
Zondag 29 november 2015 - Zachtmoedigen zullen de 
aarde beërven
 - Ps. Hoo Handojo -

Je bent een rank verbonden aan de wijnstok, dat is Jezus. 
Er is ook een boom met 9 vruchten (vruchten van de Geest).

Mattheüs 5: 5, 3•
De zachtmoedigen zullen de aarde beërven◦
De nederigen hebben het koninkrijk der hemelen… ◦
Wie is zachtmoedig? Iemand die zachtmoedig is, is niet zwak. Het ◦
is niet iemand die altijd 'ja' zegt.

Zachtmoedig komt van het Griekse woord 'praws' =‣
goede zelfbeheersing•

zelfbeheersing ≠ zelfverdediging◦
nederigheid•

Hoe nederiger je bent, hoe meer God je kan ◦
zegenen.

Je moet de toelating geven in je hart om de vrucht van de Geest te 
laten groeien.

1 Petrus 2: 19-20•
Het is genade om pijn te verdragen die je eigenlijk niet verdient. ◦
Hoe reageer je onder valse beschuldigingen?
Zachtmoedigheid heeft ook te maken met steeds willen ◦
vergeven.

Numeri 12: 3•
Mozes was een zeer zachtmoedig man.◦

2 Timotheüs 2: 24, 25•
De belangrijkste bediening is de bediening van verzoening. Iedere ◦
gelovige heeft deze bediening. Je kan anderen leiden in de 



verzoening met God. De grote opdracht van Jezus is: "Ga heen 
en maak discipelen van de mensen."

Nederigheid•
Pronk niet met al je kennis. Het is belangrijker om de kennis die ◦
je kent, toe te passen in je leven. Belangrijker dan de hoeveelheid 
kennis die je hebt.
"Neem je kruis op, en volg Mij.", zegt Jezus. Je kruis opnemen, is ◦
sterven aan jezelf.

Filipenzen 2: 3, 6-7•
Trots staat recht tegenover zachtmoedigheid.◦
Acht de ander beter dan jezelf. Alles komt van God. Ook je ◦
talenten, gaven,… Blijf dus nederig en geef God de eer. 

Hoe kan je nu zachtmoedig / nederig zijn? Uit jezelf kan je dit niet. 
Vraag Gods kracht om dit te zijn. Om erin te groeien. 

vers 6-7: Jezus is het ultieme voorbeeld van nederigheid. Hij legde  ◦
Zijn goddelijkheid af en werd een slaaf aan de mensen gelijk.

Zachtmoedigheid =•
ook plooibaar, kneedbaar, onderwijsbaar zijn… ◦

Jakobus 1: 21•
ontvang Gods Woord met een zachtmoedig hart. ◦


