


85. Wees niet bang, 
want God is bij je! 

(Hoop doet leven)



De duivel gebruikt angst om ervoor te zorgen dat Gods kinderen niet 
uitstappen in geloof!

U morde in uw tenten en zei: Omdat de HEERE 
ons haat, heeft Hij ons uit het land Egypte geleid, 

om ons in de hand van de Amorieten te geven, 
om ons weg te vagen. Waar moeten wij heen 

trekken? 

Onze broeders hebben ons hart laten smelten 
door te zeggen: Het is een volk, groter en langer 

dan wij; de steden zijn groot en hemelhoog 
versterkt; wij hebben er zelfs Enakieten gezien



Toen zei ik tegen u: Schrik niet voor hen terug en 
wees niet bevreesd voor hen. De HEERE , uw God, 

Die voor u uit gaat, Hij zal voor u strijden, 
overeenkomstig alles wat Hij voor uw ogen in 

Egypte voor u gedaan heeft, 

en in de woestijn, waar u gezien hebt dat de HEERE 
, uw God, u gedragen heeft, zoals een man zijn 
zoon draagt, op heel de weg die u gegaan bent, 

totdat u op deze plaats gekomen bent. Maar 
ondanks deze woorden geloofde u niet in de 

HEERE, uw God, 
Deuteronomium 1:27-32 HSV



Maar voor zij zich te slapen gelegd hadden, klom zij naar hen 
toe, op het dak, en zei tegen die mannen: Ik weet dat de HEERE u 

dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen 
is, en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van 

angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de HEERE het water 
van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uit 

Egypte ging. 

En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de 
Amorieten, Sihon en Og, die aan de andere zijde van de Jordaan 
waren, die u met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, 
smolt ons hart weg van angst, en vanwege u bestaat er geen 
moed meer in iemand, want de HEERE , uw God, is een God 

boven in de hemel en beneden op de aarde. 
Jozua 2:8-11 HSV



Bezorgdheid in iemands hart drukt het 
terneer, maar een goed woord verblijdt 

het.
Spreuken 12:25 HSV

Angst voor mensen is een valstrik, wie op 
de  HEER  vertrouwt, wordt beschermd. 

 Spreuken 29:25 NBV



Heb je de vreze voor de juiste persoon?

En Ik zeg u, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd 
voor hen die het lichaam doden en daarna niets 

meer kunnen doen. Maar Ik zal u laten zien 
voor Wie u bevreesd moet zijn: 

Wees bevreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood 
heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, 

Ik zeg u, wees bevreesd voor Hem!
Lukas 12:4 - 5 HSV



We hoeven niet bang te zijn op de dag van het oordeel omdat we bij Jezus horen

Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, 
opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de 
dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook 

wij in deze wereld. 

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte 
liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers 

straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de 
liefde.

1 Johannes 4:17 - 18 HSV



Wees niet bezorgd wat je moet zeggen als je voor stadhouders geleid wordt 
omwille van Jezus naam

En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid 
worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor 

hen en de heidenen. Maar wanneer zij u 
overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u 

spreken moet, 

want het zal u op dat moment gegeven worden wat 
u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, 

maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt.
Mattheüs 10:18 - 20 HSV



Jezus bestraft de discipelen omdat ze bang waren voor de storm

En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de 
zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; 

maar Hij sliep. En Zijn discipelen kwamen bij 
Hem, wekten Hem en zeiden: Heere, red ons, wij 

vergaan!  

En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, 
kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de 

winden en de zee, en er kwam een grote stilte.
Mattheüs 8:24 - 26 HSV



Wat kan een mens je doen? De Heere is bij ons!

De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij 
doen? De HEERE is bij mij, te midden van wie mij helpen, 

daarom zie ík neer op wie mij haten. Het is beter tot de HEERE 
de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Het is 

beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op edelen te 
vertrouwen.

Psalm 118:6 - 9 HSV

Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met 
wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet 

loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met 
goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet 

vrezen. Wat zal een mens mij doen?
Hebreeën 13:5 - 6 HSV



Mijn belagers willen mij de hele dag 
opslokken, want ik heb veel bestrijders, 
o Allerhoogste! Op de dag dat ik vrees, 

vertrouw ík op U. 

In God prijs ik Zijn woord, op God 
vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een 

schepsel mij kunnen doen?
Psalm 56:3 - 5 HSV



Al vallen er duizend en tienduizend naast je neer, God zal Zijn engelen zenden 
om je te beschermen

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw 
rechterhand – bij u zal het onheil niet komen.  Slechts met uw 

ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de 
goddelozen zien.  Want U, HEERE , bent mijn toevlucht. De 

Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.  

Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. 
Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren 
op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw 
voet aan geen steen stoot.  Op de felle leeuw en de adder zult u 

trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.
Psalm 91:7 - 13 HSV



Koning Zedekia was banger voor mensen dan voor God, dat werd zijn ondergang

Jeremia zei tegen Zedekia: Zo zegt de HEERE, de God van de 
legermachten, de God van Israël: Als u inderdaad naar de 

vorsten van de koning van Babel toe zult gaan, dan zult u uw 
ziel in leven houden en zal deze stad niet met vuur verbrand 

worden. Dan zult u in leven blijven, u en uw huis. Maar als u niet 
naar de vorsten van de koning van Babel toe gaat, dan zal deze 

stad gegeven worden in de hand van de Chaldeeën.

Zij zullen haar met vuur verbranden en ú zult aan hun hand niet 
ontkomen. Daarop zei koning Zedekia tegen Jeremia: Ik ben 

beducht voor de Judeeërs die naar de Chaldeeën zijn 
overgelopen, dat zij mij in hun hand zullen geven en zij de spot 

met mij zullen drijven.
Jeremia 38:17 - 19 HSV



Wees niet bezorgd om de aardse dingen want daar zal God voor zorgen!

Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij 
was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat 
mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat 

zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, 
Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. 

Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel 
uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.

Lukas 10:40 - 42 HSV

Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij 
zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.

Psalm 55:23 HSV



Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één 
haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één 

hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en 
de mammon. Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw 
leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over 
uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het 
leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan 

de kleding?

Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien 
niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader 

voedt ze evenwel ; gaat u ze niet ver te boven?  Wie toch van 
u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?  

En wat bent u bezorgd over de kleding?



Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en 
spinnen niet;  en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid 

niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, 
dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo 

bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden , kleingelovigen?  

Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: 
Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?  Want 

al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet 
immers dat u al deze dingen nodig hebt.   

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en 
al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet 

bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal 
voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Mattheüs 6:24 - 34 HSV



Door de Heilige Geest zal er een bovennatuurlijke vrede in onze harten zijn

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden 
zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in 

herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. 
Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld 

die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering 
raken en niet bevreesd worden.

Johannes 14:26 - 27 HSV

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat 
Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, 

want Hij zorgt voor u.
1 Petrus 5:6 - 7 HSV



Hou je hoop op de Heere als je vervolgd wordt om de naam van Jezus, je 
zal daardoor kunnen getuigen van de hoop die nu in je gelegd is

Maar op U, HEERE , hoop ik; Ú zult verhoren, 
Heere, mijn God! Want ik zei: Laten zij zich toch 

over mij niet verblijden! Zou mijn voet wankelen, 
zij zouden zich tegen mij verheffen. 

Psalm 38:16-17 HSV

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig 
in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven 
voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht. 

Psalm 42:6 HSV



De verhalen in de Bijbel geven ons de hoop om door te gaan!

Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze 
onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van 

volharding en vertroosting door de Schriften de hoop 
zouden behouden.
Romeinen 15:4 HSV

Als christenen hebben we de hoop van het eeuwige leven!

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien 
van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals 
ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven 
dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde 

wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terug brengen met Hem. 
1 Thessalonicenzen 4:13-14 HSV



De hoop op de eeuwigheid zal ervoor zorgen dat we niet traag worden, het 
is een anker voor onze ziel!

Ook al spreken wij zo, geliefden, wat u betreft zijn wij echter 
overtuigd van betere dingen, die met de zaligheid 

samenhangen. Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw 
werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn 

Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en 
nog dient. 

Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet 
toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, 

opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die 
door geloof en geduld de beloften beërven.

Hebreeën 6:9-12 HSV
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