
FEAR OF THE LORD
Iets voor toen… of juist ook voor nu?



Laat je hart mijn woorden vasthouden: neem mijn geboden in acht 
en leef. 5 Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet een van de 
woorden van mijn mond en wijk er niet van af. 6 Verlaat de wijsheid 
niet en zij zal je bewaren. Heb haar lief en zij zal je beschermen. 
7 Wijsheid is het belangrijkste, het eerste of het hoogste; verkrijg 
daarom wijsheid: en verwerf inzicht bij al wat gij bezit. 8 Houd haar 
hoog en zij zal je verheffen. Zij zal jou vereren, als je haar omhelst. 9 
Ze legt een sierlijke krans om je hoofd, schenkt je een prachtige 
kroon.’  – spreuken 4:4-9

Het belangrijkste is Wijsheid



Maar tegen de mens heeft Hij gezegd: Zie, de vreze des 
Heeren, dat is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is 
inzicht. – Job 28:28

Het begin van wijsheid is de vreze des Heeren en de kennis 
van de Heilige is inzicht – spreuken 9:10

Wat is de trigger voor wijsheid?



Dan zult u de vreze des Heren begrijpen, de kennis van 
God vinden. – spreuken 2:5

Wat is de vreze des Heeren? 



Mijn zoon, als je mijn woorden ontvangt en mijn 
geboden in je koestert, 2 Zodat uw oor aandacht heeft 
voor bekwame en goddelijke wijsheid, en als uw hart 
zich inzet voor begrip; 3 Ja, als je roept om inzicht, en je 
stem verheft voor begrip; 4 Als u vaardige en goddelijke 
wijsheid zoekt als zilver en haar zoekt als verborgen 
schatten; 5 Dan zult u de vreze des Heren begrijpen
[Hem aanbidden en Hem als waarlijk ontzagwekkend 
beschouwen]. En de kennis van God ontdekken. 
– spreuken 2:1-5

Als -> Dan (als is een keuze) 



Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut 
van zijn wortels komt tot bloei. 2 op Hem zal de geest van 
de HEER rusten (1): de geest van wijsheid(2) en inzicht(3), 
de geest van raad(4) en macht(5), de geest van kennis(6) en 
de vreze des Heeren(7). 

3 En Hij zal zich verheugen in ….(welke van de 7)
– Jesaja 11:1-3

Is de VDH belangrijk…we hebben toch Jezus?



Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, 
en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun 
heerlijkheid, 9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U 
knielt en mij aanbidt. 10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, 
satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u 
aanbidden en Hem alleen dienen.. – Matteüs 4:8-10

U moet de HEERE, uw God, vrezen, Hem dienen en bij Zijn 
Naam zweren. 14 U mag niet achter andere goden, de goden 
van de volken die rondom u zijn, aan gaan, 
- Deuteronomium 6:13

Waar zien we de VDH in het nieuwe testament? 

to kiss the hand to (towards) one, in token of 
reverence
to kiss the hand to (towards) one, in token of 
reverence



Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, 
en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun 
pracht, praal en voortreffelijkheid, 9 en zei tegen Hem: Dit alles 
zal ik U geven, als U neervalt en mij aanbidt. 10 Toen zei Jezus 
tegen hem: Ga weg, satan, want er staat voor eeuwig 
geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen 
dienen. – Matteüs 4:8-10

Wat is dan aanbidden precies.. iets anders dan de vreze?

Wat is VDH in het nieuwe testament? 



Ik kan niets op eigen initiatief of gezag doen. Zoals Ik 
hoor, oordeel Ik; en Mijn oordeel is rechtvaardig, eerlijk 
onbevooroordeeld, omdat Ik niet mijn eigen wil zoek, 
maar alleen de wil van Hem die Mij gezonden heeft. 
- Johannes 5:30

Vraag: HAD JEZUS WIJSHEID NODIG VOOR ZIJN BEDIENING?

Uit zich in niet mijn wil.. 



En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met 
het gezicht ter aarde (worship) en bad: Mijn Vader, als 
het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij 
voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. 
- Matteüs 26-39 

Uit zich in niet mijn wil.. maar uw wil 



Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als 
roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7 maar 
Zichzelf als iemand zonder reputatie gemaakt heeft 
door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de 
mensen gelijk te worden. 8 En in gedaante als een 
mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is 
gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de 
kruisdood.
- Filippenzen 2:5-8  

Jezus was aan zijn Vader volledig gehoorzaam



Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en 
Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat 
in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, 
die in de hemel en die op de aarde en die onder de 
aarde zijn (dodenrijk), 11 en alle tong zou belijden: 
Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
- Filippenzen 2:9-11  

Eer, krans, schitterden kroon 



En grote vrees en ontzag greep de hele gemeente en 
allen die van deze dingen hoorden. 12 Aan de handen 
van de apostelen vonden voortdurend vele tekenen en 
wonderen (bevestigende wonderen) plaats onder het 
volk.
- Handelingen 5:11-12

VDH in het NT (wonderen en tekenen) als gevolg van? 



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

VDH in het NT (groei voor de gemeente)? 



Daarom, daar wij de vreze des Heren kennen [en het 
belang van gehoorzaamheid en aanbidding begrijpen], 
overtuigen wij de mensen [om zich met Hem te 
verzoenen]. Maar wij zijn duidelijk bekend bij God [Hij 
weet alles over ons]; en ik hoop dat wij ook duidelijk 
bekend zijn in uw geweten [uw door God gegeven 
onderscheidingsvermogen].
- 2 Korintiërs 5:11

VDH in het NT (in de bediening) van verzoening? 



En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel 
vloog. En hij had het eeuwige Evangelie (koninkrijk), om 
dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en 
aan elke natie, stam, taal en volk. 7 En hij zei met een 
luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur 
van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem (niet het 
beest) Die de hemel, de aarde, de zee en de 
waterbronnen gemaakt heeft.
- 2 Korintiërs 5:11

VDH in het NT (in de verkondiging in de eindtijd)  
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