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Zalig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde beërven. Mt.5:5 

Wat bedoelde Jezus met zachtmoedigheid? Het woordenboek Van Dale leert : 

“zich schikkende” en vriendelijk. Een betere uitleg krijgen wij omdat dit woord 

voortkomt  van het Gotische “Sanjan” en dit betekent : “Behagen”. Hierbij bedenken 

wij de woorden van Paulus aan de Romeinen : Die in het vlees zijn kunnen God niet 

behagen! (Rom.8:8). Een ongelovige of religieuze denken in het vlees naar 

menselijke waarden of offeren geld om God te behagen. (Hos.8:13).  

Zachtmoedigheid is in God ogen een kenmerk van een Bijbelgetrouw christen, en 

het maakt hem gelukkig en tevreden. Zachtmoedigheid is goed voor de menselijke 

gezondheid, jaloersheid veroorzaakt ziekte  of kanker (Spr.14:30)  

Koning David kwam in moeilijke omstandigheden, en werd depressief. Maar hij bleef 

rustig en schreef : Ik wil zingen !! Gods lof zingen brengt rust, en laar angst 

verdwijnen!  

 De aarde beërven ! 
Stilaan zijn er mensen op aarde met een hoopvol toekomstperspectief, anderen 

worden vandaag wanhopig, wanneer ze alles zien wat er op deze aarde zich 

afspeelt. Het klimaat verandert, let op de natuurrampen, het biologisch wapen als 

Corona jaagt de mensen schrik aan, en neemt hun vrijheid af. Hongersnood, 

superrijken kijken niet om. Alle landen bewapenen zich sterk. Alles vraagt om wraak, 

wel die komt : De wraak van God! 

Er komt een vredesrijk, een herschepping daarom vinden wij in de woorden van 

Jezus Psalm 37 : 

De zachtmoedige daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich 

verlustigen over grote vrede! (St.Vert) 

Wij vinden in de Bijbel twee personen welke zeer zachtmoedig waren, Mozes en 

Jezus zelf! 

 

MOZES  
Wij kijken even naar Mozes. Numeri 12:3 

Mozes nu was een zeer 
zachtmoedig man, meer dan enig 
mens op de aardbodem. 
Er werd kwaad gesproken over Mozes 

en er kwam opstandigheid tegenover 

hem. Mozes bleef kalm en rustig, hij wreekte zichzelf niet, doch God bestrafte. 

Mirjam werd ziek, melaats. Numeri 12:13 En Mozes riep tot de HERE: O God, genees 
haar toch. 
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JEZUS 
 

Matteüs 11:29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig 
en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 

Zachtmoedigheid kan geleerd worden! Staat tegenover hoogmoed, rijken zijn 

meestal hoogmoedig en weinig zachtmoedig. Jezus leert zachtmoedigheid brengt 

rust in het hart van een mens. Laat varen wereldse principes. Dit zijn : Meer en meer 

willen zijn of hebben. Vlug en vlugger : Time is money ! Nooit tevreden over jezelf. 

Probeer overal de beste te zijn in alles !  

Het Juk van Jezus. Een juk werd steeds door twee dieren gedragen om de last te 

trekken. Jezus wil met ieder mens helpen het moeilijk te dragen om vooruit te komen. 

 

 

Jezus was ook zachtmoedig 

rijdend op een ezel !  

Nederigheid zo denkt of 

verklaart men. Maar het was de 

gewoonte wanneer er een 

nieuwe koning kwam in 

Jeruzalem, dat hij eerst op een 

ezel tussen het volk heen 

kwam. Zo wist men dat hij de 

komende koning zou worden! 

Dit was een lang bekende 

traditie in het land. 

 

 

 

Biblespace, 24 sept. 2020 

https://biblespace.org 

 

 

 

 

 

https://biblespace.org/

