


30. De VREZE des 
HEEREN, ouderwets 

of noodzakelijk?







De vreze des HEEREN is het beginsel van 
wijsheid, resj allen die ernaar handelen, 
hebben een goed inzicht; Zijn lof houdt 

voor eeuwig stand. taw
Psalm 111:10 HSV

De vreze des HEEREN is het beginsel van 
de kennis, dwazen verachten wijsheid en 

vermaning.
Spreuken 1:7 HSV



Strong 03374  Yir’ah

vrees, schrik, eerbied , iets beangstigends of 
schrikaanjagends, wat angst inboezemt, verering 
Bron: Hebreeuws-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013

Strong  5401  Phobos

van een primair phebomai (schrik inboezemen) 

vrees, schrik, angst , dat wat schrik inboezemt , eerbied 
voor iemands echtgenoot 

Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013



Kom, kinderen, luister naar mij, lamed ik zal 
jullie de vreze des HEEREN leren. Wie is de 

man die vreugde vindt in het leven, mem die 
dagen liefheeft om het goede te zien? 

Behoed je tong voor het kwaad nun en je 
lippen voor het spreken van bedrog. Keer je 
af van het kwaad en doe het goede; samech 

zoek de vrede en jaag die na. 
Psalm 34:12-15 HSV

De vreze des Heeren begint met het onder controle krijgen van je tong!



En heel het volk was getuige van de donderslagen, de 
bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het 
volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. 
Zij zeiden tegen Mozes: Spreekt ú met ons, dan zullen wij 

luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders 
sterven wij.

 Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, want God is 
gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vreze 
voor Hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Het 

volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot 
de donkere wolk , waar God was. 

Exodus 20:18-21 HSV

God toonde zijn heiligheid zodat het Joodse volk niet zou zondigen



De vreze des Heeren houd je af van het kwaad

De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig 
stand; de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, met 

elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begerenswaardiger 
dan goud, ja, dan veel zuiver goud; en zoeter dan honing 

en honingzeem uit de raat. Ook wordt Uw dienaar 
daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan ligt groot 

loon.
Psalm 19:10-12 HSV

Door goedertierenheid en trouw wordt een misdaad 
verzoend, en door de vreze des HEEREN keert men zich af 

van het kwade.
Spreuken 16:6 HSV



Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet 
antwoorden. Zij zullen mij ernstig zoeken, maar zullen 
Mij niet vinden, omdat zij de kennis hebben gehaat en 

de vreze des HEEREN niet hebben verkozen. Zij hebben 
Mijn raad niet gewild, al Mijn bestraffingen hebben zij 

verworpen.
Spreuken 1:28-30 HSV

Wie vermaning verwerpt, veracht zijn leven, maar wie 
naar bestraffing luistert, verwerft verstand. De vreze 

des HEEREN is vermaning tot wijsheid, en nederigheid 
gaat vooraf aan eer.

Spreuken 15:32-33 HSV

Iemand die in de vreze des Heeren leeft laat zich bestraffen



De Vreze des Heeren haat het kwade en is nederig

Ik, Wijsheid, Ik woon bij schranderheid en vind 
kennis door alle bedachtzaamheid. De vreze des 

HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en 
de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke 
dingen haat Ik. Bij Mij is raad en wijsheid. Ik ben 

Inzicht, bij Mij is kracht. 
Spreuken 8:12-14 HSV

Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN – 
is rijkdom, eer en leven.

Spreuken 22:4 HSV



De Vreze des Heeren zorgt ervoor dat je langer leeft!

Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af 
van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en 

verfrissing voor je beenderen.
Spreuken 3:7-8 HSV

Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de 
kennis van de heiligen is inzicht. Want door Mij zullen uw 
dagen talrijk worden, en zullen jaren van leven u worden 

toegevoegd. Als u wijs bent, bent u wijs ten bate van uzelf. 
Bent u een spotter, dan moet u dat alleen dragen. 

Spreuken 9:10-12 HSV

De vreze des HEEREN vermeerdert de dagen, maar de jaren 
van de goddelozen worden bekort. 

Spreuken 10:27 HSV



Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als Ik dan een 
Vader ben, waar is de eerbied voor Mij? En als Ik een Heer 

ben, waar is de vrees voor Mij? zegt de HEERE van de 
legermachten tegen u, priesters die Mijn Naam verachten. 

Maar u zegt: Waardoor verachten wij Uw Naam? Doordat u 
onrein brood op Mijn altaar brengt. En u zegt: Waardoor 

maken wij U onrein? Doordat u zegt: De tafel van de HEERE , 
die is verachtelijk. En als u een blind dier ten offer brengt: 
Dat is niet erg! En als u een kreupel of ziek dier ten offer 

brengt: Dat is niet erg! Bied het maar eens aan uw 
landvoogd aan. Zou hij u goedgezind zijn of u ter wille zijn? 

Dit zegt de HEERE van de legermachten. 
Maleachi 1:6-8 HSV

De Israëlieten noemen God wel “Vader”, maar uit hun daden blijkt wat anders



Jezus is een dienaar in de Vreze Gods!

En dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van 
Isaï, spreekt; de man die hoog is opgericht, spreekt, de 

gezalfde door de God van Jakob, en lieflijk in psalmen van 
Israël. De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken, en 
Zijn woord is op mijn tong. De God van Israël heeft gezegd, 

de Rots van Israël heeft tot mij gesproken: 

Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, 
een Heerser in de vreze Gods. Hij is als het licht van de 
morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder 

wolken; als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit 
de aarde. 

2 Samuel 23:1-4 HSV



Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat 
u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien 

de HEERE met vreze, verheug u met 
huiver. Kus de Zoon, opdat Hij niet 

toornig wordt en u onderweg omkomt, 
wanneer Zijn toorn slechts even 

ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de 
toevlucht nemen!

Psalm 2:10-12 HSV



Jeremia profeteert van een nieuw en eeuwig verbond waar de vreze des 
Heeren in hun harten zal zitten

Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël 
sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal 
die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een 

volk zijn.  Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn 
broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE , want zij zullen Mij allen 
kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE . Want Ik 

zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.
Jeremia 31:31 - 34 HSV

Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één 
hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen, hun ten goede, en hun 
kinderen na hen. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij van 

achter hen niet zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe. En Ik zal Mijn vreze in 
hun hart geven, zodat zij niet van Mij afwijken.

Jeremia 32:38-40 HSV



Pas op dat de vrees voor God niet een aangeleerd gebod van mensen is

De Heere zei: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij 
Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en 
hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is, 

daarom, zie, ga Ik verder met wonderlijk te handelen met dit 
volk, wonderlijk en wonderbaar; want de wijsheid van zijn wijzen 

zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich 
verbergen. 

Jesaja 29:13-14 HSV

De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en 
houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. 

God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles 
wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad.

Prediker 12:13-14 HSV



De openbaring van Jezus als de Zoon van God zorgt voor vrees!

En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: 
Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote 

stilte. En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u 
dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden 

tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem 
gehoorzaam zijn?

Markus 4:39-41 HSV

Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde 
hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in 

Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!  En toen de 
discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter 

aarde en werden zeer bevreesd.  En Jezus kwam bij hen, raakte 
hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd.

Mattheüs 17:5 - 7 HSV



En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En 
toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te 

midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des 
mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst 
omgord met een gouden gordel;  en Zijn hoofd en haar waren wit, als 
witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam,  en Zijn 
voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en 

Zijn stem klonk  als het geluid van vele wateren.

En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam 
een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon 

schijnt in haar kracht. En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn 
voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees 

niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste,  en de Levende, en Ik ben 
dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik 

heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf .
Openbaring 1:12 - 18 HSV



De wedergeboorte zorgt voor de vreze des Heeren

Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God 
is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid 
teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de 

dood teweeg. 

Want zie, juist dit, dat u overeenkomstig de wil van 
God bedroefd bent geworden, wat een grote inzet 

heeft dat in u teweeggebracht! Ja, wat een 
verdediging, ja, wat een verontwaardiging, ja, wat een 
vrees, ja, wat een vurig verlangen, ja, wat een ijver, ja, 
wat een bestraffing! In alles hebt u bewezen zelf rein 

te zijn in deze zaak. 
2 Korinthe 7:10-11 HSV



Tekenen en wonderen zorgen voor vrees!

En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de 
gemeenschap, in het breken van het brood en in de 

gebeden. En er kwam vrees over iedereen; en er werden 
veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En 
allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen 

gemeenschappelijk; 
Handelingen 2:42-44 HSV

De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria 
hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in 

de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige 
Geest en namen in aantal toe.

Handelingen 9:31 HSV



Er kwam een grote vrees over heel de gemeente toen Ananias en Saffira dood 
neervielen nadat ze gelogen hadden over het geld

Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf 
de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit 

hoorden.

Vers 10 En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en 
gaf de geest.En toen de jongemannen binnengekomen 
waren, troffen zij haar dood aan, en zij droegen haar 

naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er 
kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen 

die dit hoorden. 
Handelingen 5:5,10-11 HSV



Neem tegen een ouderling geen beschuldiging 
aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn. Wijs hen 

die zondigen, in tegenwoordigheid van allen 
terecht, opdat ook de anderen vrees zullen 

hebben.
1 Timotheüs 5:19-20 HSV

Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar 
Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden 
en daardoor God dienen op een Hem welgevallige 
wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is 

een verterend vuur.
Hebreeën 12:28 - 29 HSV



Ongelovigen hebben geen vrees voor God!

Wat dan wel ? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben 
immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen 

onder de zonde zijn, zoals geschreven staat: Er is niemand 
rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is 
niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij 

nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs 
niet één. 

Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, 
addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en 

bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. 
Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede 

hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen.
Romeinen 3:9-18 HSV



Als gelovigen vrezen we God omdat we weten dat ooit verantwoording moeten 
afleggen voor onze daden, daarom evangeliseren we!

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus 
openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor 

wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, 
hetzij goed, hetzij kwaad. Nu wij dus deze vrees voor de 

Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof; en 
voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook 

voor uw gewetens openbaar te zijn. 
2 Korinthe 5:10-11 HSV

Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U 
moet ook het onder kleed haten dat door het vlees 

bevlekt is. 
Judas 1:23 HSV



Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten 
wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees 
en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen 

van God.
2 Korinthe 7:1 HSV

Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam 
geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, 
maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw 
eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, 
Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar 

Zijn welbehagen.
Filippenzen 2:12-13 HSV



Word als gehoorzame kinderen niet 
gelijkvormig aan de begeerten die er 

vroeger in de tijd van uw onwetendheid 
waren. Maar zoals Hij Die u geroepen 

heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig 
in heel uw levenswandel, want er staat 
geschreven: Wees heilig, want Ik ben 

heilig. 

Leef heilig en wandel in de vreze des Heeren



En als u Hem als Vader aanroept Die zonder 
aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, 

wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de 
tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap 

dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of 
goud, vrijgekocht bent van uw zinloze 

levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd 
is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als 

van een smetteloos en onbevlekt Lam. 
1 Petrus 1:14-19 HSV
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