
08.06.13 Zachtmoedigheid

Strijdzuchtige geldingsdrang
- brainstorm: wat houdt het in?
- hoe zit het met ons? 

* thuis
* op school
* bij het voetballen
* …

Tegengestelde van strijdzuchtige geldingsdrang
- brainstorm: wat houdt het in?
- Bijbel heeft een woord voor het tegengestelde van strijdzuchtige geldingsdrang: 
zachtmoedigheid

- Twee voorbeelden:
OT: Mozes
- Num.12:1-12 – ze zijn jaloers op Mozes, vinden dat hij niet meer is dan zij
- reactie van Mozes??? Num.12:13 
- Num.13 – twaalf verspieders; komen terug; 10 neg. 2 pos.; willen iemand aanstellen die hen 
terug naar Egypte brengt; God wil volk uitroeien en met Mozes een nieuw volk beginnen. Wat  
doet Mozes? Smeekt het niet te doen… 

NT: Jezus
- Luc.11:29
- Luc.9:53-55 – Samaritanen willen Jezus niet ontvangen; discipelen zijn woedend, willen  
stad laten vernietigen; Jezus bestraft discipelen (terwijl de Samaritanen Jezus, de Zoon van 
God wegjagen)
- Op andere momenten: tegenover Judas (mag nog met hen eten), tegen Petrus (die Hem 
verloochende), toen Hij gekruisigd werd (vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen).  
Momenten waarop wij zouden ontploffen, Jezus doet dat niet. 
- Enige keer: in tempel bij uitdrijving van de handelaars en wisselaars – dat is niet omdat Hij  
boos is omdat iets tegen Hem gedaan wordt, maar omdat de mensen God uit de tempel 
geduwd hebben.

- Twee vragen:
Moeten wij zachtmoedig worden?
Hoe kunnen wij zachtmoedig worden?

Hoe zachtmoedig worden?
De wortels… daar hangt alles vanaf. Zelfde als met zelfbeheersing. Kan ik mijzelf beheersen? 
Kan ik zachtmoedig reageren? Dat hangt af van je wortels… Als je wortels ‘je eigen wil’ zijn, 
dan zal zachtmoedigheid heel moeilijk zijn. Want… je eigen wil is geldingsdrang. Laten zien 
dat je er bent, wat je wil, … Voor zachtmoedigheid moeten je wortels anders zijn.  De Geest. 
God die in ons werkt. Wil je echt zachtmoedig worden? Dan moet je God vragen je daarbij te 
helpen. Heel eenvoudig. Wil Hij dat doen? Natuurlijk! Hij geeft Zijn Geest aan ons. Wij 
moeten die Geest willen. 


