dat zinnetje raapt 

Paulus het griekse equivalent op van het hebreeuwse refreinwoord van Prediker: leegte, ijdelheid. 

Tenzij die Weg er is, omhoog, uit dit dal omhoog: en die Weg is Jezus Christus zelf. Die weg mag dan 

een geestelijke zijn, maar daarom niet minder concreet, want Het Woord is mens geworden, schepsel 

als wij, van vlees en bloed, en dat is Hij als Opgestane en verhoogde Heer aan Gods rechterhand nog 

steeds; en dat zal Hij ook tot in alle eeuwigheden blijven. Die geestelijke weg omhoog die Hij in eigen 

persoon is en die omhoogmeandert tot op de Troon van God en die ons opvoert naar de nieuwe 

hemelaarde, die Weg ligt er voorgoed.  

Je hebt die weg enkel te zien, te leren zien, in je leven, je hebt die weg in geloof te ontdekken, door 

naar Jezus’ woorden te luisteren en je leven te bouwen op de door Hem gedane verlossingsdaden 

van Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. En dan langs Hem, die pasweg, omhoog te leven, Hem 

tegemoet, van adem, energie en wijsheid voorzien door Zijn Geest.  Bergopwaarts. 

 

Fenomenaal scherp is de levenswijsheid, de taxatie van ons huidige bestaan, door Paulus in 

Romeinen 8. Vanaf de vroegste griekse wijsheidsleraren tot en met de knapste filosofen en 

sociologen vandaag is dit inzichtgevende niveau van commentaar op de toestand van ‘onze wereld’ 

niet gehaald. De ‘inspiratie’  druipt hier van Paulus af, net zoals die al van Prediker afdroop, het is ook 

dezelfde Geest die hen hierin beademde. Nooit heeft een mens dit uit zichzelf bedacht of gesproken, 

durven denken of durven spreken.  

En dat in tweeërlei opzicht. 

Allereerst heeft eigenlijk niemand zo driest-triest over onze wereld durven spreken als Paulus hier. 

Vers 20 zet onze wereldgeschiedenis weg als een niet en nooit te redden project. Uit en in zichzelf 

althans. Het was niks en het is niks en het wordt ook nooit iets met onze planeet en ons als 

mensheid. We liggen als onder een stolp die ons steeds weer verstikt en die niet blijvend omhoog te 

tillen is, wat we ook doen en nog gaan doen. Al het geschapene weert zich daar uit alle macht tegen, 

steeds maar door (‘…niet uit eigen wil…’), onze geschiedenis van ‘ontwikkeling’ is daar eigenlijk het 

verslag van, maar het gaat nooit substantieel lukken. Vanity. Want: God zelf heeft het geschapene 

daaraan onderworpen. Daar moet meteen bijgezegd: vanwege onze val in zonde. Geen heilig of 

anderszins belangrijk boek op aarde verklaart de hopeloosheid van ons leven zo diep en fundamenteel 

als de bijbel. Geen enkel. Natuurlijk hebben de existentialisten zoals Sartre gesproken van de 

‘waarde(n)loosheid’ van ons bestaan. En dat je er zelf dus maar nog het beste van moet maken, 

helemaal op je eigen manier en kompas. Maar Sartre kon geen oorzaak aanwijzen. Hij kon ook de 

hopeloosheid waarin het geschapene vastzit niet duiden. Waarom is alles zo absurd zinloos en zonder 

doel? En: waartoe? We komen niet verder dan wat gestamel over: dat zulks nu eenmaal bij ‘de 

natuur’ (zoals wij dat ook zijn) hoort en bij onze ‘evolutionaire ontwikkeling’ en dat het de 

schaduwzijde is van ons bestaan door de oerknal of van welk niet-verifieerbaar proces uit het 



verleden ook maar. Er is dus zelfs geen spóórtje ook maar van het vinden van een uitweg-omhoog uit 

de gesloten ijdelheid van onze wereld en haar bestaan. Zonder zinnige diagnose geen zinnige 

remedie. 

Maar het tweede dat Paulus er meteen aan vast knoopt, maakt zijn woorden pas echt uniek: en dat is 

dat hij die ongekend (en nu door hem ‘verklaarde’, geduide) hopeloze staat van ons bestaan 

vastknoopt aan de Uitweg in en door Jezus Christus. God heeft van Bovenaf in zijn Zoon de stolp 

opengebroken, Hij heeft in Christus, door Hem te laten neerdalen midden in ons verschuldigde 

bestaan-zonder-uitzicht-en-hoop, de gesloten cirkel van de dood opengebroken, door de schuld van 

ons allen op Hém te laden, lees Rom.8:3! Kijk, en dat, die verbinding van het meest hopeloze aan het 

ultiem Hoopgevende en Reddende, dat is nu werkelijk een ongehoorde wijsheid, dat is wat Paulus in 1 

Kor.2 noemt, een wereldwijsheid ‘die geen oog gezien heeft en geen oor gehoord en die in geen 

mensenhart is opgekomen…! En die God heeft bestemd voor wie Hem liefhebben! En God heeft ons 

die wijsheid geopenbáárd  door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.’ 

(1 Kor.2:9,10). 

Welnu, die wijsheid schrijft Paulus hier in Rom.8 uit. Ongekende diepte en hopeloosheid 

vastgekoppeld aan ongekende hoogte en uitzicht.  

Dat heet nu ‘bergopwaarts’ in de bijbel. Met een wijsheid die van de Geest van God komt, opent 

Paulus het panorama, nadat hij vanuit die wijsheid ook eerst de dodelijke diagnose heeft gesteld. 

‘Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij 

gedankt: door Jezus Christus, onze Heer!’. Rom.7: 24,25, vervolgens uitgewerkt in Rom.8. 

God heeft een pas aangelegd die ons uit dit tranendal omhoogleidt naar een ultiem-verlost leven, dat 

Paulus aanduidt als: dat we het evenbeeld zullen worden van Christus, zijn Zoon, vs29. Dat we zullen 

delen in Christus’ erfenis, vs.17. Dat we zullen delen in zijn glorie, zijn verheerlijking, vs.30. En dat is 

niet alleen maar een vage, geestelijke werkelijkheid. Maar ons huidige áárdse bestaan, van vlees en 

bloed, zal daarin delen. Verheerlijkt opgestaan nieuw mens, zoals Christus dat nu al is. Wat dat 

precies inhoudt, kan geen mens nog zeggen, dat is een verborgenheid die pas bovenaan, op 

pashoogte, ons geopenbaard zal worden, vs.18. Maar het is zo reëel als ons vlees en bloed nu is. En 

ook de schepping, heel de aarde en haar natuur, die wij als mensen in onze val meetrokken die 

ijdelheid in en die dood in, zal daarin delen, vs.21. De schepping gaat als het ware al op haar ténen 

staan, zegt Paulus en strekt haar nek (vs.19) om dat moment te mogen meemaken waarop wij 

bovenaan zijn, waarop Christus weerkomt en onze heerlijkheid volkomen onthuld zal worden: ja, zoals 

de mens dan in zijn Godsbeeld, want Christus-beeld (aan Hem gelijkvormig, naar Zijn beeld), hersteld 

zal zijn, zo zal dan de schepping eindelijk haar barensweeën te boven zijn: uit haar een nieuwe wereld 

geboren, en wij noemen die nieuwe wereld ‘naar God’, naar Vader, Zoon en Geest, want uit Hem en 

door Hem en tot Hem zijn alle dingen: ja, de bergen zullen dan jubelen en de rivieren in hun handen 

klappen, de zee en alles wat daarin leeft zal bruisen voor de Heer, en juichen zal voor Hem de nieuwe 

wereld met al haar bewoners…! Psalm 98. En wolf, panter, beer, lam, rund en leeuw, ze zullen samen 

spelen met een kind, bij het hol van een adder, een baby graait naar het nest van een slang, Jes.11. 

Geen enkele slang zal nog herinneren aan de Slang. Integendeel, heel de aarde zal één 

tentoonstelling zijn van Het Lam. Met ons als zijn spiegelende beelden. Spiegelzaal van Gods glorie, 

macht en liefde in en door zijn Zoon, in en door zijn Geest. 

 

Ja, dat heet bergopwaarts in de bijbel. 



Maar: smal is die pas. En er zijn er maar weinigen die hem vinden (Matt.7:13,14). Dat zegt Jezus, die 

de Pasweg zelf is, niet om ons te ontmoedigen, of om de weg bij voorbaat zo goed als af te sluiten. 

Maar het is wel een serieuze aanmoediging om die pasweg te gaan. 

Laat je daarbij niet van de wijs brengen door de scherpe S-bochten die erin liggen. Ik ga daar hier nu 

niet uitgebreider meer op in. Maar wie Rom.8 eens precies leest, vers voor vers 1), zal merken dat er 

onderweg omhoog veel geléden wordt, en daarom ook veel gebéden, dat er gezucht wordt als in 

barensnood, ja zelfs dat délen in Christus’ heerlijkheid ook altijd betekent: nu delen in Zijn lijden 

(vs.17); en ook de Geest, die ons nota bene als garantiebewijs Gods en Eerstelinggave van dat nieuwe 

Koninkrijk gegeven is, zucht en steunt vanuit ons innerlijk tot God met onuitsprekelijke verzuchtingen; 

ja, en die vruchteloosheid van nu, dat kosmische lijden van nu waaraan God de hele schepping nú 

nog steeds overgeeft (en dat blijft ook zo tot het einde!), die treft ook ons, wij gaan nog steeds onder 

het juk van de gevolgen van de zondeval door naar Gods bestel, ook, ja soms zelfs juist als je een kind 

van God bent (vs.23!) en de Geest vanuit jou als Gods gekozen kind de barensweeën van de oude 

schepping aanjaagt…als Hij in jouw (gelovig) zuchten zelf zucht. Maar in hóóp. Die zekerheid is. Want 

Jezus Christus immers. Maar die dus juist volharding vergt. Geen gemakkelijk salon-christendom met 

alleen maar succesverhalen, maar zweten en steunen soms en volhouden en bidden, meebidden met 

de Geest om de geboorte van de nieuwe schepping dwars soms tegen de aanvechting in en de duivel 

die aan jou trekt om midden op die pas om te keren… 

 

Wie zal, ook als leven lijden is, jou scheiden van Gods-ja-tegen-jou-in-en-door-Jezus-Christus? Niets 

en niemand. Niks in heel die oude schepping van God, die kreunende geschapen werkelijkheid die 

ons met huid en haar omringt, ja die wij zelf zijn, niks kan mij wegtrekken bij het feit, dat ik 

bergopwaarts leef. Want van en in Christus ben. Door zijn Geest. Kind van de Vader, papa’s-kind 

(vs.15)… 

Jezus Christus roept mij vanaf Zijn Berg omhoog. Achter Hém aan, leef ik, in volharding op Hem 

vertrouwend, nu al het eeuwige leven. Zelfs van mijn lijden straalt zijn Licht af. Mijn duisternis van nu 

kondigt juist Zijn nieuwe morgen aan, zowaar als op Pasen toen het aanvankelijk nog zó donker was, 

de zon van de Zoon opging. Ja mijn huidige duisternis vórmt juist mijn verlangen naar dat Licht en 

maakt mij los uit mijn ingebakken aardsgezindheid-hier, mijn lijden perst de weeën die naar nieuw 

Leven streven uit mijn geest omhoog door De Geest (vs.27 én in directe aansluiting daarmee vs.28)! 

Zo werkt naar Gods bestel het lijden hoe onbegrijpelijk soms ook op het blote oog, méé aan het 

‘goede’, dat God in Christus met ons voorheeft. Het stuwt ons voorwaarts, perswee na perswee, en 

we rekken onze nekken uit naar Gods toekomst…, inderdaad ‘reik-halzend’ verlangend naar Christus’ 

heerlijkheid die de onze zal zijn. 

Opletten: daar is weer een scherpe haarspeldbocht: we zijn er nog niet…  

Maar ook deze haarspeld spelt, dat in Hem de volledige redding nabij is… elke meter weer een meter 

dichterbij.  

Elke dag, in Hem geleefd en geleden naar Romeinen 8, weer een dag dichterbij! Bergopwaarts! 

 

‘Jezus, ga ons voor 

Deze wereld door, 

En U volgend op uw schreden, 

Gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan uw hand, 

Naar het vaderland. 



 

Valt de weg ons lang, 

Zijn wij klein en bang, 

Sterk ons, Heer, om zonder klagen, 

Achter U ons kruis te dragen. 

Waar Gij voor ons tradt, 

Is het rechte pad. 

 

Krimpt ons angstig hart 

Onder eigen smart, 

Moet het met de ander lijden, 

Jezus, geef ons kracht tot beide. 

Wees Gij zelf het licht 

Dat ons troost en richt. 

 

In de woestenij, 

Heer, blijf ons nabij 

Met uw troost en met uw zegen 

Tot aan ’t eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd 

In uw heerlijkheid.’  (Liedboek gez.442)  

 

1) Voor wie een uitstekende commentaar zoekt op Romeinen 8 raad ik graag aan: John Stott, De 

boodschap van ROMEINEN, uitgeverij Novapres, Hoenderloo 2009. Verder natuurlijk ook de 

commentaar van J. van Bruggen uit de CNT: Romeinen, Christenen tussen stad en synagoge.  Verder 

is er momenteel ook de commentaar van Tom Wright, Paulus voor iedereen, ROMEINEN DEEL 1, van 

Wijnen 2011; deze commentaar leest makkelijker dan de andere twee, maar is aanmerkelijk 

oppervlakkiger en ‘anekdotischer’ maar zeker ook waardevol voor wie niet teveel ‘theologie’ erin wil. 
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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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