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CHRISTUS TUSSEN HEMEL EN AARDE: 

DE NEDERIGHEID GODS 

 

Henk Schoot 

 

Er bestaat een alledaagse Nederlandse uitdrukking, die goed weergeeft wat de 

christelijke traditie bedoelt met nederigheid. Die uitdrukking luidt: ‘met beide benen 

op de grond blijven staan’. Het woord grond vindt via het Latijnse equivalent 

‘humus’, zijn verband met het Latijnse woord voor nederigheid, ‘humilitas’. En de 

uitdrukking verwoordt goed wat voor Thomas van Aquino de begripsinhoud van 

‘nederigheid’ is: niet willen grijpen naar wat boven je mogelijkheden verheven is.1 

Thomas beschouwt nederigheid als een deugd, dat wil zeggen als een menselijk 

handelingsvermogen dat door voortdurende inoefening de bezitter ervan steeds beter 

in staat stelt zijn of haar handelen te richten en te reguleren. In dit geval gaat het om 

een deugd die in de buurt ligt van de kardinale deugd van matigheid, en samen met 

grootmoedigheid het streven naar een moeilijk te bereiken goed reguleert. 

Nederigheid zorgt voor de nodige terughoudendheid, terwijl grootmoedigheid 

daarentegen de wanhoop bestrijdt en het vertrouwen voedt, dat ook wat moeilijk is 

maar wel nodig bereikt kan worden. 

In tegenstelling tot wat Aristoteles en Augustinus menen, is de deugd van nederigheid 

voor Thomas niet in de eerste plaats een intermenselijke deugd. Of je er nu negatief 

over denkt, zoals Aristoteles, voor wie het een trek van middelmatige mensen is, of 

positief, zoals Augustinus, die nederigheid beschouwt als de samenvatting van het 

gehele christelijke leven, het belangrijkste is om te zien dat het gaat om de relatie van 

de mens met God.2 Nederigheid of deemoed is voor christenen een deugd omdat 

nederigheid erkent dat geen mens aan God gelijk is, of zich kan aanmatigen absoluut 

onafhankelijk te zijn. Dat maakt ook duidelijk waarom het tegendeel van nederigheid 

de hoogmoed is, die wordt beschouwd als het begin, de wortel van alle zonde, 

waardoor de mens zich van God afwendt.3 

Deze keuze van Thomas is meer dan zomaar een accent dat hij zet, en wel om twee 

redenen. Het stelt hem in staat om zowel Aristoteles als Augustinus te vriend te 

houden, en te bemiddelen tussen hun inzichten. Immers, de negatieve visie van 

Aristoteles kan hij beamen als het gaat om louter een houding van de ene mens ten 

opzichte van de ander. Wie de ander moet erkennen als zijn meerdere, en dat niet doet 

uit liefde voor God, bevestigt slechts zijn of haar eigen onvolmaaktheid. Bovendien is 

er veelal sprake van valse nederigheid, van mensen die die erkenning slechts 

voorwenden op grond van een ander eigen belang. En de positieve invalshoek van 

Augustinus bevestigt Thomas door te laten zien hoe belangrijk deze deugd voor het 

hele christelijke leven is, alleen voorbij gestoken door de goddelijke deugden van 

geloof, hoop en liefde.4 Met andere woorden, Thomas’ keuze is meer dan een accent, 

omdat het karakteristiek is voor zijn auteurschap, waarvan in het algemeen geldt, dat 

hij bemiddelt tussen klassieke en christelijke oudheid. En de tweede reden is, dat 

Thomas’ visie op nederigheid op onverwachte wijze vanuit het moraaltraktaat de 

bevestiging biedt van een algemene oriëntatie die hem kenmerkt, namelijk de 

voortdurende gerichtheid van al zijn denken en doen op God, en wel veelal op een 

negatieftheologische wijze, die het goddelijk geheim eert en in tact laat. Nederigheid 

                                                   
1 Summa Theologiae II-II 161.1 corpus. 
2 Summa Theologiae II-II 161.1 ad 5. 
3 Wijsheid van Jesus Sirach 10.13 in de Vulgaatvertaling: “Initium omnis peccati superbia est”. 
4 Summa Theologiae II-II 161.5. 
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is de deugd die een mens in staat stelt van en bij God te zijn, zonder dat hij zijn 

grenzen en mogelijkheden vergeet; door nederigheid in te oefenen ontwikkelt de 

gelovige juist zijn afhankelijkheid en aanhankelijkheid. 

Zo doende bemiddelt Thomas niet alleen tussen klassieke en christelijke oudheid, 

maar ook tussen een meer academische, ‘schoolse’ benadering in de theologie en een 

theologie met een meer monastiek en spiritueel karakter. Want Thomas schrijft 

weliswaar niet om een appèl te doen op gevoel en ervaring, maar dat betekent niet dat 

zijn inzichten irrelevant zijn voor de beleving van het geloof en de navolging van 

Christus. In dat voetspoor wil ik in deze bijdrage graag verder nadenken over het 

begrip ‘de nederigheid Gods’. Ik hoop aannemelijk te maken hoe belangrijk dat 

begrip is, hoezeer het begrip nederigheid nieuwe aandacht verdient, en hoezeer het 

leeft van de gedachte dat die nederigheid gestalte heeft gekregen in het leven van de 

Zoon van God. Zonder de gedachte van de menswording Gods in Christus, verwaait 

elke spiritualiteit van de nederigheid. Christelijke deemoed is geënt op goddelijke 

deemoed, of zij is niet. 

 

1. De uitdrukking ‘de nederigheid Gods’ bij Augustinus, Gregorius en Franciscus 

 

In de christelijke traditie wordt niet vaak gesproken over de nederigheid van God. De 

reden daarvoor is niet moeilijk te vinden. Immers, nederigheid veronderstelt dat de 

bezitter zich onder een ander plaatst, terwijl er boven God niemand anders bestaat. 

Het is dus niet mogelijk of gepast om ‘nederigheid’ in eigenlijke zin aan God toe te 

kennen.5 “Zeker, nederigheid is niet van toepassing op God (...). De deugd van 

nederigheid bestaat waarlijk hierin, dat iemand zich aan zijn eigen grenzen houdt; hij 

strekt zich niet uit naar wat boven hem is, maar hij onderwerpt zichzelf aan zijn 

superieur. Daarom past God geen nederigheid, want hij heeft geen superieur; hij 

bestaat boven alles.” 

Toch zijn het niet de minsten die de uitdrukking ‘de nederigheid Gods’ in de mond 

nemen. Ik noem Augustinus, Gregorius de Grote en Franciscus van Assisi. Laten we 

eens van nabij bekijken wat de uitdrukking bij hen betekent. 

 

Augustinus spreekt verschillende malen over de nederigheid van God. Zo plaatst hij 

in De Trinitate twee werkelijkheden tegenover elkaar, namelijk de hoogmoed van de 

mens tegenover de nederigheid van God. Die hoogmoed verhindert, zo zegt 

Augustinus, dat de mens zich met God verbindt, terwijl de nederigheid Gods die 

menselijke hoogmoed juist weerlegt en geneest.6 Het is duidelijk dat Augustinus hier 

doelt op de menswording van God in Christus, en het daarmee verbonden heilsplan. 

De nederigheid van de menswording en van het feitelijke leven en de kruisdood van 

Jezus worden ingezet om de zondige hoogmoed te genezen, en zo het heil van de 

mensen mogelijk te maken. Eenzelfde gedachte komt naar voren, wanneer Augustinus 

in een ander werk zich zet aan een uitleg van de uitspraak uit het Johannes-evangelie 

(1, 14): ‘Het woord is vlees geworden’.7 Iemand vraagt zich af waarom de evangelist 

hier van ‘vlees’ spreekt, en niet van ‘mens’ en zo de menselijke ziel lijkt over te slaan. 

Gebruikelijk is natuurlijk de interpretatie dat ‘vlees’ hier als uitdrukking voor de 

gehele mens staat, maar Augustinus geeft nog een andere, meer theologische lezing. 

Hij zegt dat de evangelist de beide uiteinden van de goddelijke vereniging in Christus 

noemt, zonder de ziel die halfweg ertussenin ligt, namelijk enerzijds het goddelijke 

                                                   
5 Thomas van Aquino, Summa contra gentiles IV, c. 55.  
6 Over de Drie-eenheid XIII, 17 (vertaling door T.J. van Bavel, Leuven: Peeters, 2005, blz. 351). 
7 Boek van de 83 vragen, vraag 80. 
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Woord en anderzijds het menselijke lichaam, om zo een idee te geven van de liefde en 

de vernedering of nederigheid van God; zo groot was de afstand die Gods liefde wilde 

overbruggen, zo ‘diep’ moest hij gaan.  

 

Gregorius de Grote spreekt, tegen het einde van de zesde eeuw, van de ‘nederigheid 

Gods’ in zijn veelgelezen werkje de Pastorale Regel, waarin hij de zielzorger voorziet 

van allerlei raad voor diens benadering van de aan hem toevertrouwde gelovigen. 

Gregorius is de mening toegedaan dat verschillende mensen verschillend begeleid 

moeten worden. Zo zijn er arme en rijke, vrolijke en droevige, ondergeschikte en 

bovengeplaatste, wijze en eenvoudige, schaamteloze en bescheiden, welwillende en 

jaloerse, maar ook hoogmoedige en nederige mensen. En de hoogmoedigen moeten 

anders benaderd worden dan de nederigen. Aan de nederigen moet de zielzorger 

uitleggen welke echte verhevenheid zij krachtens de hoop bezitten, terwijl de 

hoogmoedigen moet worden voorgehouden dat tijdelijke roem niets waard is, en niet 

blijvend, hoezeer zij ook daaraan willen vasthouden. Gregorius geeft een kort 

overzicht van het bijbelse spreken over elk van beide, waarbij het eerste schriftwoord 

het belangrijkste is: “Alwie zich vernedert zal verheven worden, en alwie zich verheft 

zal vernederd worden” (Lc 18, 14). En niet alleen de woorden van Jezus worden 

voorgehouden aan de gelovigen, maar ook zijn leven: “Want de mensenzoon is niet 

gekomen om zich te laten bedienen, maar om te dienen” (Mt 20,28); onze Verlosser 

“heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot aan de dood op het kruis” (Phil 

2,8). En vervolgens maakt Gregorius dezelfde tegenstelling die we ook al bij 

Augustinus aantroffen, nl. tussen hoogmoed en nederigheid in het heilsplan van God:  

“Want de hoogmoed van de duivel voerde tot onze ondergang, terwijl de 

oergrond van onze verlossing gelegen is in de nederigheid van God. Want 

onze vijand, een schepsel tussen alle andere, wilde gezien worden als boven 

alle schepsels verheven, maar onze verlosser, die blijvend verheven is boven al 

het geschapene, verwaardigde zich, gering te zijn met al het andere. Zegt dus 

aan de nederigen, dat zij, als zij zich op de grond werpen, opstijgen naar de 

gelijkenis met God.”8 

Ook bij Gregorius verwijst de uitdrukking ‘de nederigheid Gods’ naar de 

mensgeworden Zoon van God. Diens onderricht, diens leven en dood dienen tot 

voorbeeld voor ieder die hem in nederigheid wil navolgen, en zo de hoogmoed achter 

zich laten. Ik vertaal in navolging van een Duitse vertaling het woord ‘argumentum’ 

met ‘oergrond’, omdat dat duidelijk maakt wat hier op het spel staat. Meer dan een 

argument of een aanwijzing is de nederigheid van God de oergrond, het fundament 

van al het menselijk heil; zoals elk fundament verborgen voor het oog, maar een 

absolute mogelijkheidsvoorwaarde voor wat erop gebouwd moet worden: het leven 

als kinderen van God.  

 

En de derde getuige is misschien wel de meest opvallende, namelijk Franciscus van 

Assisi. Franciscus was immers geen schrijver en al helemaal geen geleerde theoloog, 

of een bisschop of paus. Maar het weinige dat hij geschreven heeft, is voor ons in dit 

verband belangrijk. Aan broeder Leo, in de lofzang op de allerhoogste God, schrijft 

Franciscus dat God nederigheid is:  

                                                   
8 Pastorale Regel III, 17. De kern is: “argumentum redemptionis nostrae inventa est humilitas Dei”. Zie 

Gregor der Grosse, Regula pastoralis. Wie der Seelsorger, der ein untadeliges Leben führt, die ihm 

anvertrauten Gläubigen belehren und anleiten soll, Graz-Wien-Köln: Styria Verlag, 1986, blz. 75-76. 
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“Gij zijt liefde, genegenheid, Gij zijt wijsheid, Gij zijt nederigheid, Gij zijt 

geduld, Gij zijt veiligheid, Gij zijt rust, Gij zijt vreugde en blijdschap, Gij zijt 

gerechtigheid en matigheid, Gij zijt alles, onze rijkdom tot verzadigens toe.”9  

Gij zijt armoede, nederigheid, Gij zijt onze rijkdom. Het valt niet moeilijk om de 

uitspraak van Paulus in de brief aan de Korinthiërs (2 Kor 8,9) te herkennen: 

“Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, 

maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.” Uit 

de armoede van Christus komt onze rijkdom voort. 

Dit inzicht van Franciscus vindt ook zijn weg naar andere plaatsen in zijn geschriften, 

zij het op een meer verborgen wijze. In de 27ste wijsheidsspreuk lijkt hij een moreel 

onderricht te geven. Ik citeer: 

“Waar liefde is en wijsheid, daar is geen vrees en geen onwetendheid. Waar 

geduld is en nederigheid, daar is geen kwaadheid en geen opwinding. Waar 

armoede is met vreugde, daar is geen hebzucht en geen gierigheid. Waar rust 

is en bezinning, daar is geen bezorgdheid en geen ronddolen. Waar de vrees 

van de Heer is om zijn hof te bewaken, daar kan de vijand geen plaats vinden 

om binnen te dringen. Waar barmhartigheid is en wijze maat, daar is geen 

veeleisendheid en geen verharding.”10  

De Franciscaan Sigismund Verheij schrijft in zijn commentaar op deze spreuk, dat we 

hier niet op de eerste plaats te maken hebben met een moreel onderricht van 

Franciscus, maar dat Franciscus hier in feite een beeld van God schetst:11  

“De in de 27ste Spreuk genoemde ‘deugden’ kunnen in het licht van deze 

manier van spreken [van de Lofzang op de allerhoogste God] verstaan worden 

als namen van God, als aanduidingen van verschillende aspecten van zijn 

werkzame aanwezigheid in ons.”  

Want de deugden beschouwt Franciscus als krachten van God die in ons werkzaam 

zijn, en dan is het inderdaad mogelijk en toegestaan om deze deugden te herleiden tot 

hun bron, tot God zelf. De deugd van nederigheid en de deugd van armoede zijn 

geschonken deugden. Ze vertellen ons bovendien iets van de bron waaruit die 

geschenken stromen. Nogmaals Verheij:  

“De deemoed die God is, toont ons het beeld van onze God die niet een 

tirannieke dwingeland is maar die in zijn waakzame en eerbiedige zorg bezig 

is met ons leven. Tegenover deze deemoed plaatst Franciscus de opwinding: 

een reactie die gebaseerd is op een misplaatst verantwoordelijkheidsbesef, 

omdat je dan je eigen inzichten en maatstaven als bepalende norm verheven 

hebt.”12  

Is die tegenstelling tussen deemoed en opwinding wel terecht? Immers, een 

belangrijke getuige van de zachtmoedigheid en nederigheid van Jezus, is de profeet 

Zacharja, die wordt geciteerd (Mt 21,5) wanneer Jezus op een ezel gezeten Jeruzalem 

binnentrekt. “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin 

(…).” Maar wat is het eerste wat deze zachtmoedige en nederige koning in Jeruzalem 

gaat doen volgens Mattheüs? Inderdaad, hij jaagt de geldwisselaars de tempel uit en 

roept het uit tot rovershol. Daar zal toch van een zekere mate van opwinding 
                                                   
9 Franciscus van Assisi, De Geschriften, vertaald, ingeleid en toegelicht door G.P. Freeman e.a., 

Haarlem: Gottmer, 22006, blz. 182. 
10 De Geschriften, a.w., blz. 122. 
11 Sigismund Verheij, “De 27ste Wijsheidsspreuk van Franciscus. Beschouwing bij het 25-jarig 

jubileum van de Oriëntatiebeweging”, in Sigismund Verheij en Theo Zweerman, Om respect en 

mededogen. Levenskunst bij Franciscus en Clara van Assisi, Nijmegen: Valkhof Pers, 2007, 112-123,  

blz. 118-119. 
12 Om respect en mededogen, a.w., blz. 122. 



 5 

gesproken kunnen worden.13 Aan de andere kant is in het monastieke onderricht over 

nederigheid duidelijk dat bijvoorbeeld opvliegendheid beschouwd wordt als iets wat 

iemand die de nederigheid wil beoefenen, moet leren te beteugelen.14 Maar wat ik 

voor nu belangrijker vind is de uitleg die Verheij geeft, hoezeer Gods handelen niet 

ten koste gaat van de schepping en de mensen, maar in zijn waakzaamheid en zorg die 

mensen juist eerbiedigt. Dat komt ook tot uiting in het commentaar dat Verheij op de 

armoede geeft:  

 “De armoede die God is, wordt uitdrukkelijk met vreugde verbonden. Het 

gaat niet over een verschralende ontbering en verkommering maar over een 

onbevangen openheid om mee te delen en te ontvangen. Het is een 

levenshouding die een volwassen vrijheid veronderstelt, zonder begerigheid en 

zonder hebzucht.” (ibidem) 

Ook hier wordt duidelijk dat Gods handelen niet ten koste gaat van mensen, maar 

open is, delend en ontvangend. Ik kom daar straks nog op terug. 

 

Zowel Augustinus, als Gregorius als Franciscus spreken dus van de nederigheid van 

God. Zij doen dit met het oog op de menswording van de Zoon van God, en de 

nederigheid van diens leven en sterven. Alle drie maken op hun manier duidelijk dat 

de genade waarop een gelovige mag hopen, afhankelijk is van deze nederigheid. Deze 

nederigheid is het tegengif tegen de zonde van de hoogmoed (Augustinus, Gregorius), 

is de oergrond van onze verlossing (Gregorius), en de grond en inhoud van onze 

biddende lofprijzing Gods (Franciscus).  

Ofschoon dus God in eigenlijke zin niet nederig genoemd kan worden, wordt het wel 

met recht van Jezus gezegd, en daarom ook, in zeker opzicht, van God. Over de 

betekenis hiervan moeten we verder denken, en in de eerste plaats moeten we op zoek 

naar het bijbelse spreken over nederigheid en armoede. 

 

2. Nederigheid, de Schrift en Christus 

 

Wanneer Bonaventura zijn eerste academische preek over Franciscus houdt, dan zet 

hij zich aan de uitleg van het woord uit Mt. 11, 29: “Leer van mij, want ik ben 

zachtmoedig en nederig van hart.” Bonaventura legt uit, dat het weliswaar Jezus is die 

dit zegt, maar dat Franciscus het gezegd had kunnen hebben:15 “Het is een kort woord, 

waarmee toch alles wordt gezegd.” In die uitleg door Bonaventura houdt Franciscus 

zijn broeders voor dat ze van hem kunnen leren wat een minderbroeder is. Want hij is 

zachtmoedig, en dat komt tot uiting in het broederschap, en hij is nederig van hart, en 

daarom is er sprake van minder-broeders. De Alter Christus die Franciscus zo is, is 

tegelijkertijd de gestalte die tot uitdrukking brengt wat in de navolging van Christus 

het meest belangrijke is, nl. zachtmoedigheid en nederigheid. 

In de Schrift wordt toch niet vaak uitdrukkelijk van nederigheid of deemoed 

gesproken. Er wordt gesproken over bedelaars en over armen, over Lazarus 

bijvoorbeeld, of over de weduwe die van haar armoede offert. Het belangrijkste dat 

                                                   
13 Vgl. S. Janse, De tegenstem van Jezus. Over geweld in het Nieuwe Testament, Zoetermeer: 

Boekencentrum, 2006. 
14 Bertrand Rollin, De regel van Benedictus beleven, Tielt: Lannoo, 2008. De prachtige uitspraak die 

Rollin over het zevende hoofdstuk van de regel, over nederigheid, doet, is zeker ook van toepassing op 

de geciteerde passages van Franciscus: “Als een watermerk in de tekst schildert dit hoofdstuk in feite 

de houding die Christus zelf tijdens zijn leven aannam.”, blz. 130. 
15 Bonaventura, Franciscus als teken aan de hemel. De preken van Bonaventura over Franciscus van 

Assisi, Ingeleid, vertaald en toegelicht door Jan van den Eijnden, Assen: Van Gorcum, 2003, blz. 20. 
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over armoede en nederigheid gezegd wordt, lijkt echter de opening van de bergrede te 

zijn. Jezus zegt daar “Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het 

koninkrijk der hemelen.” Nu heb ik zojuist de Willibrordvertaling gebruikt, maar in 

de NBV is de terugkeer van het woord ‘nederig’, in Mt. 5, 3, opvallend: “Gelukkig 

wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.” Aldus legt 

de NBV een direct verband tussen Mt. 5, 3 en Mt. 11, 29 waar Jezus over zichzelf 

spreekt als ‘nederig van hart’. In het Grieks staan er verschillende woorden 

(‘ptoochos’, ‘tapeinos’), maar het Latijn van de Vulgaat is identiek. ‘Arm van geest’ 

wordt dus interpreterend vertaald met ‘nederig van hart’, en die woordkeuze legt een 

direct verband met hoe Jezus over zichzelf spreekt.  

Augustinus geeft een opvallende uitleg van de uitdrukking ‘armen van geest’. Hij zegt 

in zijn verhandeling over de bergrede, dat tegenover arm van geest verwatenheid 

staat, opgeblazenheid, opgeblazen hoogmoed. Een veelheid van geest dus. Hij 

associeert dat met begeerte naar tijdelijke zaken. Armen van geest zijn juist niet 

behept met hoogmoed, maar nederig en godvrezend. Ze zijn niet opgeblazen door 

kennis, maar bouwen op met liefde (1 Kor 8,1). Hij zegt dan ook: 16 

“Laten de hoogmoedigen daarom de koninkrijken op aarde maar begeren en 

beminnen; gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk 

der hemelen.”  

Augustinus associeert bovendien de zaligsprekingen met de zevenvoudige gave van 

de Geest waarover Jesaja (11, 2-3) spreekt; zevenvoudig geluk is zevenvoudige gave. 

De armen van geest brengt hij dan in verband met de geest van ontzag voor de Heer, 

omdat dat ontzag niet bij de hoogmoedigen, maar bij de nederigen past.17 

Naar het inzicht van Augustinus, feliciteert Jezus in de Bergrede dus die mensen die 

ervoor kiezen om zich leeg te maken, die ervoor kiezen om de opgeblazenheid en de 

zucht naar de dingen van de wereld achter zich te laten, en in plaats daarvan zich te 

richten op de dingen van God. De vrees voor de Heer is het begin van alle ware 

wijsheid, en zo beschouwt Augustinus dan ook de armen van geest als degenen die op 

weg gaan om zich bij de wijsheid van God te voegen. Deze en andere zaligsprekingen 

hebben dus betrekking niet op mensen die getroffen worden of wie iets overkomt, 

maar op mensen die zich beijveren om Christus na te volgen en ervoor kiezen om hun 

wegen te verleggen; niet de slachtoffers dus, maar de daders zogezegd. 

Door de uitdrukking ‘nederig van hart’ of ‘arm van geest’ is de bergrede daarom 

verbonden met wat Jezus over zichzelf zegt: “Neem mijn juk op je en leer van mij, 

want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.” Wie dit constateert, kan niet anders 

dan zich de vraag stellen, of dit betekent dat wie ernaar streeft om als Jezus te zijn, 

ernaar moet streven om nederig van hart te zijn, en zo deel zal hebben aan de belofte 

van het koninkrijk van de hemel. En we weten dat in sommige benaderingen dat 

koninkrijk van God in feite samenvalt met de persoon van Jezus: “Je kunt niet zeggen, 

hier is het, of daar is het, maar ziet u, het is midden onder u” (Lk 17, 21), en daarom 

zou het zelfs zo kunnen zijn dat nederigheid, zowel van Jezus als in de navolging, de 

verschijningsvorm van het koninkrijk van God is. Wie in navolging van Jezus nederig 

van hart is, representeert al het koninkrijk van God. 

 

                                                   
16 Augustinus, Het huis op de rots. Verhandeling over de bergrede, Vertaald, ingeleid en van 

aantekeningen voorzien door Leo Wenneker en Hans van Reisen, Budel: Damon, 2004, blz. 59. Ook 

voor Benedictus heeft nederigheid op de eerste plaats te maken met de vrees, het ontzag voor God, 

want hij noemt het in zijn Regel als de eerste trede van nederigheid. 
17 A.w. blz. 63. 
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Behalve de uitspraak uit de bergrede, en de uitspraak van Jezus over zichzelf, zou ik 

nog een derde en laatste uitspraak uit de Schrift willen noemen, die al eerder ter 

sprake kwam, en die afkomstig is uit de brief van Paulus aan de Korinthiërs. In 2 Kor 

8 doet Paulus een oproep aan de Korinthiërs om bij te dragen aan de collecte die hij 

organiseert voor de armen in Jeruzalem. Zijn aansporing om bij te dragen zet hij 

kracht bij, door de persoon van Christus in herinnering te roepen:  

“Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was 

rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou 

worden.” (2 Kor 8, 10) 

Paulus doet een beroep op de Korinthiërs om de liefde die Christus betoont, te 

beantwoorden met liefde voor de armen. De liefde van Christus bestaat hierin dat hij 

zijn rijkdom achter zich heeft gelaten, opdat de arme mensen rijk zouden worden.  

Deze uitspraak van Paulus past in een patroon van uitspraken, waarvan hij er meer 

heeft gedaan. B.v. ‘God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met 

de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden (2 Kor 5,21). 

Walter Kasper betitelt dit als identiteitsuitspraken, en hij beschouwt ze als uitspraken 

waarin twee uitersten van één en dezelfde persoon van Jezus worden uitgezegd: zonde 

en zondeloosheid, armoede en rijkdom. En die uitersten kunnen beide van hem 

worden uitgezegd, omdat ze de zending van Jezus kenmerken. Jezus wordt door de 

Vader naar de wereld gezonden, om de armen rijk te maken en zondaren te 

rechtvaardigen.18 

Als vanzelf komt hier ook de hymne uit de Filipenzenbrief naar boven:  

“Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte 

van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. 

Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als 

mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood 

– de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de 

naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus 

elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke 

tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader” (2, 5-

11). 

Als het ons is toegestaan om beide passages met elkaar in verband te brengen, dan 

bestaat de vernedering die Jezus vrijwillig heeft gekozen erin dat hij zijn rijkdom 

heeft ingeruild voor armoede. Aan die vernedering komt echter wel een einde, omdat 

God hem hoog verheft, zoals Jezus op zijn beurt de armen laat delen in rijkdom, in de 

rijkdom van het koninkrijk der hemelen.  

 

Welke theologische conclusies moeten we nu trekken uit deze eenvoudige 

vergelijking van een aantal plaatsen in de bijbel waar over armoede en nederigheid 

wordt gesproken? Ik stel voor dat we de conclusie trekken dat de nederigheid van 

hart, de armoede die wordt aanbevolen in de bergrede, dus een nederigheid is die op 

Christus zelf is geënt. Jezus roept op om het juk op te nemen en van hem te leren, om 

van hem de zachtmoedigheid en de nederigheid van hart te leren. Het is dus Jezus die 

bepaalt wat nederigheid en wat armoede is, en niemand anders. Welke nederigheid of 

armoede ook bedoeld is, hij zal worden gemeten aan het programma van de 

verkondiging van het koninkrijk der hemelen, en hij zal verbonden zijn aan Jezus’ 

                                                   
18 Walter Kasper, Jesus der Christus, Gesammelte Schriften, Band 3, Herder: Freiburg, Basel, Wien, 

2007, blz 339 e.v. 
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zending om heil en verlossing te brengen. Het zal, om zo te zeggen, dus heerlijke 

nederigheid zijn, nederigheid van boven. 

 

3. Voorbeeldige en oorzakelijke nederigheid 

 

Navolging van Christus neemt Christus als voorbeeld. Nu is misschien onze neiging 

groot, om in het leven en in het onderricht van Jezus te gaan zoeken naar armoede en 

nederigheid die ons tot voorbeeld strekken. We kunnen b.v. denken aan de bergrede, 

of aan het voorschrift om je vijanden te beminnen. We kunnen ook denken aan de 

bezitloosheid van Jezus, en de eenvoud van de omstandigheden waarin hij leefde. Of 

aan de eenvoud van degenen die hij als zijn leerlingen uitkoos. Wanneer Thomas van 

Aquino spreekt over de armoede van Christus noemt hij inderdaad dergelijke 

dingen.19 Thomas stelt dat Christus ervoor kiest om armoede voor te leven, om zo te 

onderrichten hoe je zonde kunt vermijden en je kunt richten op het hogere. Rijkdom 

betekent kennelijk zorgen, en verwijdering van God. Armoede heeft ook betekenis in 

die zin, dat het succes van de verspreiding van het evangelie niet zal kunnen worden 

verklaard door de wereldlijke rijkdom van Jezus of van de leerlingen. Thomas zegt dit 

alles in antwoord op vragen van moslims. Het is juist zeer gepast dat Jezus arm is, 

zowel gezien het doel van zijn verkondiging, als gezien de verklaring van het succes 

ervan. 

Toch lijkt het erop dat Thomas een beetje aan de buitenkant van het verhaal blijft. Het 

lijkt, in ieder geval voor een 21e-eeuwer, alsof die armoede van Jezus meer een soort 

communicatiemiddel is, meer een uitwendig middel is, dan iets wat verbonden is met 

het doel zelf van Jezus’ optreden. Maar het 21e-eeuwse gezichtspunt bedriegt. Thomas 

zegt immers uitdrukkelijk dat Jezus arm is om een rechtvaardige levenswandel te 

onderrichten, en een leven zonder zonde, omwille van de waarheid van Gods 

koninkrijk.  

We worden ons hiervan bewust, wanneer we ons richten op Petrus Lombardus, de 

meest invloedrijke theoloog van de middeleeuwen. In zijn vier boeken der Sententiën, 

komt Lombardus te spreken over de verlossing door Christus. Anders dan we 

misschien zouden verwachten, spreekt hij daarbij niet van satisfactio, genoegdoening, 

maar alleen van meritum, verdienste. Door zijn menswording, lijden en sterven heeft 

Christus verdienstelijk gehandeld voor zichzelf. Denk maar aan de hymne uit de 

Filippenzenbrief, waar wordt gezegd dat God aan Jezus een naam heeft gegeven die 

verheven is boven alle namen. Maar veel belangrijker dan dit, is dat Christus heeft 

geleden en is gestorven niet voor zichzelf, maar voor zijn vrienden, voor al diegenen 

met wie hij in liefde verbonden is. Ik citeer nu enigszins vrij een opvallende 

denkbeeldige dialoog uit Lombardus:20 

“Waarom nu wilde hij lijden en sterven, als hij dat voor zichzelf niet nodig 

had? Voor jou, niet voor zichzelf. Waarom voor mij? Opdat zijn lijden en 

sterven voor jou voorbeeld [forma] en oorzaak [causa] zou zijn. Voorbeeld 

van deugd en nederigheid; oorzaak van heerlijkheid en vrijheid; voorbeeld van 

gehoor geven aan God tot aan de dood, en oorzaak van jouw bevrijding en 

geluk. Want door het verdragen van dood en lijden heeft hij voor ons (...) de 

opening van het paradijs en de verlossing van de zonde, van de straf en van de 

                                                   
19 Thomas van Aquino, Rekenschap van het geloof. Antwoord op bezwaren van moslims, joden en 

oosterse christenen, De Latijnse tekst, ingeleid, vertaald en geannoteerd door Henk Schoot, 

Zoetermeer: Meinema, 2003, nr. 7. 
20 Petrus Lombardus, Sententiae in IV Libris Distinctae, Grottaferrata (Romae), 1971-1981, Boek III, 

distinctio 18. 
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duivel verdiend; en door zijn dood hebben wij dit verkregen, nl. verlossing en 

aanname tot kinderen in heerlijkheid. Hij is immers door te sterven het offer 

geworden van onze bevrijding.” 

In deze passage maakt Lombardus een fundamenteel onderscheid tussen voorbeeld en 

oorzaak, forma en causa. Lijden en sterven van Christus strekt ons tot voorbeeld, en 

tot verlossing. Het centrale woord in de gedachtegang van Lombardus is humilitas, 

nederigheid. Het is namelijk de nederigheid die het verhaal van de oude Adam 

verbindt met het verhaal van de nieuwe Adam, omdat de plaats van de hoogmoed 

wordt ingenomen door de nederigheid. Nederigheid duidt op het voorbeeld dat 

Christus met zijn lijden en sterven heeft gegeven. Het voorbeeld van gehoorzaamheid, 

van dulden, van trouw, van het niet grijpen naar het zwaard, van het verdragen van 

spot en hoon. Maar dat is niet alles wat met het begrip nederigheid is gegeven. 

Nederigheid duidt ook op het feit dat God zo met Jezus verbonden is, dat in Jezus 

God zichzelf vernedert. In Jezus buigt God zich naar de mensen die zich in zonde en 

onrecht van hem hebben afgekeerd. In Jezus laat God zich kennen als degene die 

nederig van hart is, als degene die de deemoed zelf is. Bovendien staan de 

voorbeeldigheid en de causaliteit van lijden en sterven niet los naast elkaar, maar zijn 

ze intrinsiek met elkaar verbonden. Want al wie in wil gaan op Gods aanbod van 

verlossing, zal in zijn of haar leven de navolging van Christus willen waarmaken. Het 

voorbeeld of de boetedoening leidt niet tot verlossing, nee, het is andersom: 

verlossing leidt tot boetedoening en voorbeeldigheid. Alleen verlossing door de Zoon 

van God doet dat, want hoe zou de mens zich op eigen krachten kunnen losmaken van 

de zonde? De liefde van God wordt niet verdiend, maar de liefde van God maakt 

verdienste door Christus mogelijk, die op haar beurt verlossing voor de mensen 

mogelijk maakt.  

Lombardus spreekt over forma en causa, over voorbeeld en oorzaak. We kunnen dat 

vertalen naar Christus als voorbeeld, en Christus als middelaar. Immers, het 

middelaarschap van Christus behelst juist de verlossing die hij mogelijk maakt, door 

lijden en sterven. Christus is dienaar tot het uiterste toe, en zet zo al wie hem willen 

volgen aan tot een dienend leerlingschap, waarin armoede en nederigheid een 

belangrijke rol spelen. God zelf heet deemoed. 

 

Maar toch roept dit een vraag op: op wie duidt eigenlijk het woord ‘God’ hier? God is 

verheven, God is oneindig, God is wijsheid, maar op grond waarvan kan God ook 

deemoedig en nederig worden genoemd? We hebben al gezien dat Thomas benadrukt 

dat God geen hogergeplaatste kent, en dus niet nederig genoemd kan worden. Wordt 

hier dan soms God deemoed genoemd, omdat hij van zijn kinderen deemoed vraagt? 

Wordt hier soms God deemoed genoemd, omdat het als metafoor Gods handelen ten 

bate van de armen en de deemoedigen aanduidt? Nee, het antwoord luidt, dat God hier 

deemoed genoemd wordt, omdat Jezus zichzelf nederig van hart noemt. En als Jezus 

zichzelf nederig van hart noemt, dan komt zo’n naam God zelf toe. Daarmee komen 

we op het terrein van de zgn. tweenaturenleer. 

 

4. Nederigheid en de tweenaturenleer 

 

In de katholieke christologie van de laatste zes decennia is er veel te doen rond het 

historische vraagstuk. Al enkele eeuwen betekent de ontdekking van de 

geschiedeniswetenschap, dat het verhaal over Jezus van Nazareth aan nader historisch 

onderzoek wordt onderworpen. Aanvankelijk was dit vooral een kwestie die in de 

protestantse theologie aan de orde was, maar in de loop van de twintigste eeuw was 
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ook de katholieke theologie aan de beurt. In de veertiger jaren erkende de kerk 

schoorvoetend het principiële recht van de historisch-kritische lezing van de Schrift. 

Tesamen met de gedachte dat in de loop van de kerkgeschiedenis het beeld van 

Christus was scheef getrokken, vooral richting de goddelijke en verheven aard van 

zijn persoon, had dit tot gevolg dat er uitgebreid nagedacht werd over een 

heroriëntatie van de christologie. Al snel ontstond de gedachte dat de christologie niet 

langer ‘van boven’ moest worden benaderd, maar ‘van beneden’.21 Wat daar precies 

mee bedoeld werd en wordt, is veelal onduidelijk. ‘Van boven’ en ‘van beneden’ zijn 

op de eerste plaats metaforen die behalve voordelen ook veel nadelen bieden. Alsof 

God zich ophoudt ergens boven ons. Alsof mensen beneden zijn. Het lijkt zo voor de 

hand liggend, maar een minimum aan reflectie maakt al duidelijk dat dit een 

onhoudbare tegenstelling is, gegeven de ook al vanouds beleden alomtegen-

woordigheid Gods, en gegeven Gods aanwezigheid in allen die hem beminnen, en 

gegeven de onmogelijkheid om een zwart-wit-tegenstelling tussen God en wereld te 

maken. Maar één ding was wel duidelijk, namelijk dat er behoefte was om de nieuwe 

methoden om de Schrift te lezen en de nieuwe inzichten over Jezus van Nazareth die 

deze lezing opleverde, opnieuw te bevragen op hun relevantie voor het geloof. 

Bovendien sloeg de secularisatie toe, zodat christologie meer en meer ook de taak 

kreeg om de plausibiliteit van het geloof in Christus te onderzoeken en te presenteren. 

Aldus leek het een vanzelfsprekende zaak om te beginnen bij een aantal gegevens en 

interpretaties die breed gedeeld zouden kunnen worden.  

In de loop der tijd heeft deze heroriëntatie van de christologie tot gevolg gehad dat er 

geen enkele poging meer werd gedaan om een christologie van boven te schrijven. Te 

beginnen bij de menswording van het Woord van God, of te beginnen bij de levende, 

verrezen Heer, was een kwestie van het verleden geworden. Daarentegen begon de 

zaak aan de andere kant te schuiven. Want was het voor Schillebeeckx nog zo, dat het 

historisch onderzoek werd ingebed in een gelovig zoeken naar historisch inzicht in de 

persoon van Jezus, gaandeweg werd deze gelovige bedding verlaten.22 Christologie 

was niet langer alleen een tractaat binnen de systematische theologie, maar werd meer 

en meer ook beschouwd als een onderdeel van de historisch-kritische beschouwing 

van de Schrift. Zo werd al in de Schrift zelf een meervoud van christologieën 

onderscheiden, waardoor het normatieve karakter ervan fundamenteel gerelativeerd 

werd.  

In de christologie is juist door de verschillende benaderingen van het historische 

vraagstuk een soms explosieve situatie ontstaan; men zou kunnen spreken van een 

theologisch mijnenveld. Ik zal een concreet voorbeeld noemen dat van toepassing is 

op ons onderwerp. Ik heb aan het begin van de tweede paragraaf geciteerd uit het 

evangelie van Mattheüs (11, 29): “Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig 

van hart.” Naar aanleiding van deze uitspraak van Jezus maakt Theo Zweerman 

impliciet bezwaar: wie zegt er nu van zichzelf dat hij nederig is? En omdat dat onder 

mensen inderdaad een ernstige indicatie van het tegendeel is, trekken exegeten van 

vandaag dan ook de conclusie dat deze uitspraak niet aan Jezus kan worden 

toegeschreven. Wat de uitspraak ook betekent, zegt Robert Funk, één van de 

grondleggers van het zgn. Jesus Seminar, het voegt niets toe aan onze kennis van 

                                                   
21 Piet Schoonenberg “De Christus ‘van boven’ en de christologie ‘van beneden’, Nadere 

overdenkingen rond de ‘God van mensen’”, Tijdschrift voor Theologie 31 (1991) 3-27. Voor een 

kritische benadering, zie Jozef Wissink, “Een katholieke visie op Christus”, in Geloofsgemeenschap, 

Mariënburgvereniging, extra uitgave december 1999, 19-36 
22 E. Schillebeeckx, Tussentijds verhaal over twee Jezusboeken, Bloemendaal: Nelissen, 1978. 
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Jezus van Nazareth, hij heeft het zeker niet gezegd.23 Zweerman zoekt een andere 

oplossing. Hij zegt nl.:24 

“De context van die uitspraak laat er echter geen misverstand over bestaan, dat 

de aard van zijn nederigheid voor mensen verborgen is. Want ‘niemand kent 

de Zoon tenzij de Vader’ (Mt 11, 25-30).” 

Let wel, Zweerman doet hier geen beroep op een algemene ontoegankelijkheid van 

Jezus’ nederigheid. Integendeel, hij doet een beroep op de relatie tussen de Zoon en 

de Vader, om de verborgenheid van Jezus’ nederigheid te verklaren. Dat zet ons op 

het goede spoor, omdat het ons wijst in de richting van het geloof in Jezus als de 

Zoon, wiens nederigheid wortelt in zijn verbondenheid met God de Vader. 

De belangrijkste mijn in dat mijnenveld waarvan ik sprak is de historische kwestie. 

Mijn stelling is dat de kerk al sinds eeuwen over een belangrijke wegwijzer beschikt. 

Er is een plattegrond voor handen, die ons wijst waar de mijnen in dit veld liggen, en 

hoe we ze kunnen vermijden. De plattegrond heet simpelweg: de tweenaturenleer.  

Tot slot van deze bijdrage zal ik ingaan op de zgn. tweenaturenleer: hoe ze opnieuw 

kan worden gebruikt in de christologie, en hoe ze in feite ten grondslag ligt aan de 

visie van Augustinus, Gregorius, Thomas en Franciscus op de deemoed Gods. 

 

De tweenaturenleer is de verkeerde benaming voor een inzicht dat werd verwoord op 

het Concilie van Chalcedon in 451. Anders dan veel mensen denken, gaat het in 

Chalcedon niet over de goddelijkheid van Christus. Al eerder, in de vierde eeuw op de 

concilies van Nicea en Constantinopel, hadden de bisschoppen zich uitgesproken voor 

de gedachte dat Christus één van wezen met de Vader was. Nee, de geloofsdefinitie 

van Chalcedon beoogde de menselijkheid van Christus veilig te stellen. Het deed dat 

door te stellen dat Christus over een volmaakte goddelijke én een volmaakte 

menselijke natuur beschikte; naturen die enerzijds onvermengd en onveranderd 

waren, en anderzijds ongedeeld en ongescheiden. Dezelfde ene persoon bestond 

zowel in de goddelijke als in de menselijke natuur. Deze tweenaturenleer is vaak 

opgevat als een objectieve beschrijving van de persoon van Christus. Juist de 

ontdekking van het historische karakter van het evangelie heeft bijgedragen aan een 

herinterpretatie van Chalcedon. Chalcedon is geen weergave van wie Jezus Christus 

is, en beoogt dat ook niet te zijn. Je moet van de tweenaturenleer geen metafysische 

biografie van Christus willen maken, want dan gebeuren er ongelukken. Maar 

anderzijds kun je Chalcedon wel heel goed gebruiken als een hermeneutische sleutel, 

als een interpretatiemiddel om de Schrift te lezen. Het leert ons dan om telkens als we 

het verhaal van Jezus van Nazareth willen overdenken en interpreteren, we God en 

mens niet uit elkaar mogen spelen of bij elkaar mogen optellen. Daarom ook is de 

benaming tweenaturenleer zo buitengewoon ongelukkig, omdat het impliceert dat de 

goddelijke en de menselijke natuur wel op te tellen zijn tot twee. Maar dat is niet het 

geval. In Christus gaat het goddelijke niet ten koste van het menselijke, en zijn God 

en mens geen concurrenten. Integendeel, juist omdat God God is, kan het Woord van 

God mens worden zonder dat ófwel de een, ófwel de ander wezenlijk verandert, of 

wordt weggedrukt. 

In het kader van deze bijdrage moet ik me beperken, dus ga ik direct naar de 

toepassing van deze plattegrond, van deze leesregel op de gewraakte passage die aan 

                                                   
23 Robert Funk e.a., The five gospels: the search for the authentic words of Jesus, Scholars Edition, 

New York: Scribner, 1993, blz. 182. 
24 Theo Zweerman, “Franciscus van Assisi: menswaardig in de marge”, in Sigismund Verheij en Theo 

Zweerman, Om respect en mededogen. Levenskunst bij Franciscus en Clara van Assisi, Nijmegen: 

Valkhof Pers, 2007, 36-58, noot 47 op blz. 58. 
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Jezus wordt toegeschreven.25 Wie de uitspraak van Jezus benadert louter vanuit 

menselijk historisch oogpunt, voldoet niet aan het uitgangspunt van de 

tweenaturenleer. Ons wordt voorgehouden dat we de geschiedenis niet dicht moeten 

timmeren met alles wat wij denken dat menselijkerwijs mogelijk en vooral ook 

onmogelijk is. Juist het feit dat mensen hun uitspraak impliciet loochenen als ze 

zeggen dat ze zelf nederig van hart zijn, kan ons op het spoor zetten dat er hier meer 

aan de hand is dan gelovige praat achteraf. Maar misschien zullen we de uitspraak van 

Jezus nog willen accepteren, maar zullen we de betekenis van de navolging van Jezus 

willen beperken tot een morele aangelegenheid. Onze maatschappelijke en culturele 

omstandigheden maken het niet tot een gemakkelijke aangelegenheid, maar misschien 

zien mensen er wat in om nederigheid en armoede van geest in praktijk te willen 

brengen. Echter, de oproep van Jezus om van hem te leren, krijgt pas zijn diepgang op 

het moment dat we ons realiseren dat als het om Jezus’ nederigheid gaat, het in feite 

gaat om nederigheid die aan God zelf wordt toegeschreven. Al onze christologie is 

van beneden. Dat wil zeggen dat we begrippen en taal gebruiken die thuis zijn in onze 

mensenwereld, en niet uit de hemel zijn neergedaald. Tegelijkertijd gebruiken we die 

begrippen en die taal om een werkelijkheid te benaderen die ons totaal en compleet 

overstijgt, en van een rijkdom is die ons versteld doet staan. Nederigheid en armoede 

zijn aspecten die we aan Christus’ persoon en leven kunnen toeschrijven op grond van 

zijn menselijke natuur. God is niet aan verandering onderhevig, zijn aanbod van liefde 

en trouw verandert nooit. Als we dus zeggen dat God mens is geworden, dan zeggen 

we daarmee dat de mens in een andere relatie tot God is komen te staan. En toch, 

omdat in Christus God en mens persoonlijk één zijn, mogen we alles wat op grond 

van de menselijke natuur van Christus gezegd wordt, ook van de Zoon van God 

zeggen. Daarom is het juist en waar om te zeggen wat Franciscus zegt: God is 

deemoed. God is deemoed, omdat de Zoon van God mens is geworden, zich ontledigd 

heeft, en gehoorzaam is geworden tot op het kruis. In zijn leven, zijn verkondiging, 

zijn lijden en dood, wordt het onaanzienlijke aanzienlijk, ontvangt het verachtelijke 

achting, en wordt wat neergebogen is de plaats waar mensen rechtop worden gezet. 

Of om het anders te zeggen: hij bracht het goddelijke in het aardse bestaan aan het 

licht, juist doordat hij als Zoon van God, arm en deemoedig, het menselijk bestaan 

deelde. Navolging dan is antwoorden op het nieuwe leven dat het lijden en sterven 

van Christus mogelijk maakt, door om te keren van de weg van ongerechtigheid.  

Theo Zweerman liet zich, naar ik lees, in zijn laatste levensjaren steeds meer boeien 

door de goddelijke deemoed.26 Ooit sprak hij mij in de gangen van De Uithof aan, om 

mij te stimuleren meer over en tegen Kuiterts visie op Jezus in te brengen. Ik begrijp 

nu beter wat hij daarmee voor had. Het blijkt ook uit dit citaat van Zweerman over 

Franciscus:27 

“Slechts één factor heeft hem tot deze excentriciteit [letterlijk wegtrekken naar 

de rand van de stad, naar de outcasts, de underdogs] bewogen: de persoon van 

Jezus Christus die hem ten diepste geraakt had. Zijn afwijkend gedrag was een 

en al betuiging van aanhankelijkheid aan de Zoon van God die ‘geen steen had 

om zijn hoofd op te leggen’. Die zijn hoogheid toonde door als een 

                                                   
25 Zie voor meer over dit onderwerp: Henk Schoot, Over Jezus: een naam die leven geeft, Tielt: 

Lannoo, 2006. Soms lijkt het erop alsof ook door historici en exegeten het theologische perspecitief 

weer meer gehonoreerd wordt. Zie b.v. Beverly Roberts Gaventa & Richard B. Hays (eds.), Seeking the 

Identity of Jesus. A Pilgrimage , Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans 

Publishing Company, 2008.  
26 Om respect en mededogen, a.w., blz. 18. 
27 Om respect en mededogen, a.w., blz. 46. 
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nietswaardige de voeten van zijn leerlingen te wassen. Die in zijn toenadering 

zo ver ging dat hij zich tot naaste maakte van de mens die half dood langs de 

weg lag. In Jezus blijkt nederigheid de andere kant te zijn van zijn hoogachting 

voor degenen die als verachtelijk golden.” 

 

Deemoedige navolging van de deemoedige Christus, veronderstelt historisch 

onderzoek naar wie Christus was. Maar al het historisch onderzoek én de daarop 

gefundeerde spiritualiteit verwaait, wanneer het uitsluit en niet mee bedenkt, dat de 

deemoed van Christus de deemoed van God is. 28  

Waar is God, zo vraagt Augustinus. “In de hemel” zo luidt het antwoord van het 

Onzevader. Maar waar is dan de hemel, zo vraagt Augustinus opnieuw. De hemel is 

in de heiligen en de rechtvaardigen, de hemel is in hun nederigheid, zo luidt het 

opmerkelijke antwoord.29  

“God is immers niet gebonden aan een bepaalde ruimte. De hemelen zijn 

weliswaar superieure stoffelijke substanties in het heelal, maar niettemin zijn 

ze stoffelijk en ze kunnen zich alleen maar op een bepaalde plaats bevinden. 

Indien men God toch een plaats toedicht in de hemelen als in de hogere delen 

van het heelal, zijn de vogels het beste af. Zij leven dan het dichtste in Gods 

nabijheid. Er staat echter niet geschreven: God is nabij aan mensen die zich op 

hoge plaatsen bevinden of die op bergen wonen. Er staat geschreven (Ps. 

34,19): “De Heer is nabij aan gebrokenen van hart.” Dat heeft meer met 

nederigheid te maken. Maar zoals de zondaar ‘aarde’ is genoemd (...), zo kan 

daarentegen de rechtvaardige ‘hemel’ worden genoemd.” 

Door menswording en lijden en sterven van Christus wordt duidelijk, dat zijn 

nederigheid die van God is, en dat God door zijn aanwezigheid in de nederige 

Christus, aanwezig is in alle nederigheid, die Christus wil navolgen. 

 

Ten slotte 

 

Men hoeft geen profeet te zijn om vast te stellen dat nederigheid geen deugd is die 

goed past in de moderne tijd. Moderne mensen denken toch eerder aan vernedering, in 

negatieve zin, en dus aan nederigheid als iets dat opgeruimd en verwijderd moet 

worden, dan aan nederigheid in positieve zin, als iets dat nastrevenswaardig is. 

Nederigheid staat op gespannen voet met emancipatie, met democratie, met 

gelijkwaardigheid, zo luidt het heersende oordeel.  

Ook is het zo dat de context van zonde en vergeving waarbinnen voor de kerkvaders 

de betekenis van nederigheid (versus hoogmoed) komt te staan, naar de achtergrond is 

verschoven. Immers, voor theologen als Augustinus en Thomas zijn de ‘armen van 
                                                   
28 Een voorbeeld van de verkeerde vanzelfsprekendheid waarmee de navolging van Jezus en de 

heilsbetekenis van Jezus exclusief verbonden worden met de menselijkheid van Jezus, kan worden 

aangetroffen in het ‘Editorial’ van een recente uitgave van het tijdschrift Concilium: “Without 

preservation of the divine aspect the innermost essence of Christian identity would be lost; without the 

realism of his humanity the possibility of following him would be annulled and his saving efficacy 

blurred: quod super nos, nihil ad nos”, Concilium 2008/3, “Jesus as Christ”, blz. 7-8. 
29 Het huis op de rots, a.w., blz. 135. Deze passage is voor Paus Benedictus XV reden om aan het slot 

van zijn kerstpreek van 2007 de uitdrukking ‘de nederigheid Gods’ in de mond te nemen: “Heaven 

does not belong to the geography of space, but to the geography of the heart. And the heart of God, 

during the Holy Night, stooped down to the stable: the humility of God is Heaven. And if we approach 

this humility, then we touch Heaven. Then the Earth too is made new. With the humility of the 

shepherds, let us set out, during this Holy Night, towards the Child in the stable! Let us touch God’s 

humility, God’s heart! Then his joy will touch us and will make the world more radiant. Amen.”, 

www.vatican.va. 
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geest’ of de ‘nederigen van hart’ niet de slachtoffers, maar de daders, namelijk zij die 

zich bekeren van hun verkeerde wegen, en zich onderwerpen aan de barmhartigheid 

Gods. 

Beide omstandigheden maken het moeilijk om in onze tijd toegang te krijgen tot het 

bijbelse en traditionele spreken over nederigheid. Wat daarbij helpt is om opnieuw te 

doordenken dat het in Jezus gaat om de nederigheid van God die navolging vraagt. 

Immers, allerlei ingesleten, ouderwetse en af te wijzen praktijken van, ook valse, 

nederigheid worden daardoor onder kritiek gesteld. Nederigheid is een kernstuk van 

Gods wil om de mens te bevrijden, niet om hem en haar opnieuw te knechten. De 

geest (van Christus) is een geest van vrijheid, zegt Paulus, niet een geest van zonde en 

dood maar van leven (2 Kor 3, Ro 8). En wat ook helpt, is het groeiende besef dat de 

boosheid en het narcisme dat onze tijd in toenemende mate lijken te domineren, het 

tegengif van de nederigheid behoeven. Na de totalitaire almachtsfantasieën die de 

twintigste eeuw gruwelijk verwoestten, lijkt nu in het westen de individuele 

almachtsfantasie de overhand te krijgen.30 Deskundigen waarschuwen dat kinderen in 

hun opvoeding meer ‘gefrustreerd’ moeten worden, opdat ze kunnen ontdekken dat 

hun mogelijkheden niet tot in de hemel reiken, en hun gehechtheid verbeterd wordt. 

En dat is nog maar geformuleerd in min of meer waardenvrije psychologische 

analyse. Politici hebben de zorg voor het individu, en de zorg voor de gemeenschap 

als zodanig. Wie zich vooral omhoog laten stuwen door het woord te voeren van de 

boosheid en de verongelijktheid, die altijd naar de ander wijst, dreigen de samenhang 

van de gemeenschap te verliezen, en daarmee de samenleving als zodanig. Hoe zou de 

wereld er uit zien, als het ideaal van Benedictus – waar de nederigheid Gods doorheen 

schijnt - ruim baan zou krijgen:31 

“De vierde trede van nederigheid is om ook te gehoorzamen als je iets lastigs 

wordt opgelegd, of iets wat tegen je belangen indruist of je zelfs onrecht doet, 

en hierbij welbewust te zwijgen en geduldig te blijven. Je moet dan 

volhouden, zonder de moed te laten zakken of weg te gaan, want de Schrift 

zegt: ‘Wie volhardt tot het einde, die zal gered worden’(Mt 10,22) en ook 

‘Laat uw hart standvastig zijn en verdraag de Heer’ (Ps 26,14)”? 

 

 

5 oktober 2009 

                                                   
30 Cf. Jan Derksen, Het narcistisch ideaal. Opvoeden in een tijd van zelfverheerlijking, Amsterdam: 

Bert Bakker, 2009. 
31 De regel van Sint-Benedictus, vertaald door Vincent Hunink, Amsterdam: Atheneum – Polak & van 

Gennep, 42008, blz. 28. 


