OVERDENKING
Gezocht: zachtmoedige christenen
“Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het
daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze
zachtmoedigheid.” (Jakobus 3:13)
De meditatie in het vorige kerkblad ging ook al over iets wat we hadden
besproken op de Bijbelkring. Dit keer is dat weer zo. Voor het volgende
kerkblad moet ik mijn inspiratie dan maar weer eens ergens anders vandaan
halen…
De vorige meditatie ging over iets negatiefs: hoe schadelijk onze woorden
kunnen zijn. “Woorden maken meer kapot dan je lief is.” Dit keer gaat het
over iets positiefs: hoeveel goeds er uit kan gaan van zachtmoedigheid.
Hoeveel zegen er uit kan gaan van christenen die die zachtmoedigheid
bezitten.
Wat is het eigenlijk? Zachtmoedigheid hoort bij nederigheid, vriendelijkheid
en geduld. Dat je je niet snel kwaad laat maken. Dat je in verschillende
omstandigheden rustig blijft, liefdevol, beheerst. Opvallend is dat Jakobus
het in zijn brief zet tegenover “jaloezie” en “egoïsme”, vers 14 en 16.
Zachtmoedigheid is dus dat je je niet laat beheersen door de driften van het
eigenbelang.
De bijbel noemt een paar mooie voorbeelden van zachtmoedige mensen. Van
Mozes wordt gezegd dat hij zachtmoedig is. Zelfs: de meest zachtmoedige
mens die ooit op aarde heeft geleefd, Numeri 12:3. Overigens: de Nieuwe
Bijbelvertaling heeft hier “bescheiden”, maar andere vertalingen hebben
“zachtmoedig”, en dat lijkt ook beter. Een ander voorbeeld is natuurlijk de
Here Jezus. Hij zegt het van zichzelf: “Neem mijn juk op je en leer van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,” Matteüs 11:29.
Het spannende van deze voorbeelden is dat beide personen ook heel fel
konden zijn. Mozes, na de zonde van Israël met het gouden kalf. In zijn
boosheid sloeg hij de stenen tafelen die hij zojuist van de Here had gekregen
aan stukken. Of Jezus in de tempel, als Hij ziet dat de mensen daar een
markt van hebben gemaakt. In zijn verontwaardiging jaagt Hij alle kooplui de
tempel uit. Je vraagt je af: hoe verhoudt die felheid zich tot hun
zachtmoedigheid?

-2-

Die vraag hielp ons als Bijbelkring een dieper zicht te krijgen op de ‘bijbelse’
zachtmoedigheid. Waar gaat het om? In beide gevallen staat de eer van God
op het spel. De zonde van het gouden kalf heeft die eer aangetast. En
hetzelfde geldt voor de marktpraktijken in de tempel. Dat kan niet! Mensen
die zachtmoedig zijn, blijven rustig als het gaat om eigen belang en eigen
eer. Maar als het gaat om de eer of het recht van een ander. Zeker als het
gaat om de eer of het recht van de grote Ander, de Here God. Dan kunnen ze
juist heel fel worden, in heilige verontwaardiging. En misschien kunnen we
daar ook wel iets van leren. Waarom winden we ons er vaak eigenlijk
nauwelijks over op, als de eer van God of het recht van een medemens met
voeten wordt getreden?
Zachtmoedige christenen. Zachtmoedig als het gaat om eigen belang, eigen
eer. We vroegen ons op de Bijbelkring af: hoe word je dat? Hoe kan je
groeien in zachtmoedigheid? We zagen drie dingen:
1. Ergens moet je ook heel nuchter zijn. Het is ook een kwestie van
karakter. En: leeftijd. De één is van zichzelf rustiger dan de ander. En
hoe ouder je wordt, hoe beter het vaak gaat.
2. En toch is dat niet het hele verhaal. Je kunt het ook leren. Jezus
zegt, zoals we net al zagen: “Leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig
en nederig van hart,” Matteüs 11:29. Je kunt je erin oefenen. En dat
doe je juist in relatie met en in navolging van de Here Jezus.
3. En dan het belangrijkste. Galaten 5 noemt zachtmoedigheid een
“vrucht van de Geest”. Dus: je moet het ook ontvangen. En dat
gebeurt als je leven geleid wordt door de Geest, en niet door wat
Paulus dan noemt de dingen van “je eigen wil”. De een heeft er een
woestijnperiode voor nodig, zoals Mozes, die in de woestijn
veranderde van een opvliegend man die iemand dood had geslagen in
de meest zachtmoedige man die ooit heeft geleefd. De ander heeft
zo’n periode niet nodig. Maar wat we allemaal nodig hebben: de
omgang met God. De verbondenheid met Jezus. Daarin groeien we
steeds meer naar Hem toe. Daarin gaan we steeds meer op Hem
lijken.
Gezocht: zachtmoedige christenen!
Ds. K.A. Hazeleger
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