
Nederigheid
Anderen op de eerste plek zetten 
door hun iets te geven waarvan 
jij vindt dat je het zelf verdient.

dag 1
Ga naar Studio252.tv en kijk de aflevering van The So & So Show van 
deze week. (Klik op Fun2Watch! en dan The So & So Show).

Ook als je het al in de kerk hebt gezien, kan je het nog een keer kijken!

So & So Top 3
Schrijf na het kijken één ding op dat je.

1: Leuk vond __________________________________________

2: Geleerd hebt ________________________________________

3: Zou willen weten _____________________________________



dag 2 Lees Mattheus 26:36-44, 53-54

Kijk nog eens naar Mattheus 26 vers 
39, 42 en 44. Vul daarna de lege stukken in van de volgende 
samenvatting van het gebed van Jezus:

“Vader, als het  m_ _ _ l _ k is, haal deze 
beker van lij _ e _ dan van mij _ _ g. Maar 
laat wat u wil _ e _ _ ur _ n, niet wat ik w_ l”

Jezus bad dit drie keer. Maar uiteindelijk koos hij er voor om 
anderen op de eerste plaats te zetten, nog vóór zijn eigen 
leven! (Lees Mattheus 26:53-54)

Toen Jezus zijn leven overgaf aan de 
wil van God, was Hij niet alleen. Hij 
nam een paar van zijn beste vrienden 

mee en vroeg hen om wakker te blijven en voor Hem te bidden. 

Als we er voor kiezen om nederig te zijn, en te doen wat God 
of iemand anders wil, dan is dat niet makkelijk. Soms heb je 
het dan nodig om iemand om hulp te vragen. 

Als je paar mensen zou mogen kiezen die jou eraan mogen 
herinneren om anderen op de eerste plek te zetten, wie zouden 

dat dan zijn? _______________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

dag 4



dag 3 Als we Mattheus 26 lezen, kunnen 
we een paar redenen ontdekken 
waarom Jezus waarschijnlijk aan het 

bidden was op dat moment, vlak voordat hij zich overgaf aan 
Judas en de religieuze leiders. Mattheus schrijft: “Hij werd 
verdrietig en angstig.” En even later horen we Jezus’ gebed en 
zien we dat hij God vraagt om het plan te veranderen… maar als 
dat niet kan, dan geeft hij zijn wil en zijn verlangens over aan 
God.

Is er nu iets in jouw leven wat je verdrietig maakt of bang? 

Schrijf er hier iets over op: _____________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Als je God zou vragen om wat je zou willen dat er gebeurt in 

deze situatie, wat zou dat dan zijn? ______________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Gebruik nu wat je hierboven hebt opgeschreven, om een gebed 
aan God te schrijven en om hem te vragen om hulp in de 
situatie waar je nu in zit. Eindig je gebed, zoals Jezus dat deed:

“Maar laat wat u wil gebeuren, niet wat ik wil.”

Kies één of twee mensen van de lijst die je net hebt gemaakt en 
bedenk hoe je ze vandaag kan bereiken. Vertel ze wat je hebt 
geleerd deze week over nederig zijn, en dat je dit de komende 

dagen zelf ook wil gaan doen. Vraag of ze voor je willen bidden, 
dat het je lukt om dit te doen en anderen écht boven jezelf te 

zetten.



dag 5 Wat zijn dingen die je 
leuk vindt om te doen?

Teken jezelf hieronder als een 
poppetje dat die dingen doet. 

Bij welke van deze dingen zou je het het moeilijkst vinden om 
iemand anders voor te laten gaan, de leiding te laten nemen of 
zijn zin te laten krijgen? Pas je tekening zo aan dat je laat zien 
hoe het eruit ziet als je anderen boven jezelf plaatst bij dingen 
die je leuk vindt om te doen.

Omcirkel nu één van de dingen die je vandaag of morgen gaat 
doen. Bedenk hoe je iemand anders voor zou kunnen laten 
gaan. Als je denkt dat je dit moeilijk ga vinden, vraag dan 
iemand van de lijst die je gisteren hebt gemaakt. Vraag ze om je 
te helpen door voor je te bidden, en aan te moedigen als jij 
anderen op de eerste plek probeert te zetten vandaag. 


