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De Heer prijst de nederigheid.

Ten eerste, door te zeggen dat degenen die zichzelf wijs vinden, dwz de trotse mensen, God en zijn mysteriën niet 
kunnen ontvangen of begrijpen.

Ten tweede, door te zeggen dat degenen die uitgeput zijn, vrede in Hem zullen vinden. Hoe kunnen ze die vrede 
vinden?: door zijn voorbeeld van zachtmoedigheid en nederigheid te volgen en zijn juk te dragen, het christelijke juk van 
liefde voor God en de onzelfzuchtige en opofferende liefde voor de naaste.


1. De mooie deugd van nederigheid bestaat erin om zelf het feit goed te erkennen dat we schepselen zijn en ook 
verloste zondaars. Het brengt grootheid van ziel voort en is een vruchtbare grond voor alle deugden. Sint-Augustinus 
zei dat het fundament van het christelijke leven de nederigheid is; de zuilen, de deugden van geloof en hoop; het dak, 
de deugd van naastenliefde. Naar diepere fundamenten, groter, hoger en veiliger bouwen: nederiger hart, sterker hart en 
dichter bij God en bij de medemensen, dat is, een wijzer en rechtvaardiger persoon. De Navolging van Christus zegt: 
“Zichzelf als niets tellen en over anderen altijd goed en edel denken: dat is grote wijsheid in volmaaktheid.” 

2. De zonde van de duivel was een zonde van trots, van hoogmoed: “Gij bent hoogmoedig geworden en hebt gezegd: 
‘Ik ben een god’” zegt de prins van Tyrus van de profeet Ezechiël, de duivel (Ez 28:1-2; 11-19). Hoogmoed bestaat in 
een ongeordende liefde voor het zelf en hij sluit de ziel voor de genade en voor de Heilige Geest. Het is zelfs de ergste 
zonde en de wortel van zonden. De zonde van Adam en Eva was een zonde van verborgen trots want ze wilden gelijk 
zijn aan God door het zelf beslissen wat goed is en wat slecht (cf Gen 3: 1-6). Van die daad van trots kwamen de 
vruchten van de dood voort: in het evangelie van vandaag zegt de Heer dat degenen die niet vechten tegen hun trots en 
hoogmoed ("de wijzen", degenen die zichzelf als wijze beschouwen), voor de openbaring van God niet open kunnen 
staan.


3. De woorden van Christus kunnen ook worden toegepast op de cultuur en de samenleving: samenlevingen kunnen 
een geest van “die wijzen en geleerden" hebben, of een geest van "de kleine" van God. Er zijn momenten in de 
geschiedenis dat de instellingen, de levenswijzen, de door God gestelde wetten volgen, de door God gestelde volgorde 
erkennen. Er zijn echter ook momenten waarop het tegenovergestelde gebeurt, mensen willen het goede en het slechte 
niet erkennen maar zelf beslissen en God als een illusie of een indringer te beschouwen, zoals we zien in de 
geseculariseerde samenleving. Dan gaat niet alleen het geloof verloren maar ook het verstaan: men ziet wat goed is als 
slecht; wat slecht is, als goed; aardse realiteiten worden vergoddelijkt en heilige realiteiten worden aards gemaakt, enz. 
In Argentinië zeggen wij: “se pierde la brújula”, “de mens verliest het kompas.”


4. Integendeel, de eerste deugd van engelen en heiligen is nederigheid, de erkenning van de realiteit van schepselen te 
zijn en van de grootheid van God: De roep en naam van de aartsengel Michaël bij het verdedigen van de kerk is een 
roep van nederigheid: Wie (is) als God?  (Mi - ch - El). De deugd die God neerzag in OLV, de nieuwe Eva, is nederigheid: 
“Hij zag welwillend neer op de kleinheid zijner dienstmaagd” (Lk 1:48) Vandaar de vruchten van het leven. De Heer 
spreekt van vrede en rust. Het nederige hart erkent dat alles wat hij heeft van God komt, of dat God hem toestaat zijn 
talenten te benutten, dat Gods voorzienigheid over hem waakt, dat hij wil vechten tegen zijn eigen trots en zachtmoedig 
wil zijn tegenover zijn naaste en tegenover zichzelf, enz. ...


5. Deze deugd is zo belangrijk voor de christen dat de Heer zichzelf als voorbeeld stelt door te zeggen dat we moeten 
leren van Hem die zachtmoedig en nederig van hart is. Ja, zijn nederigheid is overweldigend: ondanks hij God was, 
‘heeft hij zich zelf ontledigd’, ‘het bestaan van een slaaf, een dienstknecht op zich genomen’ zegt Paulus, toen hij een 
mens werd (Fil. 2: 7). Bovendien werd hij die heilig is als een zondaar vernederd en leed hij nederig aan de dood op het 
kruis voor anderen, dat wil zeggen voor ons (Fil. 2: 8). En hij leed het op een uiterst nederige manier: als lam “in wiens 
mond geen bedrog is gevonden”. Hij droeg het juk van liefde tot de dood, en hij liet ons een voorbeeld na opdat wij “in 
zijn voetstappen zouden treden”, zal de heilige Petrus zeggen (1 Pe 2: 21-23)


6. "Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.” Jezus nodigt de 
mensen uit om naar Hem toe te komen en belooft dat hij iedereen "rust" zal geven, maar hij stelt een voorwaarde: 
"Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart."  Zijn juk is het juk van de liefde 
tegenover God en de naaste, zegt paus Benedictus: “Het "juk" van Christus is de wet van liefde, het is zijn gebod, dat 
hij zijn leerlingen heeft nagelaten (vgl. Jh 13:34; 15:12). De ware remedie tegen de wonden van de mensheid - of het nu 
materieel is, zoals honger en onrecht, of het nu psychologisch en moreel is, veroorzaakt door vals welzijn - is een 
levensregel gebaseerd op broederlijke liefde, die zijn oorsprong heeft in Gods liefde.”


Beste Brs & Zrs, moge OLV ons helpen om van Jezus de ware nederigheid te "leren", met dankbaarheid zijn licht juk te 
nemen, innerlijke vrede te ervaren en op onze beurt in staat zijn om andere broeders en zusters te troosten die met 
vermoeidheid het levenspad bewandelen. Met dankbaarheid en blijdschap mogen wij altijd de mooie litanie bidden: 
’Maak mij zachtmoedig, Heer en nederig van hart,’ Amen.


