
Wat dit beteken om HOOGMOEDIG te wees! 
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Jak 4:5,6 
5  Of dink julle dat die Skrif sonder rede sê dat God die gees wat Hy in ons laat woon, heeltemal    
    vir Homself wil hê?  6  Maar die genade wat Hy gee, is nog groter. Daarom sê Hy:  
“God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee Hy genade.” 

 
Om hoogmoedig te wees, beteken om ‘n hoogheidswaan te hê.  Dit beteken om op jou as 
persoon, met jou prestasies te roem.  Dit beteken dat jy so trots is op wie jy is, wat jy is, wat jy 
het, wat jy bereik het in die lewe, waar jy woon, watse kar jy ry, met wie jy vriende is en alles 
gaan oor jouself en jou voortreflikhede. 
 
Ja selfs ons as christene kan hoogmoed nastreef sonder dat ons dit besef of doelbewus doen. 
Dit kan gebeur dat jy in jou godsdiens werk om deur mense raakgesien te word.  Dit kan wees 
dat jy so besig is met jou godsdiens dat jy by mense erkenning soek, dat jy werk om deur mense 
raakgesien te word en dat jy mense wil beïndruk met jou goeie en dalk groot geloof.  Jy werk in 
die koninkryk van God, maar hoekom werk jy so hard? 
 
Wie is die middelpunt van jou lewe?   God wil die middelpunt wees.  God wil vereer en 
verheerlik word.  God wil erken word.     Daarom moet ons hele lewe op God gefokus wees.  
Ons moet ‘n lewe van volkome dankbaarheid lewe, in diepe afhanklikheid van God.  Dit beteken 
nie dat ons nie dankbaar of trots mag wees op wat ons bereik het of gedoen het of doen nie, maar 
dat ons aan God die eer moet bring.  Want niks wat ons vermag het ons eie krag of mag gesag 
nie, maar dit is vanweë God se genade wat Hy aan ons verleen.    Daarom leer ons dat God moet 
meer word en ek moet minder word. 
Joh 3:30  “Hy moet meer word, maar ek minder." 
 
Paulus is een van die grootste apostels in die sin dat hy 14 briewe van die Nuwe Testament 
geskryf het.  Paulus was eers ‘n Fariseer met ‘n indrukwekkende Curriculum Vitae.    
Tog skryf Paulus dat hy niks ag op sy indrukwekkende CV nie, maar dat hy nou net tot eer van 
God wil lewe.                                            Fil 3:4-8 
4  Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan 
vertrou, ek nog meer:   5  ek is op die agste dag besny, van geboorte 'n Israeliet, uit die stam 
Benjamin, 'n egte Hebreër, in wetsopvatting was ek 'n Fariseër, 6  in my ywer 'n vervolger van 
die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik.  

7  Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, 
8  ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref 
alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat 
ek Christus as enigste bate kan verkry.” 
Kom ons werk daarom nog harder, gebruik al jou talente wat God aan jou gegee het voluit, maar 
gee die erkenning aan God alleen.   

• Leef in en deur Jesus Christus se verdienste aan die kruis.   
• Leef voluit olv die Heilige Gees. 
• Leef voluit en Roem op God se grootheid en liefde en genade. 
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