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Die Begin

Gen 3: 10

En hy antwoord: Ek het u 

geruis gehoor in die tuin en 

gevrees, want ek is naak; 

daarom het ek my verberg. 



Vlieg, hoogtes, die donker, 
intimiteit, dood, verwerping, 
publieke toespraak, 
vernedering, spinnekoppe, 
vryheid verloor, mislukking, 
onwetende, pyn, 
teleurstelling, eensaamheid, 
bespotting, veroordeling



Herhaaldelike Verlossing

Eks 14:13

Maar Moses het aan die volk 
gesê: Wees nie bevrees nie, 
staan vas en aanskou die 
verlossing van die HERE wat Hy 
vandag vir julle sal bewerk; want 
soos julle die Egiptenaars vandag 
sien, sal julle hulle nie weer sien 
in ewigheid nie. 



Herhaaldelike Verlossing

Jos 8:1

Daarop sê die HERE vir Josua: 
Wees nie bevrees of verskrik nie; 
neem al die weerbare manskappe
met jou saam en maak jou klaar, 
trek op na Ai; kyk, Ek gee die 
koning van Ai en sy volk en sy
stad en sy land in jou hand. 



God’s Vrees – Sy Magtigheid

Eks 14: 31

Ook het Israel die magtige 
daad gesien wat die HERE 
aan die Egiptenaars verrig het. 
Toe het die volk die HERE 
gevrees en geglo in die HERE 
en aan Moses, sy kneg. 



God’s Vrees : Eks 20: 20

Toe antwoord Moses die 
volk: Wees nie bevrees nie, 
want God het gekom om 
julle te beproef en dat sy 
vrees voor julle oë mag 
wees, sodat julle nie sondig 
nie. 



God’s Vrees – Beskerm

Ps 34:7

Die Engel van die HERE 
trek ‘n laer rondom die wat 
Hom vrees, en red hulle 
uit. 



Onvermydelik: Ps 23: 4

Al gaan ek ook in ‘n dal 

van doodskaduwee, ek sal 

geen onheil vrees nie; 

want U is met my: u stok 

en u staf dié vertroos my. 



Hy Weet

Mat 6:25, 32

Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel 
oor jul lewe—wat julle sal eet en wat 
julle sal drink nie; of oor jul liggaam—
wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie 
meer as die voedsel en die liggaam as 
die klere nie? 32 Want na al hierdie 
dinge soek die heidene; want julle 
hemelse Vader weet dat julle al hierdie 
dinge nodig het. 



Heb 13: 5

Julle gedrag moet vry van 

geldgierigheid wees. Wees 

tevrede met wat julle het, want 

Hy het gesê: Ek sal jou nooit 

begewe en jou nooit verlaat nie. 



Mat 10:28

En moenie vrees vir die wat 
die liggaam doodmaak, maar 
die siel nie kan doodmaak 
nie; maar vrees Hom liewer 
wat die siel sowel as die 
liggaam kan verderwe in die 
hel. 



Vreeslose Volgelinge

Mat 25:25

omdat ek bang was, het ek 

gegaan en u talent in die 

grond weggesteek. Hier het 

u wat aan u behoort. 



Vreeslose Volgelinge

Mat 8:26

En Hy sê vir hulle: Waarom 
is julle bang, kleingelowiges? 
Toe staan Hy op en bestraf 
die winde en die see, en 
daar het ‘n groot stilte 
gekom. 



Vrees is Verwerp

1 Joh 4:18

Daar is geen vrees in die liefde 
nie; maar die volmaakte liefde 
dryf die vrees buite, want die 
vrees sluit straf in, en hy wat 
vrees, het nie volmaak geword 
in die liefde nie. 


