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(On)zekerheid en nederigheid
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Er is weinig nederigheid in de moderne tijd. Ook in de kerk kun je soms alleen maar vragen en protesten horen,
als het over Gods leiding gaat. Dat is een gevaarlijke weg waarop je meer over God dan met Hem spreekt. En
wanneer je jezelf went aan die hoogmoed, kan het moment dat er iets ergs in je leven gebeurt, de stok worden
waarmee je God uit je leven slaat. Laten we ons oefenen in nederigheid.

In deze studie over nederigheid in onze relatie tot God neem ik mijn uitgangspunt in Jakobus. Via de noten kunt u wat
aanwijzingen vinden naar andere plaatsen in de Bijbel.

Basishouding
Een christen die een geringe plaats inneemt, moet er trots op zijn dat God hem verheft; een christen die rijk is,
moet er trots op zijn dat God hem een geringe plaats geeft.
Het woord ‘nederigheid’ kan in de Bijbel gaan over:
1. je positie,
2. je houding.
Nu zegt deze tekst dat hij die een gevestigde positie heeft door rijkdom, de houding van nederigheid moet aannemen,
omdat alle rijkdom genade is. Maar wie een lage positie heeft als arme, mag in het geloof zich toe-eigenen dat hij rijk is in
God - door diezelfde genade.
Deze bijbelse (en psychologische) wijsheid leert ons dat we een minderwaardigheidsgevoel niet moeten verwarren met wat
de Bijbel nederigheid noemt. Wie zich minderwaardig voelt, weet zich niet aanvaard. Maar echte nederigheid leer je, als je
weet dat je volledig aanvaard bent. Je zou denken dat het andersom was. Een stukje onzekerheid lijkt gezond te zijn,
omdat het hoogmoed voorkomt. Maar in de relatie tot de HERE blijkt dat totaal niet op te gaan. Achter veel onzekerheid
gaat onder het mom van nederigheid de hoogmoed schuil van de mens die niet van genade wil leven. En Luther kan ons wel
vertellen, dat deze onzekerheid je eerder van God afdrijft dan naar Hem toe.

Nee, de aanvaarding van de liefde is de basis voor een mentaal gezonde houding van nederigheid. Het is - theologisch
gezegd - de zekerheid van het geloof, die leidt tot nederigheid, precies andersom dan je zou verwachten. Toen Luther de
zekerheid vond in Gods genade, kon hij als zijn eerste stelling op de deur van de slotkapel in Wittenberg timmeren, dat je
op die manier levenslang zowel rijk als nederig bent.
Als onze Heer en meester Jezus Christus zegt: ‘Doet boete’ enz., bedoelt Hij, dat het hele leven van de gelovigen
één boetedoening moet zijn.

Precies op het moment dat in onze belijdenis over de eeuwige zekerheid vanuit Gods verkiezende liefde gesproken wordt,
komt de nederigheid ter sprake. Dat lezen we in de Dordtse Leerregels in het warme hoofdstuk V, waar beleden wordt dat
je bij God eeuwig veilig bent. De ‘zekerheid van de volharding verleidt de ware gelovigen beslist niet tot hoogmoed en
zondige zorgeloosheid. Integendeel, hieruit komen voort nederigheid, kinderlijke eerbied…’.

Klein worden onder Gods genade
De nederigheid volgt uit de genade, maar is ook de weg van de genade. In Jakobus 4:6 wordt gezegd dat God Zich keert
tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.
Er wordt bij ‘genade’ door uitleggers gedacht aan de genadegaven (charismata) die Gods Geest uitdeelt in de gemeente.
Bij het woord ‘genade’ kun je ook denken aan de kracht om voor God te leven. Dan gaat het over de heiligmaking, het
leven voor God, omdat God zijn kind niet wil delen met de wereld: jij bent voor Mij. Omdat ook in de heiligmaking het
risico op de loer ligt op eigen kracht te gaan koersen, houdt God ons laag bij de grond. Dat doet Hij door ons te leren dat
de weg van heiligmaking altijd de weg van de genade blijft. Het gaat er in de heiligmaking om, steeds meer aan Christus
verbonden te worden en steeds minder op jezelf te vertrouwen. Dat is een pijnlijk proces, waarin God de zonde in je leven
hanteert. Je valt zo diep…, maar geknield leer je hoe rijk je bent.



Er kan een moment in je leven geweest zijn dat je die genade doorleefde. Op zo’n moment ben je zo klein in jezelf, maar
bij God zo veilig. Dan ben je toch zo schuldig, maar is God zo geduldig. Dan ben je zo verslagen en tegelijk ook zo
geborgen..., iets om nooit meer te vergeten. Nee, want dat moment vraagt om een houding waarin je blijft bij dat besef van
genade.
Luther noemt dat ‘echt in de doop gekropen zijn en er dagelijks weer uitkomen’. Dat is de levenslange bekering waar
hij in zijn eerste stelling over spreekt en waarmee hij ons leven in nederigheid bedoelt. Nederigheid is, dat je weer zo klein
wordt als een baby bij de doop. Leven van genade is, dat je zelf niets meebrengt al heb je dertig of vijftig jaar God gediend
in de kerk. Leven van genade is terug naar God zelf. Je geloof telt niet mee, genade telt alleen.
Daar houden wij niet van. Daarom zijn er juist in deze tijd mensen die niet zo erg van de kinderdoop houden. Die er moeite
mee hebben om steeds weer terug te gaan naar die doop, alsof wij niet van alles voor God overgehad hebben. Maar dat is
de weg van de nederigheid. En op die manier houd je ook de zekerheid: je mag het elke dag weer krijgen als een kind.

Buigen voor Gods voorzienigheid
De nederigheid is niet alleen van belang als het gaat over leven van genade, maar ook als reactie op Gods voorzienigheid.
Daar komt de trotse mens voor de keus te staan of Hij niet alleen accepteert dat God de leiding heeft, maar ook buigt voor
de manier waarop God dat doet. Dat kan heel moeilijk zijn. Je had het zo anders gepland….

We kunnen dan zitten met de vragen rond Gods leiding. Dan moeten we oppassen dat we niet in ons hart God de schuld
geven van alles. Hij bood ons het paradijs. Wij kozen de hel. Daar begon de ellende. En het is goed je dat dan in te leven,
zodat je nederig bent. Die nederigheid is nodig. Waarom?
Omdat je dan ophoudt allerlei verwijten aan de HERE te maken. Omdat je dan leert naar Hem te luisteren. Hij kan dan
spreken tot je hart. Hij kan je dan duidelijk maken dat Hij, hoewel Hij er geen enkele schuld aan heeft, ons toch niet in de
steek laat. Hij kwam zelfs in onze wereld. Jezus kwam om het leed te dragen, waar Hij part noch deel aan had. God komt
bij ons in onze problemen, onze vragen en ons leed, ons ten goede - zoals Jozef en Job uit ervaring ons kunnen vertellen.
Wie God laat spreken in zijn of haar leed, voelt bij alle ellende die eeuwige liefde….

Andere bijbelgedeelten:
Lucas 18:9-14                        klein onder Gods genade
Genesis 50:15-21                buigen voor Gods voorzienigheid

Gesprekspunten:
1. Wat is het verschil tussen een minderwaardigheidsgevoel en nederigheid?
2. Wat betekent Luthers eerste stelling - ook voor ons geloofsleven?
3. Hoe voorkom je onder Gods leiding bitter te worden als Naomi?
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