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Nederigheid 
Bron : http://www.middletownbiblechurch.org/bulletin%20inserts/humility.pdf  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
Filippenzen 2:3-11 

“Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker 
achten dan zichzelf. 4 Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een-
ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. 5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in 
Christus Jezus was, 6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft 
aan God gelijk te zijn, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen 
en aan de mensen gelijk te worden. 8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf ver-
nederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. 9 Daarom heeft God Hem ook 
bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, 10 opdat in de Naam van 
Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde 
zijn, 11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader”. 

De leuze van de nederige christen is ‘niet ik, maar Christus’! (Galaten 2:20). Nederigheid rekent 
met het feit dat het zondige ‘ik’ is gestorven, en dat zijn leven nu geïdentificeerd wordt met de op-
gestane Christus, Die zijn leven is: “Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar 
levend voor God in Christus Jezus, onze Heere” (Romeinen 6:11). 

De nederige christen… 
► herinnert zich de put waaruit hij gegraven is. 

“Luister naar Mij, u die de gerechtigheid najaagt, u die de HEERE zoekt. Aanschouw de rots waarin 
u uitgehakt bent, de holte van de put waaruit u gegraven bent” (Jesaja 51:1). 

“Hij beurde mij op [= optillen] uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk; Hij zette mijn voeten 
op een rots en maakte mijn schreden vast” (Psalm 40:3). 

“Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd 
door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, 12 dat u in die tijd 
zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de 
verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld” (Efeziërs 2:11-12). 

► is zich bewust van zijn geestelijke armoede en dat hij slechts een onnutte slaaf is. 
“Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen” (Mattheüs 5:3). 

“Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven, 
want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen” (Lukas 17:10). 

► is blij minder te worden opdat Christus meer mocht worden. 
“Hij moet meer worden, ik echter minder” (Johannes 3:30). 

► weigert zichzelf te verhogen, maar vernedert zichzelf wanneer nodig. 
“Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd 
worden” (Lukas 18:14). 

► heeft niet alleen oog voor zijn eigen dingen, maar ook voor wat van anderen is. 
“Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben 
voor wat van anderen is” (Filippenzen 2:4). 

► is voorzichtig om niet hoger te denken dan hij moet denken. 
“Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet 
denken, maar laat hij denken in bescheidenheid” (Romeinen 12:3). 

► vindt belangrijkheid in het dienen van anderen. 
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“Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. 
44 En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn” (Markus 10:43-44). 

► behaagt niet zichzelf maar zoekt zijn naaste te behagen ten goede en tot opbouw. 
“Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet 
onszelf te behagen. 2 Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw” (Ro-
meinen 15:1-2). 

► zoekt niet zijn eigen dingen, maar de dingen die van Jezus Christus zijn. 
“Want zij zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus” (Filippenzen 2:21). 

► is er niet op gesteld om door mensen in een gunstig daglicht gezien te worden, maar is bereid 
om door mensen gesmaad en vervolgd te worden omwille van Christus. 

“En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de sy-
nagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden” 
(Mattheüs 6:5).  

“Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 
11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwil-
le van Mij. 12 Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de pro-
feten vervolgd die er vóór u geweest zijn” (Mattheüs 5:10-12). 

► wil trouw te zijn in de kleinste dingen van de leer, de dienst en godvruchtige wandel. 
“Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in 
het grote onrechtvaardig” (Lukas 16:10). 

► wandelt niet in de grote dingen, of dingen die te hoog zijn voor hem. 
“HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots, ook wandel ik niet in dingen die te 
groot en te wonderlijk voor mij zijn” (Psalm 131:1). 

► zijn nauwe metgezel is de vreze des HEEREN. 
“Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN – is rijkdom, eer en leven” (Spreuken 22:4). 

► laat anderen hem prijzen, en niet zijn eigen mond. 
“Laat een vreemde u prijzen en niet uw eigen mond, een onbekende en niet uw eigen lippen” 
(Spreuken 27:2). 

► verheugt zich wanneer God wordt geprezen, en wil zich beroemen in God, die alleen waardig is.  
“Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE” (Psalm 34:2). 
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