
Gal 5:22,23            Deel 8  “Nederigheid!”   Vry. 18 Sep 2020 
                                            
Lees:   Rom 12:3;      1 Petr 5:5 
Sing:   Psalm 1:1   “…in nederige staat….” 
 

Gal 5:22,23   “Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid,  
                                 goedhartigheid, getrouheid,nederigheid en selfbeheersing.” 
 
Nederigheid is nie ‘n kenmerk wat die wêreldse mens van hou nie.  Om sukses in die lewe te 
behaal moet jy met krag en moed en daad optree en jou lewe oopveg om te doen wat jy wil doen 
en te kry wat jy wil hê.  In die beroepswêreld is dit vir mense belangrik om alles in die stryd te 
werp, reg of verkeerd om bo uit te kom.   Jy moet respek afdwing met krag en mag, met woord 
en daad.     Dit is ‘n harde wêreld waarin ons leef.     
 
Maar waar kom nederigheid of sagmoedigheid dan in? 
 
Deel van die vrug van die Gees is nederigheid, sagmoedigheid.   Maar hier moet ons reg verstaan 
wat bedoel word.   Sagmoedigheid het niks te doen met ruggraatloosheid of slapheid of ‘n 
patetiese houding nie.   Nederigheid het te doen daarmee dat jy altyd eers die eer van God moet 
opsoek.   Wat is tot eer van God?    As dit tot eer van God is dat ek moet swaarkry, dan moet ek 
swaarkry.  As dit tot eer van God is dat die eie-ek nie op die voorgrond moet wees nie, dan is dit 
so.   So dikwels veg ons vir ons eie-eer, vir my goeie-naam, vir my posisie.    
 
Ons dink en sê dikwels, ek laat nie met my mors nie!    Ek sal nie dat iemand op my trap nie!   
Ek is altyd reg!   Ek het die wysheid in pag!   Ek weet die beste!    Ek het God aan my kant!   Ek 
doen reg en leef reg!   Of selfs, ek is die baas!  Ek is die een wat die kitaar slaan!   Dit is my 
plaas, my kerk, my besigheid, my huis, my geld….    U hoor telkemale Ek….   Ek….. Ek….. 
 
Maar hoekom hoor ons nie wat die Skrif ons leer nie….   Mat 5:3 

•  “Salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is!” 
 
Wat het ek wat God nie uit genade aan my gegee het nie?   Ek is tot niks in staat as God dit nie 
moontlik maak nie.   Daarom moet God al die eer kry.    Daarom moet ons aan God die lof 
toebring.    Ek moet sagmoedig en nederig en dankbaar wees.    Want God is in beheer en ek 
moet lewe soos wat God van my vra. 
 
As ons Jesus Christus as ons voorbeeld in die lewe het, dan moet ons baie beskamend lewe. 
 
Wat beteken nederigheid? 
Nederigheid beteken om beskeie te wees, om bereid te wees om ter wille van die evangelie die 
minste te wees.      Joh 3:30b   “God moet meer word en ek minder. 

 
Nederigheid as eienskap van Jesus Christus.   Jesus Christus is self God.  Jesus Christus is die 
Seun van God.  Jesus Christus het aarde toe gekom terwyl Hy die Koning van die Konings is en 
die Here van die Here.   Tog het Hy nie op ‘n wit perd gery en ryk gelewe nie..  Inteendeel Hy 



het as Dienskneg van sy Vader sy taak op aarde kom vervul..   In opregtheid en eerlikheid en 
waarheid het hy geleef en gewerk.    Hy het die wil van sy Vader gedoen en nie wat Hy wou nie. 
 
 Ons lees in Mat 21:5  “Sê vir Sion: Kyk jou Koning kom na jou toe. Hy is nederig en Hy ry op 
‘n donkie op die vul van ‘n pakdier.” 
 
Nederigheid as deel van die vrug van die Gees in jou. 
 
Jak 3:13   “Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie  

gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig.” 
Sef 2:3 “Vra na die wil van die Here, alle nederiges in die land, almal wat doen wat die  

  Here wil. Streef na geregtigheid, na nederigheid! 
Spr 15:33  “Om die Here te dien, is om onderrig te word in wysheid; nederigheid kom voor eer.” 
Spr  18:12  “Op selfverheffing volg ineenstorting, op nederigheid eer.”  
Spr  29:23  “Hoogmoed bring 'n mens tot 'n val; nederigheid bring eer.”  
 
Nederigheid as vrug van die Gees in die gemeente. 
 
Rom 12:3-6  “Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle: Moenie van  

jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om 
beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen 
toebedeel het.” 

 
Nederigheid as vrug van die Gees in ons getuienis na buite. 
 
1 Petr 3:15-16   “In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees  

     altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking     
     eis oor die hoop wat in julle lewe. 16)  Maar doen dit met  
      beskeidenheid/nederigheid en met eerbied vir God.” 

 
Prakties beteken nederigheid nie dat jy nie dankbaar mag wees oor die gawes wat jy ontvang het 
nie.   Dit beteken nie dat jy jou kop kan optel en met dankbaarheid en met krag jou werk kan 
doen wat God van jou vra nie.     
 
Nee dit beteken … 

• dat jy dit nie moet vergelyk met ander en dink die een se gawe is belangriker as die ander 
nie, 

• dat jy nie hoogmoedig moet wees nie, 
• dat jy nie eiewys moet wees nie, 
• dat  jy nie dink jou gawes is belangriker as ander s’n nie. 

 
Nee in nederigheid moet jy doen wat God van jou vra.   Doen dit in afhanklikheid van God.   
Gee aan God die eer.  Wees egter vol liefde en deernis en omgee vir andere om jou, sodat hulle 
ook vir God kan leer liefkry.                          Amen (ds. Gerrit Kruger.  0829645595) 


