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“Nederig?”

Dag allemaal,

Vorige week heb ik verteld dat Bijbelse gaven en genaden werkwoorden zijn – actie woorden – die in de
loop der eeuwen zelfstandige naamwoorden geworden zijn. Toen werkwoorden veranderden in zelfstandige
naamwoorden begonnen mensen zich tegenovergesteld te gedragen van het leiderschap dat Jezus en
Paulus beschreven.

Zachtmoedig en nederig
Het fundament van het lichaam van Christus dat samengesteld is uit werkwoorden in plaats van
zelfstandige naamwoorden, is niet als zodanig gefundeerd op de uitspraak van Jezus in Mark.10:42-46, dat
wie een leider wil zijn ieders dienaar zal zijn. de grootste leider zal de grootste dienaar zijn. Nee, het is veel
meer gefundeerd op iets, of Iemand; het is gefundeerd op het karakter van Jezus zelf.

“…leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart……”(Mt.11:28-29)

Dit is ons fundament, de persoon van Jezus, die zachtmoedig en nederig van hart is. Op dit fundament is
het lichaam van Christus gebouwd, dat PRECIES zoals onze Heer zou moeten zijn – zachtmoedig en
nederig van hart.

Als je zachtmoedig en nederig van hart bent, word je een levend werkwoord. Je wilt naar mensen uitreiken,
je wilt mensen dienen, je wilt mensen versterken. Het idee een zelf-dienend leven te leiden, of een naam te
bouwen voor jezelf, zij vervloekt.

“Leert van mij, want….” De wereld is precies het tegenovergesteld van Jezus’ karakter, en helaas is een
groot deel van het lichaam van Christus dat ook. De wereld wil leren van de rijkste, knapste, meest bekende
naam van dit moment. Dit heeft het lichaam van Christus zo beïnvloed, dat veel gelovigen ook de rijkste,
knapste en bekendste naam op een voetstuk plaatsen.

Jaren geleden werkte ik voor Jim Bakker, bij de PTL Club, in Charlotte, North Carolina (1977-78). Op een
dag stond ik op de trap van het Heritage USA Registratie gebouw en gaf ik een korte uitleg over dat land
aan een groep bezoekers, toen Jim Bakker aan kwam rijden in zijn auto. Hij stapte uit en werd onmiddellijk
als een rock ster belaagd. Iedereen wilde een handtekening en iedereen wilde hem aanraken.

Hij baande zich een weg naar waar ik was en zei eenvoudig weg: “ik wil alleen maar naar het toilet!” (ik
wees hem er één die een eindje verder gelegen was, wat meer prive). Hij stapte in zijn auto en reed zo snel
hij kon, weg van de menigte. Het was niet zoals Jezus, die door de menigte omringd werd, omdat de
mensen genezing zochten, maar dit was pure verafgoding, wat bleek omdat iedereen zijn handtekening
wilde hebben op hun nieuw gekochte producten.

Ik ben ook deel van dat systeem geweest, het systeem dat denkt dat het hoogtepunt van de bediening is in
stadions te preken of een vliegtuig voor de bediening te hebben, maar mijn manier van denken, en
belangrijker nog, mijn hart, is vernieuwd door het Woord en de Geest van de Vader. Nu wordt ik gedreven
door hoe ik mensen kan dienen. Hoe kan ik delen met hen wat ik weet? Hoe kan ik een leven veranderen
vandaag – ik doe mijn best te leven als een werkwoord en niet als een zelfstandig naamwoord!

Zachtaardig, mild, nederig
Het woord ‘zachtmoedig’ betekent ‘vriendelijk, zachtaardig, nederig’ en ‘nederig’ wil zeggen: ‘onaanzienlijk,
gering’. Jezus is zachtaardig en gering.

Nu zeg iemand vast: “Ja, maar dat was voor het kruis, nu is Hij de opgestane Koning’, maar Jezus is
dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Alhoewel Koning, is Hij ook nederig en zachtmoedig van aard.

Hoe vaak ben je in een dienst of in een bidstond geweest en had je het idee dat Jezus daar was? Hoe velen
hebben gevoeld dat Jezus kwam bij een moeilijke of tragische situatie en dat Hij daar gewoon aanwezig
was? Als je bent zoals ik, heb je vaak dit soort verhalen gehoord van mensen in een intense situatie, die
voelden dat Jezus naar hen toe kwam en hen bediende in de Geest.

Heeft Hij op enig moment de aandacht naar zich toe getrokken door een dienst stil te leggen of door
iedereen bewust te maken van het feit dat Hij aanwezig was? Nee, Hij was er gewoon, bijna ‘rondhangend’,



gewoon nederig, helpend in een nood, en dan verdween Hij weer net zo rustig als Hij kwam. Om zelfs maar
te merken dat Hij er was, had men geestelijke gevoeligheid en onderscheid nodig. Dat is Hem.

Hij wil dat we van Hem leren. Zijn nederige en zachtmoedig hart was de reden dat hij optrok met een stel
mannen, 3 1/2 jaar lang. Hij vond het prima om van huis tot huis te gaan of om buiten met hen te zijn. Zijn
hart is de reden dat hij optrok met Lazarus en zijn zuster, dat hij at bij Simon, lunch had met Zaccheüs,
sprak met een Samaritaanse vrouw bij de bron, ervoor zorgde dat ruim 5000 mensen eten hadden, en de
gastheer op een bruiloft niet in verlegenheid wilde brengen.

Het is de reden dat Jezus de voeten van de discipelen waste, in zijn laatste daad van leiderschap instructie
aan hen. “Leert van Mij”.

Dat is de reden waarom, in Handelingen 2:42, toen de Heilige Geest kwam om in mensen te leven, er staat
dat men ‘bleef bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood van huis tot
huis’ - Jezus’ leiders gingen verder waar Jezus gestopt was, in de gemeenschap met mensen, gewoon bij
elkaar zijn, samen bidden, eten, bezoeken. Daarom is in huis gebaseerde bediening, op relaties gebaseerd
– zoals Jezus deed, de tijd nemend om elkaar te leren kennen, met allen die gelijke nederige en
zachtmoedige harten hebben, en die het belang van de ander zoeken.

Jukken
“Komt tot Mij, allen die vermoeit en belast zijn, en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op u en leert van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht
en Mijn last is licht”. (Matth. 11:28-30)

De Bijbel legt de Bijbel uit, dus weten we de referentie van ‘vermoeit en belast zijn’. Jezus zei ook: Neem
MIJN juk op je, duidelijk een contrast met het dragen van iemand anders juk. Petrus legt deze dingen uit, in
Handelingen 15:7-11. De discussie was of niet Joodse gelovigen de wet van Mozes zouden moeten
gehoorzamen.

Petrus, refererend aan het wetticisme van de wet, zegt dit: “Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een
juk op de hals der discipelen te leggen, dat noch onze vaderen noch wij, hebben kunnen dragen? Maar
door de genade van de Here Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij.”(vers 10.11)

Dus nu weten we dat het andere juk, waar Jezus op doelde, de wet, of wetticisme, is en dat het mensen
‘vermoeit’ en ‘belast’. Petrus zei dat zij, noch hun voorvaderen zo’n juk konden dragen.

Als contrast, zei Jezus om te leren van zijn zachtmoedig en nederig hart, en om een team met Hem te zijn
in dat juk (door de Heilige Geest) en daar rust te vinden voor onze zielen – emoties, mentale condities.

De hoofd bediening van de Heilige Geest aan gelovigen, is onderwijs – dus ‘leert van mij’- als we Zijn juk
op ons nemen. Dat juk, leren van de Heilige Geest, is zacht en licht.

Op je knieën
Hier is de sleutel: om werkelijk van Jezus te kunnen leren, moeten we net zo nederig en zachtmoedig
worden als Hij. Dit komt door Hem werkelijk te kennen. Punt uit. Hem te kennen, is Zijn karakter kennen, en
van daaruit verlangen we ernaar zo als Hem te zijn.

DAAR komt de Heilige Geest ons te hulp, aan de andere kant van het juk, DAAR leren we van Zijn nederig
en zachtmoedig hart. DAAR vinden we rust voor onze zielen en leren we van Hem een werkwoord te zijn
voor onze wereld.

Sommigen van ons hebben al jaren dit hart, en dat is een reden dat we ons niet op onze plaats voelden in
de kerk. We voelden ons geen deel van de kerk cultuur, ten delen omdat we Jezus kenden als die nederige
Koning, terwijl er om ons heen mensen waren die aahh en oohh zeiden bij de nieuwe tegelvloer van 2000
dollar in de kerk, of bij de jet van de TV prediker en zijn hoge levensstijl.

Dit weekend, als we het offer van Jezus aan het kruis vieren en Zijn opstanding, laten we dan niet vergeten
dat onze opgestane Koning nog steeds ‘nederig en zachtmoedig van hart’ is en dat de manier om van Hem
te leren, komt door eveneens een nederig hart te hebben.
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