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Suggestie om te beginnen:
Schrijf op een flipover het
woord ‘nederigheid’, en laat
jullie gedachten er eens over
gaan; aan welke
voorbeelden, woorden,
personen uit de Bijbel,
beelden/ schilderijen, gedrag
moet je denken en welke
emotie roept het op?
Lees daarna de samenvatting
van de preek, en bespreek
wat je raakt of wat vragen of
reacties opwerpt.
Om te zingen:
Opw 640
Opw 561
Opw 331
Om te lezen:
Romeinen 12: 3
Filippenzen 2: 3-5

Intergenerationeel gemeente zijn
Het jaarthema is ‘generaties verbinden’; we willen graag een gemeente zijn waarin iedereen zich
thuis voelt, elkaar waardeert en van elkaar leert, ouderen en jongeren. We kunnen elkaar
bijschaven, iets verder helpen om steeds mooiere mensen te worden: zie de subtitel van de
nieuwe serie van zes preken. Uit een onderzoek van een andere kerk citeer ik:
Zonder nederigheid, eenheid, jezelf willen onderschikken, en wederzijdse liefde, lukt het niet
om echt ‘intergenerationeel’ gemeente te zijn.
Nederigheid wordt als eerste genoemd. De deugd, of eigenschap, van nederigheid is heel
belangrijk voor goede relaties met elkaar, ook tussen de verschillende generaties.
Wat is dat eigenlijk, een nederig mens, en wat is het niet? De apostel Paulus helpt ons iets verder
op dit punt. In Romeinen 12:3 schrijft hij: ‘… ik zeg jullie allemaal [let op: dit gaat over alle
generaties] dat je jezelf niet hoger moet aanslaan dan je kunt verantwoorden, maar verstandig
over jezelf moet denken’.
Nederigheid betekent niet dat je negatief denkt over jezelf, dat je jezelf naar beneden haalt, de
put in praat. Nederigheid is realistisch, nuchter – verstandig, zoals Paulus het noemt. Weten waar
je goed in bent, wat je gaven zijn. Maar ook doorhebben waar je aanvulling nodig hebt van
anderen, wat je lastig vindt, of waar je de gaven niet voor hebt. De uitdaging is dus om je gedrag
af te stemmen op wie je bent. Niet jezelf overschatten, niet jezelf te hoog aanslaan. Maar ook niet
jezelf onderwaarderen, jezelf onderschatten. Misschien is het voor jou tijd om uit te stappen,
jezelf niet (laten) tegenhouden door een misplaatst soort nederigheid, of valse bescheidenheid.

Als je ‘verstandig’ over jezelf denkt, weet je waar je beperkingen liggen, en sta je open voor wat
de ander te bieden heeft. Je kent vast wel iemand die creatiever is dan jij, of muzikaler. Of iemand
die meer vaardigheden in huis heeft als het bijvoorbeeld gaat om opvoeding, of geloofsopvoeding.
Voor het gebed:
Kun je echt blij zijn met deze of andere gaven die je ziet bij andere gemeenteleden? En vraag je ze
Om stil te worden voor het om hulp, als je dit nodig hebt, of ervaar je dat ergens toch een beetje als een aanval op je ego?
gebed, bekijk deze video van Bij verstandig over jezelf denken hoort ook het inzicht dat je fouten maakt. Jij en ik, we slaan
Psalms of Korah, ps 131
allemaal weleens de plank mis. Bijvoorbeeld in wat we zeggen, mondeling of via de sociale media.
http://wqd.nl/dAD0
Of in de toon die we aanslaan, of het moment waarop we iets zeggen. De vraag is dan: geef je het
Lees met elkaar Psalm 131 eerlijk toe als je een fout hebt gemaakt? Zeg je sorry, bied je je excuses aan? Of voelt dat te
om het gebed af te sluiten
kwetsbaar, te… vernederend? Misschien is dit iets om jezelf in te oefenen: sorry zeggen?
C.S. Lewis zei:
TIP: Op 8 en 9 februari is
True humility is not thinking less of yourself,
de New Wine
It is thinking of yourself less
[Ware nederigheid is niet minder denken óver jezelf (jezelf ‘minder’ vinden),
winterconferentie in de
het is minder denken áán jezelf]
Lichtboog van 8-9 febr. De
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vol
passie
en aanstekelijk vertellen over Jezus. Je merkt dan ook dat
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het
echt
om
Hém
gaat,
en
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intussen lijken te vergeten. Zo’n soort ‘heilige
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week daarvoor, van 3-10
Het minder bezig zijn met jezelf, en meer gericht zijn op de ander – en op Jezus – klinkt ook door
februari is er een 24/7
gebedsruimte in Apples. die in Filippenzen 2:3-5.
“Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander
je helpt om stil te zijn voor
belang-rijker
dan jezelf. Heb niet alleen je eigen belangen voor ogen, maar ook die van de
God, en Hem te ontmoeten.
ander,
Laat onder jullie de gezindheid heersen die Christus Jezus had.”
Schrijf je in voor een uur van
gebed als kerngroep, als
koppel, vrienden, of alleen:
http://wqd.nl/1Rqa
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Voor het geloofsgesprek
1. Lees om de beurt enkele
verzen uit de Bijbel over
nederig, nederigheid:
- Psalm 138: 6
- 1 Petrus 5:5-6
- Efeziërs 4: 2-6
- Colossenzen 3: 12-15
- Mattheus; 11: 28-30
Welke les, bemoediging,
correctie lees je in deze
teksten?

‘Handel niet uit geldingsdrang…’ In het Engels: selfish ambition, ‘hogerop’ willen komen, jezelf
naar voren schuiven – niet om te dienen, maar voor je status . In de tijd van Jezus en Paulus
waren status en eer heel belangrijk. Je werd aangemoedigd om beroemd en geëerd te worden.
Nederigheid was absoluut geen deugd, het was geen karaktereigenschap die je zou moeten
ontwikkelen. Ook in onze cultuur merk je dat status belangrijk is. Persoonlijke ambitie wordt
eigenlijk altijd als iets positiefs gezien. Paulus zegt tegen ons: kijk nog ‘ns even goed wat je
motieven zijn, waaróm je iets doet. Ambitie op zich is niet slecht, maar handel niet uit
geldingsdrang, uit een drive om anderen af te troeven of jezelf op de kaart te zetten.

‘… of eigenwaan…’. Handel niet uit eigenwaan, zegt Paulus. In het Engels: vainglory, letterlijk
vertaald: lege glorie. Vainglory/eigenwaan betekent dat je op zoek bent naar het applaus van
mensen. En niet maar een klein beetje, je bent daar heel erg naar op zoek. Of het nu gaat om je
hippe kleding, je mooie tuin, je trendy keuken, je dappere dieet, je nieuwste gadgets, je
2. Nederigheid kan
flitsende auto, je droomhuis, je indrukwekkende cv, je avontuurlijke vakantie, je creatieve
betekenen dat je jezelf
invallen en originaliteit, je sportprestaties, of het hangslot in je neus -): het gaat erom dat je
verloochend. Wat is
wordt gezien en dat mensen voor je klappen, figuurlijk of soms letterlijk. Wij leven in een tijd en
ongezonde nederigheid en cultuur waarin eigenwaan een deugd is, iets om naar te streven, je krijgt het aangeleerd onder
wat is gezonde assertiviteit? andere via marketing en sociale media. Kunnen we elkaar helpen om elkaar achter de schone
Hoe moeilijk/ makkelijk is
schijn te leren kennen? Laten we dan tegelijk opletten of er misschien een diepere reden is
het om dit verschil te zien? waarom iemand op zoek is naar aandacht en waardering. Hoe kunnen we elkaar helpen om de
eigen identiteit en zekerheid te vinden bij God – dat je zijn kind bent?
3. Hoe praktiseer je
‘nederigheid’? Tips:
‘… maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf
a) Een dankbaar mens is niet Paulus gebruikt hier een woord dat je kunt vertalen als ‘humblethink’: nederig denken. We
snel hoogmoedig, arrogant, weten nu wat dit inhoudt: verstandig, realistisch denken over jezelf. Eerlijk onder ogen zien wat
betweterig of eigenwijs.
je sterke en zwakke punten zijn, waar je mogelijkheden en waar je grenzen liggen. En openstaan
Schrijf op waar je dankbaar voor wat de ander te bieden heeft. Neerbuigend spreken over anderen is geen ‘humblethink’.
voor bent.
Toch zie je ook dat Paulus vaak genoeg medegelovigen corrigeert, en hen confronteert als ze
b) Zoek en benut kansen om theologisch of in hun gedrag de bocht uitvliegen. De ander belangrijker achten dan jezelf
van iedereen te leren. Hoe betekent niet dat je alles maar goedvindt of door de vingers ziet.
‘teachable’ ben je? Wat heb
jij recent geleerd van een
‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.’ Bij nederigheid
ander?
hoort ook dat je iemand wilt opbouwen, dat je hem of haar graag tot bloei ziet komen.
c) Hoe is het voor jou om
De kerstmusical was een prachtig voorbeeld van samenwerken, van generaties verbinden ook.
eerlijk toe te geven als je
En van ‘niet alleen letten op je eigen belangen’ – en op je eigen rol – maar ‘ook op die van de
ernaast zat, of een fout hebt ander’. Het gaat dus om én/én. Jouw belangen doen ertoe, en je mag daar ook op letten, maar
gemaakt, of iemand hebt
let tegelijk ook op die van de ander(en).
gekwetst? Hoe is het om
sorry te zeggen? Kun je een ‘Laat onder jullie de gezindheid heersen die Christus Jezus had.’
voorbeeld geven?
In onze zoektocht naar nederigheid is dit onze hoogste roeping. Jezus geeft ons hét voorbeeld
d) ‘Humble thyself’ in gebed, van nederigheid. God werd een kwetsbare baby – dat was al een heel grote beweging van
bidden een uiting van
nederigheid, van bewust gekozen statusverlies. Eenmaal opgegroeid waste Hij, de meester, de
afhankelijk (willen) zijn. Het rabbi, de voeten van Zijn leerlingen.
is goed om jezelf daarin te Dat was een nederig en vies werkje, iets voor een slaaf. Hij voelde zich daar niet te goed voor –
oefenen. Dat op zich
en Hij vraagt ons om Hem na te volgen in die houding. En Jezus onderwierp zich telkens
bevordert al dat je een
opnieuw aan de wil van Zijn hemelse Vader. Ook toen het heel spannend werd. Ook toen het
nederig mens wordt. Hoe
betekende dat Hij zou moeten sterven aan het kruis – het toppunt van vernedering. Dat
kun je nederigheid in
gedenken we, als we zo meteen het avondmaal vieren.
praktijk brengen in je
gebedsleven?
Wat kun je praktisch doen om te groeien in nederigheid? Wat is ervoor nodig dat onder ons
e)Als je mensen helpt die
(nog meer) de gezindheid van Jezus, zijn nederige en tegelijk heel ‘verbindende’ houding,
het moeilijk hebben maakt zichtbaar wordt? Robert opperde enkele mogelijkheden, verwerkt in deze hand out.
het je afhankelijk/ nederig
voor God.

