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Welzalig de mens die gedurig vreest

Wie is zonder vrees? 

Job 41:24 Gen 3:10

Mozes, David en zelf 

Jezus kenden vrees 

Mt 26:37 

Ps 34 van vrees en 

angst naar vrees en 

lofzang

Spr. 28:14

God gebruikt omstandigheden als “truc” om ons bij hem te trekken 



Gezonde vrees en verlammende vrees

gezonde vrees 

natuurlijk instinkt, door God gegeven 

beschermt en helpt vluchten

verlammende vrees 

fobieën waar profess. hulp nodig is

eenzaamheid (Paulus, Jezus, David) 

mensenvrees (en verwachtingen) is 

een valkuil Spr 29:25 

 . . .

Door twijfel en ongeloof komt vrees in ons leven



Vrees de Heere – bang voor God?

 Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN Spr 9: 10; 

 Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen Psalm 25:14

 de HEERE, uw God, moet u vrezen; dan zal Híj u redden uit de hand van al 

uw vijanden 2 Kon 17:39

 Klap in uw handen, juich voor God want de HERE is gevreesd Ps 47:2

 de volmaakte liefde drijft de vrees uit (voor straf) 1.Joh 4:18

 Wij hebben geen geest van vreesachtigheid, maar van kracht … 2 Tim 1:7

Waarom bent u zo 

angstig? 

Hebt u dan geen geloof?

En zij vreesden met grote vrees en 

zeiden tegen elkaar: Wie is Deze 

toch?



Besef van wie God is – hem kennen
God vrezen  God leren kennen  Eerbied, gezag en respect

• Bang om God niet te 

behagen 

• Bang zijn wil te missen, 

vies te worden 

• Bang voor verkeerde 

dingen, relaties, locaties 

• De diepte, brede, 

hoogte van de liefde 

van Jezus Ef. 3:18

• Grotere liefde heeft 

niemand Joh 15

• Noch dood noch leven 

kan ons scheiden Ro 8

• Wie is deze toch?

• Naties: een druppel aan 

een emmer Jes 40:15

• De hemel wijkt terug

Op 6:14

Re-spectare “terugkijken” –

rekening houden met!

Rekening houden met 

Gods liefde, heiligheid en 

gezag



Kenmerken van respect

 Abraham vreest de Heer Gen 22 – en houdt niets terug

 Job is heel eerlijk tegenover zijn God Job 1:1; 1:8; 2:3

 Jezus wil wat de vader wil Mk 14:36

 Jacob voelt Gods nabijheid (Hoe ontzagwekkend is deze plaats Gen 28:17) 

 Jesaja voelt eigen tekortkoming (wee mij ik verga, Jes. 6:9) 

 Gods geliefden beven voor zijn woord Jes 66:2 

 Zij zoeken de Heer als toevlucht Ps 34:11.23 

 Mozes durft geen stap te zetten (Kom hier niet dichterbij! Ex 3:5) 

 Petrus zwijgt zeer bevreesd (Mt 17:4; weinig woorden Pred 5:1) 



Respect voor God brengt zegen

 Eeuwig leven, relatie met Jezus, 

toekomst Rom 3:18

 Nabijheid van God Ps 34:8 

(hoofdkwartier van zijn leger) 

 Redding uit benauwdheden 

Ps 34:5.18; Ps 118:4-10 

Geen gebrek Ps 34:10 

 Vreugde en levensmoed Ps 34:12



In de comfortzone leer je het niet

Dit vind ik niet leuk

Dit heb ik nog nooit 

gedaan

Ik houd niet van 

verandering

Ik ken hem/haar 

helemaal niet

Ik ben tevreden met 

wat ik hier heb



Hoe groeien wij in respect voor God?

 Kijk naar de schepping - maar vooral kijk naar Hem Ps 34:6

 Zoek anderen die ook God respecteren Mal 3:16 

 Ken hem /  ervaar hem in je moeite en zorgen Spr 3:6 

 Wandel door en met zijn Geest van kracht!



Heb ik respect voor God?

 Houd ik rekening met de liefde van God?

 Accepteer ik Gods woord als maatstaf en autoriteit in mijn leven? 

 “Respecteer" ik zijn gezag Mt 28:18 

 Ga ik de uitdaging aan om Hem beter te leren kennen?


