
Zondag 23 oktober 2016 - Geen angst voor Jezus hebben
 - Ev. Case Schrage -

Romeinen 8: •

Mattheüs 8: 23-26•

Veel mensen schamen zich voor het evangelie. Dat is helemaal niet nodig. 
Jezus zei: "Als je je schaamt voor Mij in bijzijn van de anderen, dan zal Ik Mij ook 
voor jou schamen." Schaam je dus niet voor Jezus.

Heb geen angst. Vrees niet. Deze woorden komen 366 keer voor in de bijbel. 
Voor elke dag van het jaar. 

Genesis 3: 9-11•
God stelde een vraag waar Hij het antwoord al op weet. Omdat God wilt ◦
dat je het gaat bekennen, uit je hart. Dan pas kan God het vergeven en 
vergeten.

Als je niet kiest voor Jezus, dan ben je vanzelf op weg naar de hel. Er is niemand 
die je dwingt voor Jezus te kiezen. Het is je eigen keuze. Als je wel de keuze 
voor Jezus maakt, dan kom je in de hemel.

Alles is het werk van God. Niet door je eigen kracht. Het is God die mensen tot 
zich trekt. 

Er is een groot verschil tussen religie (weten over God) en relatie (God echt 
kennen) met God.

De vreugde des Heren is mijn kracht. Er is vrede in mijn hart. 

2 Timotheüs 1 : 7•
God heeft geen geest van angst gegeven, maar van kracht, liefde en ◦
bezonnenheid.

Spreuken 4: 7•

Spreuken 29: 25•



Spreuken 28: 9•
Hou je aan de wetten van het land.◦

Spreuken 15: 3•

Mattheüs 6: 25-26•
Wees niet bezorgd. Dieren zijn niet bezorgd. Enkel mensen maken zich ◦
zorgen. Maar als je weet dat God een goede God is die voorziet, waarom 
ben je dan nog bezorgd? 

Genesis 12:10 ; 18:15•

Mattheüs 14•

Lucas 22: 44•

Genesis 15: 1•

Efeziërs 6•
Geestelijke wapenuitrusting. De meesten gebruiken enkel het schild om te ◦
beschermen. Maar gebruik ook je zwaard (= Gods Woord).

God is liefde. En volmaakte liefde verdrijft alle angst. 

Romeinen 10: 9-10•

 


