


49. HOOGMOEDIG
of

MOEDIG?





Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon 
van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, 

overwinnaar over de heidenvolken! 

En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; 
tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik 

zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de 
noordzijde. Ik zal opstijgen boven de 

wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de 
Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood 

neergestort, in het diepst van de kuil! '
Jesaja 14:12-15 HSV

De oorsprong van hoogmoed komt vanuit de duivel



De vreze des HEEREN is het kwade te 
haten; hoogmoed, trots en de verkeerde 

weg en een mond vol verderfelijke dingen 
haat Ik. 

Spreuken 8:13 HSV

Overmoed geeft alleen maar ruzie, maar 
bij wie zich raad laten geven, is wijsheid. 

Spreuken 13:10 HSV



Trots komt vóór de ondergang, en hoogmoed komt 
vóór de val. Het is beter met zachtmoedigen nederig 
van geest te zijn, dan de buit met hoogmoedigen te 

delen. 
Spreuken 16:18-19 HSV

De  HEER  verafschuwt hooghartige mensen, ze 
worden hoe dan ook gestraft. 

Spreuken 16:5 NBV

Vóór de ondergang verheft zich het mensenhart, 
maar nederigheid gaat vóór de eer. 

Spreuken 18:12 HSV



Hebt u iemand gezien die wijs is in zijn eigen ogen?  
Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem.

Spreuken 26:12 HSV

Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de 
begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is 

niet uit de Vader, maar is uit de wereld.
1 Johannes 2:16 HSV

Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge 
dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in 

eigen oog.
Romeinen 12:16 HSV



Sommige koningen van Israel diende God totdat ze dachten het zelf te 
kunnen omdat ze sterk geworden waren

En Uzzia voorzag hen, heel het leger, van schilden, speren, 
helmen, harnassen en bogen, en zelfs slingerstenen. In 

Jeruzalem maakte hij oorlogswerktuigen – het ontwerp van een 
vindingrijk iemand – die opgesteld werden op de torens en op de 

hoeken om er pijlen en grote stenen mee af te schieten. 

Zo werd zijn naam wijd en zijd verbreid, want hij werd 
wonderlijk geholpen, totdat hij sterk was geworden. Maar toen 

hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig, tot zijn 
eigen verderf. Hij werd ontrouw aan de HEERE , zijn God. Hij 

ging namelijk de tempel van de HEERE binnen om reukwerk in 
rook te laten opgaan op het reukofferaltaar. 

2 Kronieken 26:14-16 HSV



En het gebeurde, toen Rehabeam 
zijn koningschap gevestigd had 

en hij sterk geworden was, dat hij 
de wet van de HEERE verliet, en 

heel Israël met hem.
2 Kronieken 12:1 HSV



Als je nooit bestraffing hebt gehad of dat aanvaard ligt hoogmoed op de loer

Adonia nu, de zoon van Haggith, verhief zich en zei: Ík zal koning 
worden. Hij voorzag zich van wagens en ruiters, met vijftig man 

die voor hem uit snelden. Zijn vader had hem zijn leven lang geen 
verwijt gemaakt door te zeggen: Waarom heb je dat gedaan? Ook 

was hij heel knap van gestalte. Haggith had hem gebaard, na 
Absalom.

1 Koningen 1:5 - 6 HSV

Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven, wie 
zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor. 

Spreuken 10:17 NBV

Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert 
naar goede raad.  

Spreuken 12:15 NBV



In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Hij bad tot 
de HEERE , en Die sprak tot hem en gaf hem een 

wonderteken. Maar Hizkia vergold niet overeenkomstig 
de weldaad die hem bewezen was, omdat zijn hart 

hoogmoedig werd. 

Daarom rustte er grote toorn op hem en op Juda en 
Jeruzalem. Hizkia vernederde zich echter om de 
hoogmoed van zijn hart, hij en de inwoners van 

Jeruzalem, zodat de grote toorn van de HEERE niet op 
hen kwam in de dagen van Hizkia.

2 Kronieken 32:24-26 HSV

Koning Hizkia bekeerde zich net op tijd van hoogmoed om de 
toorn van God tijdens zijn leven af te wenden



Er ontstond een meningsverschil onder hen over de vraag wie van 
hen de belangrijkste was. Maar toen Jezus de overweging van hun 

hart zag, nam Hij een kind en zette dat bij Zich.  En Hij zei tegen hen: 
Wie dit kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij, en wie Mij 

ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Want wie de minste 
onder u allen is, die zal belangrijk zijn.

Lukas 9:46 - 48 HSV

Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet 
ook u elkaars voeten wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, 

opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.  Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een 

gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen 
weet, zalig bent u als u ze doet.

Johannes 13:3 - 17 HSV

De discipelen kregen ruzie om wie de meeste was, Jezus droeg hen op 
om de minste plaats te nemen



En Hij sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen 
Hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf 

uitkozen. Hij zei tegen hen: Wanneer u door iemand 
op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet 

aanliggen op de ereplaats, 

opdat niet misschien iemand die voornamer is dan 
u, door hem uitgenodigd is, en hij die u en hem 

uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen: Geef 
hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste 

plaats beginnen in te nemen. 



Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga er heen 
en ga op de laatste plaats aanliggen, opdat, als 
hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal 

zeggen: Vriend, kom hoger op. 

Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen 
die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf 

verhoogt, zal vernederd worden en wie 
zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

Lukas 14:7-11 HSV



Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: 
Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is 

nabijgekomen.
Mattheüs 4:17 HSV

Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Wie 
gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie 
ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen 

tot bekering te roepen, maar zondaars.
Lukas 5:31 - 32 HSV

Is het oproepen tot bekering hoogmoedig?



Is oordelen hoogmoedig?

- Johannes de doper belandde in de gevangenis toen hij zei dat 
het Herodes niet geoorloofd was de vrouw van zijn broer te 
nemen. (Mattheüs 14:3 - 4 , Lukas 3:18 - 20)

- Jezus vertelde dat de farizeeën huichelaars waren en kinderen 
van de duivel. (Johannes 8:42 - 44 ,  58 - 59)

- Jezus veegt het tempelplein leeg omdat de mensen er een 
rovershol van hadden gemaakt. (Johannes 2:13 - 19)

- Jezus verwijt de inwoners van Chorazin en Bethsaïda dat ze 
niet bekeerd hebben nadat ze al de tekenen en wonderen 
hadden gezien. (Mattheüs 11:20 - 24)



- Jezus vertelde dat de werken van deze wereld 
slecht zijn. (Johannes 7:5 - 7)

- Petrus en de apostelen vertelde het Joodse 
volk dat ze gezondigd hadden door Jezus over 
te geven aan de Romeinen. (Handelingen 
3:12 - 15, Handelingen 5:28 - 33)

- Paulus noemt de kinderen van deze wereld 
een verkeerd en ontaard geslacht. (Filippenzen 
2:14 - 15, Efeze 5:6 - 7)



- Paulus leverde mensen die schipbreuk hadden 
geleden in het geloof uit aan de satan en noemde 
hun woorden als kanker. (1 Korinthe 5:3-5, 1 
Timotheüs 1:19 - 20, 2 Timotheüs 2:16 - 18)

- Petrus noemt Simon de tovenaar zo bitter als gal en 
vertelt hem dat zijn hart niet oprecht is 
(Handelingen 8:20 - 23)

- Paulus zegt tegen Elymas de tovenaar dat hij een 
duivelskind is vol van bedrog die de rechte weg van 
de Heere verdraait. (Handelingen 13:8 - 11)



(Stefanus) Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en 
oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw 

vaderen deden , zo doet u ook.  Wie van de profeten 
hebben uw vaderen niet vervolgd? 

Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de 
Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders 

en moordenaars geworden bent. U, die de wet 
ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die 
niet in acht genomen! Toen zij dit hoorden, barstten 

hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen 
hem.

Handelingen 7:51 - 54 HSV 



En dat ter wille van de binnengedrongen valse 
broeders, die waren binnengeslopen om onze 
vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te 

bespioneren, om ons tot slaven te maken. 

Voor hen zijn wij ook geen moment in 
onderdanigheid opzijgegaan, opdat de 

waarheid van het Evangelie bij u zou blijven.
Galaten 2:4 - 5 HSV

Paulus was geen moment in onderdanigheid opzij gegaan voor 
degene die het Evangelie wilde verdraaien



Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal 
voor hem een God zijn en hij zal voor Mij 

een zoon zijn. Maar wat betreft de 
lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, 

moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, 
afgodendienaars en alle leugenaars: hun 
deel is in de poel die van vuur en zwavel 

brandt. Dit is de tweede dood. 
Openbaring 21:7-8 HSV

Lafhartigen zullen straks in de hel zitten….
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