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Ieder mens heeft wel eens eer ontvangen, of werd ook wel eens 
erg vernederd. De ene mens is wat gevoeliger dan de andere. 
Het is wel eens goed om te weten hoe God hierover denkt en 

reageert. God is bijzonder bezig met zijn aangenomen kinderen. 
(Joh.1:12) Hij leerde hen : Eer uw vader en uw moeder, opdat uw 
dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal. 
Ex.20:12  (Marc.7:10) Een vele andere teksten: Lev.19:32 Het grijze 

haar. 
Bij bijzondere vergaderingen of bruiloftsfeesten worden er wel 
eens ereplaatsen aangewezen. Zo zinspeelde Jezus tot de 
Farizeeërs, over ereplaatsen op een bruiloft, welke stonden op hun eer. Wij bedenken 
de Bruidegom welke zijn bruid (de gemeente) plots zal komen ophalen voor het grote 
bruiloftsfeest. Wie het bruiloftskleed door de koning aangeboden niet wil aantrekken, 
zal de feestzaal moeten verlaten, vernederd worden en gestraft. (Matth.22:12). 
Iedereen zal een bruiloftskleed krijgen als bewijs van gerechtvaardigd te zijn uit geloof 
tijdens zijn aardse leven. 
 

Lucas 14:11 Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie 
zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. 

Koning David 
 

2 Samuël 6:14 En David danste uit alle macht voor het aangezicht des HEREN; 
David nu was omgord met een linnen lijfrok. 

 
Toen de ark, of Gods aanwezigheid in Jeruzalem aankwam, danste David in een linnen 
rok tot aan de knieën. Dit was geen koninklijke kledij. Was David niet gesteld op zijn eer 
als koning? Wij vinden hier toch een nederige houding, gewoon tussen al het volk. 
Normaal vinden wij vandaag wanneer hoogwaardigheidsbekleders, bij de koning, 
samenkomen bij feestelijke gelegenheden, zij het in groot ornaat verschijnen met 
eretekens en rangorde. 
 
Verder lezen wij dat de dochter van Saul, Mikal, 
de vrouw van David, hem verachtte in haar hart. 
Hier vinden wij een hoogmoedig denken. Wij 
zien hier een duivelse aanval op de grote 
vreugde en blijdschap van koning David. 
Jeruzalem kreeg grote eer de ark te mogen 
ontvangen. 
Mikal: Ze verwijt David, op wie ze eens zo 
verliefd was, omwille van zijn nederig gedrag als 
koning. Met andere woorden David je hebt geen 
manieren, om je zo te laten zien. Zij stond op 
haar eer, ze was de dochter van Saul.  
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2 Samuël 6:20 Toen David terugkeerde om zijn gezin te begroeten, ging Mikal, de dochter van 
Saul, David tegemoet, en zeide: Wat een eer heeft de koning van Israël zich thans verworven, 

dat hij zich heden ontbloot heeft ten aanschouwen van de slavinnen zijner dienaren, zoals een 
lichtzinnig man zich schaamteloos ontbloot! 

David: 
2 Samuël 6:22  

Ja, ik zal mij nog geringer gedragen dan ik deed; ik zal onaanzienlijk zijn in eigen ogen, en bij 
de slavinnen van wie gij spreekt, bij haar wil ik eer verwerven 

 
Wij vinden in de persoon van David, een tegenbeeld van Jezus terug. De Bijbels-
christelijke principes vinden wij al terug in het oude verbond. David hield van zijn volk 
van klein tot groot. Hij wilde geen eer ontvangen, maar wel eer verwerven!  
Ook bij Abraham vinden wij en nederige houding: En Abraham antwoordde: Zie toch, ik 
heb mij verstout tot de Here te spreken, hoewel ik stof en as ben. (Gen.18:27) 
Het nederige gedrag en levenswijze is de weg om later eer te ontvangen. (Spr.29:23). 
Ook bij een bekeerde Paulus: 1 Korintiërs 15:9 Want ik ben de geringste der apostelen, 
niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 

Hoogmoed komt voor de val 
Koningin Mikal, hoogmoedig, werd uiteindelijk vernederd door onvruchtbaarheid: 
23 Mikal nu, de dochter van Saul, bleef kinderloos tot de dag van haar dood toe. 
Spreuken 16:18 Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val.19 Het 
is beter nederig van geest te zijn met de armen, dan buit te delen met de hovaardigen. 

JEZUS WERD VERNEDERD DOOR STERVELINGEN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De profeet Jesaja  profeteerde over de vernederingen welke Jezus in zijn leven zou 
ervaren. 
 

Jesaja 50:6 Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard 
uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.7 Maar de Here 
HERE helpt mij, daarom werd ik niet te schande; daarom maakte ik mijn gelaat als een 
keisteen, want ik wist, dat ik niet beschaamd zou worden. 
 
Hier vinden wij het enige geneesmiddel om alle vernederingen welke een volgeling van 
Jezus kan meemaken tijdens zijn aardse leven, namelijk weten  en profetische 
kennis wat er in de toekomst staat. Bijbelkennis en profetisch inzicht is een geweldige 
kracht om alle vernederingen te verwerken. Hoop is hun speciale kracht.  
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Velen lijden fysisch of geestelijk omdat men Jezus wil volgen zoals de Bijbel dat leert. 
Onder het geestelijk lijden vinden wij, kwaadsprekerij, verwijten, leugens, spot, pesten, 
uw job verliezen omwille dat je een Bijbelgetrouw christen bent enz. Dit is geestelijk 
iemand vermoorden! Men verweet Jezus dat Hij duivelse praktijken had…. 
Deze christenen dienen zich te verheugen, hun ware geloof zal worden beproefd als 
het goud door vuur. (1 Petr. 1:7)  
De profeet Ezra maakte in een van zijn boeken bekend dat er zoveel christenen zullen 
zijn als de verhouding van de hoeveelheid goud tegenover de hoeveelheid aarde op 
deze wereld. De christelijke kerkganger, welke de Geest niet heeft ontvangen, zal snel 
afvallen, en zich voegen bij een Babelse kerk. 
Wie geen geloofszekerheid heeft en twijfels kent, zal de spot, lijden of het pesten niet 
geestelijk kunnen verwerken.  
  

Petrus 4:14 Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, 
daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. 

 
Het evangelie van Lukas (23) toont ons de vernedering van onze Heiland.  
Veroordeeld als misdadiger, en een terechtstelling tussen twee misdadigers. 
Veroordeeld door Pilatus, toonbeeld van ongerechtigheid.  
Deze twee misdadigers, de ene spotte en vernederde Jezus, de andere geloofde in 
Jezus, gaf Hem eer want hij nam het koninkrijk van Jezus heel ernstig. Deze laatste 
werd behouden, nog kort voor zijn dood! (Luc.23:42,43). 
 
Deze ongerechtigheid als toen, groeit en bloeit vandaag wereldwijd. Op een plaats 
langs een weg, waar iedereen Hem zag hangen aan het vloekhout, aan het onheilig 
Babels kruis van Tamuz, door de Romeinen gebruikt als terechtstelling. 
Een spotbordje boven zijn kruis, “ Koning der Joden” werd opgehangen. Hij werd 
bespot met woorden als: Zijt gij niet de Christus? Red Uzelf en ons… 
 
Jezus toonde ons een smalle en moeilijke weg van vernedering welke tot een grote 
overwinning zal leiden, een weg tot een opstanding tot eeuwig leven. Troost, indien wij 
zouden sterven met een gelijkaardige dood als Hij, zullen ook wij opstaan als Hij! 
(Rom.6:5)  Zijn wij bereid ook die weg te volgen. Leer niet aan een pas bekeerde dat er 
geen beproevingen meer kunnen komen! Je zou een valse evangelist en dwaalleraar 
zijn! 

CHRISTENEN WERDEN EN WORDEN VERNEDERD 
 

 

Matteüs 10:23 Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht 
naar de andere; want voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet 
alle steden van Israël zijn rondgekomen, voordat de 
Zoon des mensen komt.24 Een discipel staat niet 
boven zijn meester, of een slaaf boven zijn heer. 

 

2 Timoteüs 3:12 Trouwens, allen, die in Christus Jezus 
godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.13 
Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad 
tot erger komen; zij verleiden en worden verleid. 
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Wie als christen door het volgen van Jezus, nooit vernedering, spot, allerlei nadeel  of 
kwaadaardige leugens over hem hoorde, dient zich ernstig vragen te stellen.  Wie deze 
dingen wel heeft ervaren kan zich gelukkig achten, zo leert ons het evangelie. Hij heeft 
grote hoop, want zijn loon zal groot zijn in de hemel! Wat wij onder dat loon kunnen 
begrijpen is niet duidelijk. (Matth.5:11,12) 
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