
Zondag 8 april 2018 - Nederigheid 
 - Ps. Hoo Handojo - 
 

Jakobus 4: 6-8 •
Onderwerp je aan God. Hij geeft genade aan de nederigen. Hij keert zich ◦
tegen hoogmoedigen.

Nederigheid is een levensstijl. Jezus was nederig.
◦



Wat is nederigheid?


Het is bijv. niet “niets zeggen, maar het in jezelf opkroppen”. Iets opkroppen, •
wilt zeggen dat je trots gekrenkt is, maar je durft het niet te zeggen en kropt 
het in jezelf op… 

Trots wordt overwonnen door nederigheid.
•
Nederigheid komt uit je hart. Het heeft niets te maken met uiterlijk vertoon. 
•
Het is erkennen dat alles van God komt. 
•



Mattheüs 5: 3 •

Zalig de armen van Geest (= de nederigen van hart), want van hen is het ◦
Koninkrijk der hemelen. Je bent immers afh. van God.




Jakobus 4: 10 •

Verneder je voor de Heer en Hij zal je verhogen.
◦



Mattheüs 5: 5 •
 Zalig de zachtmoedigen, zij zullen de aarde beërven.
◦
Je kan iets aangeleerd worden. Niet te trots om te veranderen. 
◦



Mattheüs 5: 8 •

Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
◦



Jesaja 64: 6 •
Allen zijn onrein. Rechtvaardige daden zijn als een bezoeld kleed, als het ◦
niet uit een nederig hart komt. 




Romeinen 5: 1-2 •

Je bent gerechtvaardigd uit het het geloof. 
◦



Hebreeën 4: 16 •
Nader met vrijmoedigheid tot de troon van genade. God geeft op het ◦
juiste moment genade in je leven. 






Onderzoek in je eigen leven welke gebieden in je leven je nog niet 
onderworpen hebt aan God. 



‘Positieve’ kanten van nederigheid (= de iets gemakkelijkere kanten van 
nederigheid)


 Beseffen dat de talenten in je leven van God komen. Alles wat je kan, is •
dankzij God. 




‘Negatieve’ kanten van nederigheid (= de moeilijke aspecten van nederigheid)


Jezelf verdedigen, is een teken van trots. 
•
Toen Jezus bespot werd, beschimpt, enz… reageerde Hij niet.
•
Als iemand je beschuldigt van iets, neem dat mee naar God. Vraag of er een •
kern van waarheid in zit en vraag vergeving en kracht zo nodig. Zijn het 
echte, valse beschuldigingen, vraag kracht om de ander te vergeven.

Tenslotte is het niet belangrijk wat de anderen over je zeggen. Het •
belangrijkste is wat God over je zegt. 




Psalm 139: 23-24 •

Vraag dat God je hart onderzoekt… 
◦


 


