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De Vreze des Here

Bewijs van Gods liefde.

Romeinen 5: 8 

‘Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is  

toen wij nog zondaars waren’. 

Voorwaarde van deze liefde.

Johannes 15:10   

je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook 

aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 

Betekenis woordje vrees:

Hebreeuws meest gebruikte woorden:

1. ‘Yirah’

2. ‘Yare’

a) Angst

b) Schrik

c) Bevreesd zijn

d) Een heilig ontzag

e) Eerbied inboezemen

Grieks gebruikte woorden:

1. ‘Phobos’

2. ‘Phobeo’ } werkwoord ‘phebomai’

a) Bang of angstig zijn

b) Bang zijn voor iemand

c) Vereren

d) Eerbied hebben

e) Eerbiedige gehoorzaamheid hebben

Samenvatting: Een soort angstvallig ontzag.

God gaf Adam en Eva al vrees voor Hem mee. 

Genesis 2: 1 

Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was 

de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God 

gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ 

2  ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten, ‘antwoordde de vrouw,
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3  ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons 

verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te  

raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’

4  ‘Jullie zullen helemaal niet sterven, ‘zei de slang.

5  ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je  

daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben 

van goed en kwaad.’

God is nog steeds dezelfde.

Psalmen 33:11  

maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand, 

wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.

God haat zonde maar door Jezus is er vergeving.

1 Johannes 1: 9  

Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons 

onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 

Jahweh is geen God om mee te sollen!

Gelukkig voor ons is God ook heel geduldig

2 Petrus 3: 15  

Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is.

Jezus zegt ons bang te zijn voor God.

Mattheüs 10: 28 

Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen 

doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om 

laten komen in de Gehenna. 

Mattheüs 10:33  

Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn  

Vader in de hemel.

Vrees word overwonnen door grotere vrees. 

 

Jesaja 8: 13  

Alleen de HEER van de hemelse machten is heilig, voor hem zijn angst en  

ontzag op hun plaats.
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Door vrees zondigen we ook niet.

Gehoorzaamheid als bewijs van je liefde.

Johannes 14: 23      

Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan 

wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij  

hem komen en bij hem wonen.

24  Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat  

jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de 

Vader door wie ik gezonden ben. 

Slot:

Wereld kent geen vrees  voor God meer.

Wij hebben daar aandeel in.

Wij moeten Gods almacht prediken, vrees kan geleerd worden.

Deuteronomium 31: 12  

Roep het volk tezamen, mannen, vrouwen en kinderen, ook de 

vreemdeling, die in uw steden woont, opdat zij ernaar horen en de HERE, 

uw God, leren vrezen en al de woorden dezer wet naarstig onderhouden.

God is heilig daarom moeten wij ook heilig zijn.

Bemoediging en belofte voor wie God vrezen.

Psalmen 111:10  

Het diepe ontzag voor de HERE is de eerste voorwaarde om ware  

wijsheid  te verkrijgen. Ieder die ontzag voor de HERE heeft, krijgt van 

Hem  verstand en inzicht. De eer van de HERE wordt voor eeuwig hoog 

gehouden.

Psalmen 112: 1  Prijs de HERE! Gelukkig is ieder, die ontzag heeft voor  

de HERE en van  harte bereid is Zijn geboden na te volgen.
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