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De verschillen nemen toe in onze kerken. Daarmee komen wij voor de vraag te staan hoe we daarmee omgaan.
We hebben een traditie opgebouwd, waarin we het risico lopen met een beroep op principe - ‘dit is voor mij
principieel’ - onze eigen mening door te drukken vanuit een hoogmoedige veroordeling van de ander. De
principiële houding is een gereformeerde kracht die ook onze zwakheid is: het geeft veel strijd, botheid en
verdriet.

In deze studie over nederigheid in onze omgang met elkaar in de gemeente neem ik mijn uitgangspunt in de eerste brief van
Petrus. Via de noten kunt u aanwijzingen vinden, ook naar plaatsen in de brieven van Paulus, die veel moest schrijven tegen
de hoogmoed in de onderlinge omgang.

Houding
Na gesproken te hebben over de herderlijke zorg door de oudsten schrijft Petrus in zijn eerste brief: De jongeren van hun
kant moeten het gezag van de ouderen aanvaarden. Trouwens, in de omgang met elkaar siert een bescheiden
houding u allen. Want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar Hij is genadig voor wie zich voor Hem
buigen. Buig u dus onder de machtige hand van God. Dan zal Hij u te zijner tijd verheffen.
Als herder in de gemeente moet je niet heersen, maar een voorbeeld zijn. Hoe zijn voorgangers een voorbeeld voor de
gemeente? Ze kunnen een voorbeeld zijn in de manier waarop ze hun ambt uitoefenen. Wanneer ze dat nederig doen, zijn
ze daarin ten voorbeeld. Zo kunnen we begrijpen dat Petrus aan de jongeren schrijft: ‘Evenzo, gij jongeren (Groot Nieuws
Bijbel: de jongeren van hun kant), onderwerpt u aan de oudsten’. De christen die van genade leeft, is in de kerk nederig
tegenover God en tegenover de broeder of zuster.

Als Petrus schrijft over nederigheid in de kerk, denkt hij aan een moment uit z’n leven waar hij met schaamte op terugziet.
Hij ligt op de bank - Christus knielt ervoor. Hij heeft een grote mond - Christus doet het slavenschort om. Nu schrijft hij
dat ze in de kerk niet als hij toen op de bank moeten blijven liggen, maar als Christus het slavenschort aan moeten trekken: ‘
omgordt u allen (!!) jegens elkaar met nederigheid’. Dat betekent dat je knielt. Het gaat erom dat je jezelf wegcijfert - voor
de ander.
Ook nu gaat het er niet om dat je jezelf maar een minderwaardig typje vindt. Dat is een psychisch probleem. Mensen
kunnen daar diep onder gebukt gaan. Het kan in hun jeugd liggen dat ze leerden altijd voor anderen klaar te staan. Zij
kwamen zelf niet in beeld. Dat kan je beschadigen. Je krijgt jezelf niet in beeld. Je vindt jezelf maar niks. Anderen zijn alles
- jij bent niks. Als je niet oppast, word je er depressief van en raak je nog dieper in die put. Maar ook in de relatie tussen
de mensen bedoelt de Bijbel met nederigheid niet een houding vanuit minderwaardigheid, maar vanuit je hoge positie als
kind van God. Wie door Christus is opgetild naar het niveau van de genade, gaat zonder minderwaardigheidsgevoelens
voor een ander door de knieën.

Begaafde nederigheid
Wie van genade leeft, wordt begaafd. Uit de genade komen de gaven van de Geest. Op onze weg met onze gave kunnen
we snel op de loop gaan, alsof wie in tongentaal spreekt, boven een ander staat, alsof je met je gave meer bent dan de
ander. Dat leidt tot een houding waarbij je zelf centraal komt te staan. Je gaat jezelf handhaven tegenover de ander.
In de kerken merk je die zelfhandhaving in veel discussies over bijvoorbeeld liturgische veranderingen. Er is weinig luisteren
naar Gods Woord, veel strijd voor eigen belang. Ook in het werk in de kerk loop je ertegen aan. De kerkenraad stelt een
commissie in. De leden van zo’n commissie hebben gaven op een bepaald terrein. Maar als ze niet het kleed van de
nederigheid aantrekken, wordt zo’n commissie een club van belangenbehartigers die hun - vaak goede - ideeën willen
doordrukken in kerkenraad of gemeente. Dat leidt alleen maar tot een verkeerde temperatuurverhoging in de kerk. De
eenheid binnen de gemeente komt op het spel te staan.

Hoe blijkt nederigheid? Die blijkt uit een houding waarin je de ander - en zijn of haar mening - van meer belang acht dan je



eigen belang. Kortom, dat je dienend bezig wilt zijn. Als Petrus over de gaven spreekt, noemt hij het ‘dienen’ als de hoge
weg van de liefde, waarlangs de gaven hun doel bereiken. Het gaat in de kerk om dienstverlening, waarbij ik klaar sta om
met wat God me gaf, te helpen en te dienen. ‘Nederigheid legt de eer voor verdiensten dus daar, waar deze thuishoort,
namelijk bij de werkzaamheid van de Heilige Geest in ons leven.’

Stralende nederigheid
Nederigheid is dus de weg van de omgang met elkaar in de kerk. Deze geloofshouding is ook van belang voor onze
uitstraling als kerk in de wereld.
Nu is het onder mensen zo dat nederigheid niet hoog scoort. Al in de tijd van de Bijbel keek men neer op ‘de nederigheid’.
Dat vond men een slavenhouding. Maar in Gods ogen ligt dat anders. Wie zich nederig opstelt in een hoogmoedige wereld,
wordt een ‘lichtende ster in de wereld. Je valt op als je niet leeft uit eigenbelang, maar in dienstbaarheid. We leven in een
maatschappij die gekenmerkt wordt door opkomen voor jezelf. Het gaat allemaal en altijd om economische belangen.
Daaraan offeren mensen zichzelf en hun relaties op. Om mee te kunnen doen in deze ‘dans om het gouden kalf’, moet je
wel voor jezelf opkomen. En wie niet meekomt in de belangenrace, wordt geparkeerd in een tehuis van afgedankten of bij
een sociaal werker voor mislukten.
Wie daaraan niet meedoet, valt op. En een opvallende houding leidt snel tot een gesprek. Zo kan Gods Woord ter sprake
komen. Maar: hoe doen we dat dan? Hoe kun je uitleggen waarom je niet meedoet aan het ellebogenwerk?
Dat kan als je spreekt vanuit de hoop in Christus. Je mag zeggen dat je door genade al rijk bent. Je weet dat je toekomst al
veilig gesteld is.
Zo verwijs je naar de zon van de genade. En wie die zonnestralen opvangt en uitzendt, is een stralende ster - nederig en
getuigend van genade.

Andere bijbelgedeelten:
1 Korintiërs 12:4-11                begaafde nederigheid
1 Petrus 2:11-25                stralende nederigheid

Gesprekspunten:
1.        Hoe stel je je nederig op in een principiële discussie? Hoe deed Paulus dat volgens 2 Korintiërs 10:1?
2.        Hoe kun je nederig zijn zonder je onnodig te vernederen?
3.        Welke belangen hebben we in de kerk? Hoe gaan we er goed mee om?
4.        Het kan zijn dat de leden van zo’n commissie (zie onder kop ‘Begaafde nederigheid’) vinden dat ze zich juist

nederig en dienstbaar opstellen. Hoe gaat u daarmee om?


