
Zondag 16 maart 2014 - Vreze des Heren vs mensenvrees.
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Jezus Christus heeft alles al gedaan voor ons. Wij moeten alleen maar ontvangen 
wat God al voorzien heeft. Het is dus niet moeilijk. Het is Gods Geest die in je 
werkt, niet uit eigen kracht.

In de zondagssamenkomst kom je niet om mensen te zien, maar om God zelf te 
ontmoeten. En niet alleen op zondag, maar iedere dag opnieuw.

De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Na de zondeval (sinds Adam) is de 
geest gestorven, en worden de mensen geleid door de ziel. Op deze ziel heeft de 
boze (= satan) invloed. Daarom moet de geest van de mens terug tot leven 
komen. Dit gebeurt bij de geestelijke wedergeboorte. Dit is nog maar slechts het 
begin. Geestelijke voeding is hierin belangrijk zodat de geest sterker wordt dan 
de ziel. Als je je lichaam 3 keer per dag voeding geeft, moet je ook je geest 
dagelijks voeden.


Spreuken 1: 7•
"De vreze des Heren is het beginsel van kennis (wijsheid)"◦
Vreze des Heren wil niet zeggen dat je bang bent voor God. Het betekent ◦
dat je Hem eert in je leven, dat je Hem hoger acht en respecteert, Hem de 
ereplaats (= eerste plaats) geeft in alles wat je doet.
Als je beseft hoeveel God van je houdt, dan ga je automatisch nalaten om ◦
slechte dingen te doen.


Spreuken 3: 5-7•

"Vertrouw op de Here met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet."◦
"Ken Hem in al je wegen." (Acknowledge Him = erken Hem, observeer ◦
Hem,…)… dan zal Hij je paden recht maken. God zal obstakels wegnemen, 
de weg effenen voor je als je Hem kent.
Eigenlijk verlangt God de Vader niets anders dan dat je Zijn grote liefde ◦
ervaart.










2 Samuel 6: 1-15, 20-23•
David wilde de ark van het verbond vervoeren naar Jeruzalem. Tijdens deze ◦
rit wilde Uzza de ark tegenhouden toen het bijna omviel van de kar. Maar 
dit werd juist Uzzas dood. Waarom? Door een onbedachtzaamheid. David 
deed wel zijn best (een nieuwe kar werd hiervoor gebruikt), maar vroeg niet 
aan God hoe dit vervoer moest gebeuren. Hij deed het met zijn eigen 
inzicht zonder God te betrekken.
De ark van het verbond is symbool van Gods aanwezigheid.◦
Hoe moet het vervoer van de ark van het verbond dan wel gebeuren?◦

Met vreugde‣
De ark werd gedragen op de schouders van de Levieten, priesters van ‣
God. De aanwezigheid van God moet dus gedragen worden door 
mensen, niet door iets met mensenhanden gemaakt (= een kar).
David bracht offers in Gods aanwezigheid.‣
Hij jubelde voor de ark uit. In priesterkleden. Hij gedroeg zich dus niet als ‣
koning, maar als priester, als drager van Gods aanwezigheid.

David heeft zich vernederd voor God. Zodanig zelfs dat zijn vrouw zich ◦
vernederd voelde in zijn plaats. Dit vond David niet erg, want hij wilde meer 
God plezieren, dan de mensen.


Prediker 12: 11-14•

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


Besluit

Steun niet op je eigen inzicht, maar vertrouw op God1.
Gehoorzaam Hem en doe het kwaad niet meer. Ken Hem in al je wegen. 2.
Betrek Hem dus dagelijks in je leven.


