
Zondag 8 mei 2016 - De vreze des Heren
 - Ps. Hoo Handojo -

Pas op voor open deuren in je leven waar de duivel toegang krijgt. Hij wilt 
enkel stelen en vernietigen. Maar God is goed! En het goede overwint over 
het kwade.

Prediker 12: 12-14•
De conclusie van alles is dit: Vrees God en hou je aan Zijn geboden. ◦
(Al de rest is bijzaak.). Dit zei koning Salomo, een zeer rijke en wijze 
koning van Israël.
God intimideert niemand. Hij houdt je zelfs niet tegen als je van Hem ◦
wegloopt.
Elke daad wordt geoordeeld door God, zelfs als niemand het weet.◦
Zonder de 'vreze des Heren' laat je de duivel regeren in je leven.◦

Psalm 34: 8•
Gods engelen beschermen de mensen die God vrezen.◦

Je kan de 'vreze des Heren' vergelijken met een verkeersregel als 'niet rijden 
door een rood licht'. Het rode licht is er ter bescherming van je. Als je dit 
negeert, dan kan je een (ernstig) ongeluk krijgen. Zo is het op eigen risico 
als je niet leeft volgens Gods geboden. 

Spreuken 22: 4•
Het loon van 'vreze des Heren' is rijkdom, eer en leven.◦

Geloven in God zonder te doen wat Hij zegt, dat is geloof zonder daden. 
Het is geloof dat nergens toe leidt.

Bijv. iemand niet kunnen vergeven, is tegen Gods wil.

Mattheüs 7: 21-23•
Wie gaat binnen in Gods Koninkrijk? Niet door 'Here, Here' te ◦
zeggen, maar door de wil van Vader God te doen.
In vers 22-23 gaat het over mensen die God dienen (profeteren, ◦
demonen uitdrijven, wonderen doen), maar zonder 'vreze des Heren'. 



Zij worden door Jezus werkers van wetteloosheid genoemd.

Hebreeën 12: 28•
Dien God met ontzag en eerbied.◦

Spreuken 2: 1-5•

De vreze des Heren komt via de Heilige Geest.

Jesaja 11: 2-3•
Ook Jezus zelf moest leren om te wandelen in de vreze des Heren. ◦
Het was een plezier voor Hem om hierin te wandelen.

Voorbeelden: 
Voor de man: Heb je vrouw lief zoals Jezus Christus de gemeente •
liefheeft.

Voor de vrouw: Heb respect voor je man.◦
Het komt van 2 kanten. ◦
Liefde en respect zijn ook 2 aspecten van vreze des Heren.◦

Aanbid God in Geest en Waarheid•
Pruts dan ook niet met je mobiele telefoon tijdens de ◦
aanbiddingsdienst.

Jakobus 2: 19-20•
 Geloof zonder werken is dood◦

Dus vrees God en hou je aan Zijn geboden.


