
 

 

Ik ben nederig… 
Het koninkrijk van God is nabij (2) 
Matteüs 21:1-9 
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De intocht van Jezus in Jeruzalem is een plaatje 
van Gods koninkrijk. Hier wordt de stijl van dat 
koninkrijk zichtbaar: nederigheid.  Jezus gaat 
bewust in het spoor van deze profetische 
woorden:  ‘Je koning is in aantocht, bekleed met 
gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden 
op een ezel’ (Zach. 9:9). 
 
Jezus op een ezel 
De reis naar Jeruzalem gaat naar een hoogtepunt 
toe (het hoogste punt blijkt straks een kruis te 
zijn). Er gebeurt iets bijzonders. Er worden door 
Matteüs veel woorden gewijd aan het ten tonele 
voeren van de ezel(s). Op koninklijke wijze 
worden ze door Jezus gevorderd: de twee 
leerlingen gehoorzamen Jezus en het gaat precies 
zoals Jezus wil. De ezel is niet per se een beeld 
van nederigheid: in bijbelse tijden reden 
belangrijke mensen vaker op een ezel. Duidelijk 
wordt hier een kóninklijke intocht neergezet. Zo 
wordt het ook beleefd door de mensen om Jezus 
heen en Jezus laat het zich welgevallen. Wat 
afwezig is, is elke herinnering aan geweld en 
agressie (Zach. 9:9-10): geen paarden en 
strijdwagens maar ezels en palmtakken. Het 
koninkrijk van God is een rijk van nederigheid, 
eenvoud en vrede. 
 
Hosanna 
Het uitspreiden van de kleren, het juichen voor 
Jezus en het spreken over de Zoon van David – 
het hoort allemaal bij het binnenhalen van een 
redder, een koning-messias. Het ‘Hosanna’ is een 
uiting van hoop dat het koningschap van God nu 
opnieuw werkelijkheid wordt. ‘Hossanna in de 
hemel die nu op aarde komt!’ Op weg naar Pasen 
stellen we onszelf de vragen: Roepen we van 
harte ‘Hosanna’ voor Jezus? Is er iets (zoals de 

mantels van de mensen toen) wat wij als offer 
toewijden aan onze koning? Wat zijn de ‘takken’  
waarmee wij Jezus lof toezwaaien? 
 
Nederigheid 
Dit is dus een kernwaarde van het koninkrijk: 
nederigheid. Loyaliteit aan Christus als Gods 
koning betekent een levensstijl aanleren die zijn 
karakter en stijl weerspiegelt. Pas op voor 
misverstanden: het gaat niet om een gedweeë 
onderworpenheid of gebrek aan zelfrespect 
(minderwaardigheid).  Nederigheid (ootmoed, 
‘wat groter is dan ik dat telt’) staat tegenover: 
hoogmoed, arrogantie (‘alles draait om mij’). 
Nederigheid heeft een afkeer van het willen 
hebben van macht, van de behoefte je boven 
anderen te verheffen, van dominant willen zijn. 
 
Oefenplaatsen voor nederigheid 
Hoe kunnen we ons in ons dagelijks leven 
oefenen in nederigheid?  
1. Ken je eigen tekortkomingen. Thomas a 

Kempis schrijft: ‘Voor het behoud van een 
grotere nederigheid is het vaak zeer nuttig dat 
anderen onze tekortkomingen kennen en 
afkeuren’ (Navolging II.2.7). 

2. Zie ‘respect’ als een vorm van nederigheid. 
Respect komt van respicere dat letterlijk 
betekent: nog een keer kijken.  

3. Oefen je in de deugd van humilitas en in 
humor. We zijn aardelingen (‘humus’: aarde) 
en komen in alles en iedereen in aanraking 
met iets wat groter is dan wij. (Engels boek: 
Humilitas: lost key to life, love and leadership). 

4. Bid de Geest om de nederigheid van Jezus: 
‘Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en 
nederig van hart’ (Mat. 11:29). 
 

Om te lezen: 
 Zacharia 9:9-17 
 Psalm 25:8-22 
 Psalm 118:19-29 
 Johannes 12:12-19 
 Matteüs 11:25-30 
 
Voor een geloofsgesprek: 
1. Wat valt jou het meeste op in het verhaal 

over Jezus’ intocht? 
2. Sta jij klaar om je kleren voor Jezus uit te 

spreiden en hem ‘Hosanna’ toe te roepen? 
3. Waarom volg jij Jezus (niet)? 
4. Wat voor koninkrijk verwacht jij? Of ben je 

vooral met je eigen koninkrijk bezig? 
5. Wat zijn jouw associaties bij het woord 

‘nederigheid’? 
6. Hoe en waar ga jij je oefenen in nederigheid 

(‘humilitas’)? 
 
Kijk ook hier: 
 www.josdouma.nl 
 www.tijdmetJezus.nl  
 www.mijnpreekplek.wordpress.nl  
 www.plantagekerk.nl  
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