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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.” 

 
Wat nederigheid is volgens die Woord.   Nederigheid staan teenoor hoogmoed.   Die Bybel is 
vol daarvan dat ‘n christen nooit hoogmoedig moet wees nie maar altyd nederig moet wees.   
Ons lees in Rom 12:3  dat Paulus die volgende sê:  “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.” 
 
Jesus Christus leer self aan ons wat nederigheid is in Mat 11:28-30;  “Kom na My toe, almal 
wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. 29  Neem my juk op julle en leer van My, want 
Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. 30  My juk is sag en 
my las is lig.”    
 
As ons besef wie God is, hoe Almagtig en hoe groot Hy is, dan sal ons verseker nederig bly.  
Die probleem is dat ons dikwels van onsself meer en groter dink as wat ons moet.  Want voor 
God is ons maar net sy skepsele, die maaksels van sy hand.  Maar dit beteken nie dat ons niks 
van onsself moet dink nie.  

• Nederigheid is nie papbroekerigheid nie.   
• Nederigheid is nie om niks van jouself te dink nie.  
• Nederigheid is nie om  ook dankbaar trots te wees met die genadegawes wat God aan jou 

gegee het om te ontwikkel en te gebruik nie.    
Nee nederigheid is  om met jou kop omhoog, aan God al die eer toe te bring, vir wie God is, 
maar ook wat Hy jou toegelaat het om te wees.   Nederigheid is om jou nie hoër te ag as enige 
ander mens nie. 
 
Nederigheid is te kyk na Jesus Christus se lewe self.   

• Hy het sy hemelse bestaan verlaat om ‘n mens te word. 
• Hy is in ‘n krip gebore. 
• Sy aardse pa, Josef, was ‘n timmerman, nie ‘n Fariseër of priester nie. 
• Sy ma was ‘n jong joodse dogter, ‘n maagd. 
• Hy het sekerlik sy pa gehelp as timmerman. 
• Hy het sy dissipels se voete gewas. 
• Hy was nie skaam om die evangelie aan prostitute, aan armes, aan eenvoudige mense te 

bring nie. 
• Alhoewel Hy ons hemelse koning is, het Hy op ‘n donkie gery en met die voet geloop. 
• Hy is saam met misdadigers gereken in sy kruisiging. 

 
Kom ons wees dus altyd nederig en opreg, maar dankbaar omdat ons kinders van God is.   
Kom ons gee altyd aan God die eer wat Hom alleen toekom. 
Kom ons wees nederig en dankbaar vir wat ons is in Jesus Christus. 
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