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Themapreek Mooie mensen 1: nederigheid
Dit seizoen zijn we bezig met ‘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. (Ik heb dit
iets nader toegelicht in mijn plog van januari.) In andere kerken zijn ze hier ook mee
bezig. En wat blijkt – ik citeer uit een onderzoek: “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. Dat is het thema van deze preek. Over
wat nederigheid wel is en wat het niet is. En wat helpend kan zijn om zelf (nog meer) een nederig mens te
worden.
Ik heb me afgevraagd: wat is dat eigenlijk, een nederig mens? Hoe ziet zo iemand eruit? 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, Paulus schrijft naar de hele gemeente in Rome] 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 niet negatief denken over jezelf, maar 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 dus ook niet jezelf onderwaarderen, jezelf onderschatten. Vaak heb je het best wel door wanneer je jezelf overschreeuwt.
Bijvoorbeeld als je bewust de indruk wilt wekken dat je ergens veel van afweet. Terwijl je er misschien ooit
één boek of artikel over hebt gelezen. En soms doe je jezelf tekort. Bijvoorbeeld door steeds te herhalen
dat je iets niet kunt, terwijl je het nooit echt hebt geprobeerd. 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. Kun je echt blij zijn met
deze of andere gaven die je ziet bij andere gemeenteleden? En vraag je ze om hulp, als je dit nodig hebt,
of ervaar je dat ergens toch een beetje als een aanval op je ego?
Bij verstandig over jezelf denken hoort ook het inzicht dat je fouten maakt. Jij en ik – ik zeker ook – we
slaan allemaal weleens de plank mis. Bijvoorbeeld in wat we zeggen, mondeling of via de sociale media.
Of in de toon die we aanslaan, of het moment waarop we iets zeggen. De vraag is dan: geef je het eerlijk
toe als je een fout hebt gemaakt? Zeg je sorry, bied je je excuses aan? Bijvoorbeeld als je als geestelijke
leiders een [Nashville-]verklaring hebt uitgebracht die veel pastorale en missionaire schade blijkt te veroorzaken? Of – dichter bij huis – als tiener naar je ouders, of naar oudere gemeenteleden, bijvoorbeeld je
Explore-leiding? Of richting klasgenoten, of je docent? Maar ook andersom: als ouder gemeentelid naar
tieners en jongeren toe? Of voelt dat te kwetsbaar, te… vernederend? Misschien is dit iets om jezelf in te
oefenen: sorry zeggen?

Een nederig mens zijn kan ook betekenen dat je even helemaal niet met jezelf
bezig bent. C.S. Lewis zei: ‘Ware nederigheid is niet minder denken óver jezelf
(jezelf ‘minder’ vinden) – het is minder denken áán jezelf.’ Sommige christenen kunnen vol passie en aanstekelijk vertellen over Jezus. Je merkt dan ook
dat het echt om Hém gaat, en dat ze zichzelf intussen lijken te vergeten.
Zo’n soort ‘heilige zelfvergetelheid’ is mooi om mee te maken!
Het minder bezig zijn met jezelf, en meer gericht zijn op de ander – en op Jezus – klinkt ook door in Filippenzen 2:3-5. We gaan dit gedeelte eerst lezen,
en daarna er stapsgewijs doorheen:
3. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker
dan jezelf. 4. Heb niet alleen je eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5. Laat onder jullie
de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
‘Handel niet uit geldingsdrang…’ In het Engels: selfish ambition, ‘hogerop’ willen komen, jezelf naar voren
schuiven – niet om te dienen, maar voor je status [bijv. Abimelech in Rechters 9:1-15, 56-57b].
In de tijd van Jezus en Paulus waren status en eer heel belangrijk. Je werd aan alle kanten aangemoedigd
om juist jezelf te laten gelden, om beroemd en geëerd te worden. Nederigheid was absoluut geen virtue,
geen deugd, het was geen karaktereigenschap die je zou moeten ontwikkelen.
Ook in onze cultuur merk je dat status belangrijk is. Persoonlijke ambitie en concurreren met anderen worden eigenlijk altijd als iets positiefs gezien. Je krijgt dit ook mee via de media, denk bijvoorbeeld aan talentenshows. 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, vervolgt Paulus. In het Engels: vainglory, letterlijk vertaald:
lege glorie [Gr. kenodoxian: doxa = glorie, eer; keno = leeg, modern Grieks: vacuüm]. Vainglory/eigenwaan
(of: ijdelheid) 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 flitsende auto, je droomhuis, je indrukwekkende cv, je avontuurlijke vakantie, je creatieve invallen en originaliteit, je sportprestaties, of het hangslot in je neus -): het gaat
erom dat je wordt gezien en dat mensen voor je klappen, figuurlijk of soms letterlijk. Wij leven in een tijd
en cultuur waarin eigenwaan geen ondeugd is, iets dat je moet vermijden. In onze tijd is eigenwaan een
deugd, iets om naar te streven. Lege glorie is iets dat je aangeleerd krijgt, onder andere via marketing en
sociale media. Laten we elkaar helpen om deze cultuur van schone schijn te ontmaskeren en de luchtballonnen door te prikken. Ook in de kerk en ook bij onszelf. Maar laten we dan tegelijk opletten of er misschien een diepere reden is waarom iemand zo op zoek is naar aandacht en waardering. Het kan zijn dat hij
of zij diep van binnen heel onzeker over wie hij/zij is, en mag zijn. Hoe kunnen we hem of haar helpen om
de eigen identiteit en zekerheid te vinden bij God – dat je zijn kind bent?
‘… maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf [tapeinophrosunè].’
Paulus gebruikt hier een woord dat je kunt vertalen als humblethink: nederig denken. We weten nu wat dit
inhoudt: verstandig, realistisch denken over jezelf. Eerlijk onder ogen zien wat je sterke en zwakke punten
zijn, waar je mogelijkheden en waar je grenzen liggen. En openstaan voor wat de ander te bieden heeft.
Dus niet van: “Díe band in onze kerk – ah, dat is pas echte worship! In andere kerken, ach ja, daar zingen ze
liedjes.” Het kan best zijn dat andere mensen op bepaalde gebieden nog wat hebben te ontdekken en bij te
leren. Maar neerbuigend spreken over die anderen is geen humblethink. En het helpt ook niet om open te
staan voor de ander en van hem/haar te leren.

Toch zie je ook dat Paulus vaak genoeg medegelovigen corrigeert, en hen confronteert als ze theologisch of
in hun gedrag de bocht uitvliegen. De ander belangrijker achten dan jezelf betekent niet dat je alles maar
goedvindt of door de vingers ziet.
‘Heb niet alleen je eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.’
Bij nederigheid hoort ook dat je iemand wilt opbouwen, dat je hem of haar graag tot bloei ziet komen.
Een mooi voorbeeld hiervan is de afgelopen kerstmusical. Ongeveer dertig tieners hadden hierin een rol.
Wie een wat kleinere rol had, ondersteunde degene die wat meer in de spotlights stond, bijvoorbeeld door
achter de coulissen uit volle borst mee te zingen. De kerstmusical was een prachtig voorbeeld van samenwerken, van generaties verbinden ook. En van ‘niet alleen letten op je eigen belangen’ – en op je eigen rol –
maar ‘ook op die van de ander’. Het gaat dus om en-en. Jouw belangen doen ertoe, en je mag daar ook op
letten, maar let tegelijk ook op die van de ander(en). De Lichtboog als ‘(kerst)musical’ – hoe mooi zou het
zijn als dit een metafoor/beeld is voor hoe wij, gemeenteleden uit alle generaties, met elkaar omgaan!
‘Laat onder jullie de gezindheid heersen die Christus Jezus had.’
In onze zoektocht naar nederigheid is dit onze hoogste roeping. Jezus geeft ons hét voorbeeld van nederigheid. God werd een kwetsbare baby – dat was al een heel grote beweging van nederigheid, van bewust gekozen statusverlies. Eenmaal opgegroeid waste Hij, de meester, de rabbi, de voeten van Zijn leerlingen.
Dat was een nederig en vies werkje, iets voor een slaaf. Hij voelde zich daar niet te goed voor – en Hij
vraagt ons om Hem na te volgen in die houding. En Jezus onderwierp zich telkens opnieuw aan de wil van
Zijn hemelse Vader. Ook toen het heel spannend werd. Ook toen het betekende dat Hij zou moeten sterven
aan het kruis – het toppunt van vernedering. Dat gedenken we, als we zo meteen het avondmaal vieren.
Wat kun je praktisch doen om te groeien in nederigheid? Wat is ervoor nodig dat onder ons (nog meer) de
gezindheid van Jezus, zijn nederige en tegelijk heel ‘verbindende’ houding, zichtbaar wordt?
Ik geef wat huiswerk mee, zeven punten.
1. Schrijf op wat je allemaal hebt ontvangen en waar je dankbaar voor bent. Een dankbaar mens is niet snel
hoogmoedig, arrogant, betweterig of eigenwijs.
2. Zoek en benut kansen om van iedereen te leren: jong en oud(er), hoog op de maatschappelijke ladder of
op een lagere tree, gelovig of niet-gelovig of andersgelovig, etc.
3. Geef het eerlijk toe als je ernaast zat, of een fout hebt gemaakt, of iemand hebt gekwetst, of... Zeg sorry.
4. Doe Bijbelstudie. Zoek in een concordantie Bijbelverzen op over nederigheid, en denk daarover na, bijvoorbeeld dit woord van David: Naar de nederige ziet Hij [God] om, de hoogmoedige doorziet Hij van
verre (Psalm 138:6, NBV). De tegenstelling tussen nederigheid en hoogmoed, tussen de nederigen naar wie
God ómziet en de hoogmoedigen die Hij doorzíét, is een lijn in de hele Bijbel, Oude en Nieuwe Testament.
Of verdiep je in het leven van mensen uit de Bijbel die nederigheid hebben geleerd, vaak door veel lijden en
moeite heen. Denk aan Mozes, David, Paulus, Petrus, en natuurlijk Jezus zelf. Ik geef in dit verband de volgende vraag mee. Jezus erkende het gezag van God en van Zijn wil en Woord, en Hij wilde daar ook gehoorzaam aan zijn. Hoe is dit bij jou? En hoe is dat in breder, in de gemeente? Willen wij ons onderwerpen aan
Gods gezag en aan zijn Woord, ook als het gaat om ethische vragen? Tegelijk is het waar dat het interpreteren en (op ethische vragen) toepassen van Gods Woord vraagt om grote zorgvuldigheid.
5. Sta mensen bij die het moeilijk hebben. Wees solidair in hun lijden en pijn, worstel met ze mee, met hun
vragen en problemen. Je zult merken dat dit niet makkelijk is, dat je zelf ook niet altijd een antwoord hebt
of weet wat je moet zeggen. Je ervaart dan weer hoe afhankelijk je bent van God en van wat Hij op het
moment zelf schenkt.

6. Kies ervoor om jezelf te verloochenen. Bijvoorbeeld dat je de keuze maakt om niet terug te schelden, ook
al zou je het liefst iemand met gelijke munt terugbetalen. Of dat je besluit om niet je ‘gelijk’ te halen, ook al
heb je misschien wel gelijk. Of dat je bewust niet op de bres gaat om je reputatie, je goeie naam te verdedigen, ook al weet je dat mensen dingen over je zeggen die niet kloppen.
Misschien heb je in de afgelopen week, of weken, een flinke aanvaring gehad met iemand. Thuis, op school,
of op je werk – of in de kerk, kan ook. Vraag jezelf ‘ns af: hoe was mijn houding hierin? Heb ik mijzelf verloochend, gekozen voor de mindere plek, of reageerde ik heel anders?
Wat betreft dit punt van zelfverloochening moeten we wel goed opletten. Want om jezelf te kunnen verloochenen, is het belangrijk dat je een voldoende uitgekristalliseerd ‘zelf’ hebt óm te verloochenen. Als je
weet wie je bent en als jij jezelf aanvaardt zoals je bent, is het mooi als je oefent met jezelf tussen haakjes
te zetten. Dat is dan een eigen vrije keuze, het is niet afgedwongen of opgelegd. Maar als jij jezelf nog niet
zo goed kent, of niet echt accepteert, dan heb jij het misschien juist nodig om voor jezelf op te komen.
Dit kan juist iets zijn wat jij aan het leren bent. (En misschien omdat jij altijd een ‘nederige’, ‘bescheiden’
plek toegewezen hebt gekregen – zonder dat je daar zelf voor had gekozen.) In dat geval is het goed om
jezelf eens even niét te verloochenen, maar om verder te gaan in dit leerproces van opkomen voor jezelf.
Want een stukje gezonde assertiviteit is echt wat anders dan arrogant of hoogmoedig zijn.
7. Heel helpend, onmisbaar zelfs, is de rol van gebed. Misschien heb je iets van zelfgenoegzaamheid of
hoogmoed (in z’n vele varianten) ontdekt bij jezelf. Bijvoorbeeld: ‘Ik praat neerbuigend over anderen’.
Of: ‘Ik ben ijdel en daar ben ik nog trots op ook’. Of: ‘Ik merk dat ik altijd mijn gelijk wil krijgen’. Dan kun je
dit tegen God zeggen. Humble thyself for the Lord – onderwerp jezelf aan de Heer. Dat kan zo meteen al,
tijdens het avondmaal. Je kunt dan ook vragen: ‘Wilt U mij een nederig mens maken?’ Zo’n simpele vraag
kan al volstaan.
Daarnaast is bidden een uiting van afhankelijk (willen) zijn. Het is goed om jezelf daarin te oefenen. Dat op
zich bevordert al dat je een nederig mens wordt. Binnenkort is er een extra mogelijkheid om samen met
anderen te bidden. Namelijk in de week voorafgaande aan de Winterconferentie. De conferentie heet
Uw Koninkrijk kome en staat in het teken van 24/7 prayer. In de week daarvoor gaan we 24/7 bidden.
Als je mee wilt doen, super! Het is een mooie oefening in afhankelijkheid en nederigheid. Want we bidden
niet voor de show, voor onze eigen glorie en eer. Dat is iets waar Jezus ons voor waarschuwt (Matt. 6:5).
Ons gebed is dit: ‘Het gaat om Úw koninkrijk. Niet om dat van mij. En ook niet om dat van ons, als Lichtboog’. Dit bidden om Gods koninkrijk doen we in de Naam van Hem, die heeft gezegd: Leer van Mij, want
Ik ben nederig van hart (Mat. 11:29).
Amen
Voor muziekliefhebbers
Psalm 131 – Sons of Korah https://www.youtube.com/watch?v=plKAifJwhuc
Psalm 131 Song "LORD, My Heart is not Haughty" https://www.youtube.com/watch?v=ixuoMaBSec0
Humble and Kind Tim McGraw with Lyrics https://www.youtube.com/watch?v=k6juQR4RMy4
Psalms 131 (Hashem, My Heart Is Not Haughty) https://www.youtube.com/watch?v=GbGneoXEhxk
[Voor kinderen] Waar woont God? (Elly en Rikkert) https://www.youtube.com/watch?v=BxLFgXKG5S4
[Voor kinderen/jonge tieners] Philippians 2:3-4 (Do Nothing Out Of Selfish Ambition) - The Rizers
https://www.youtube.com/watch?v=QMF5B5Ijs68
O Lord, My Heart Is Not Proud [klassiek/vocaal] https://www.youtube.com/watch?v=rW5NBKT0XME
Cantiones sacrae, Op. 4: Domine, non est exaltatum cor meum (I) , SWV 78
https://www.youtube.com/watch?v=Bs3FZ1_lebY
Domine Non Est Exaltatum Cor Meum [alleen muziek] https://www.youtube.com/watch?v=NGzc_itX_CE

