
 
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante 
tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom kan het gebeuren dat de tekst 
in dit transcript niet altijd even vlot leest of dat bepaalde teksten vreemd klinken. Ook kunnen er grammaticale fouten 
voorkomen die niet acceptabel zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het 
een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.” 

De vreze des Heeren 

Spreuken 1:7 

De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis 

  

Spreuken 9:10 (WV) 

De vrees voor de HEER is het begin van de wijsheid, 

de Hoogheilige kennen is inzicht. 

  

Dat zijn geen ijdele woorden, niet slechts een goed idee, maar een belofte.   

 

Als wij onze Schepper vrezen, dan zullen we kennis en wijsheid verzamelen; en daarna komt het begrip 

van Hem en Zijn Woord; maar, wat betekent het om ‘JHWH te vrezen’?   

 

Wat is de “vrees voor JHWH”?   

Waarom is het belangrijk om de Schepper te vrezen?   

 

We willen de toepassing van het woord “vrees” bespreken en hoe het een belangrijke rol speelt in ons 

leven als we onze Schepper en Zijn wegen volgen. 

 

In Hebreeuws, is het woord voor “vrees” “yare” <yah-ree> (H3373) en dat is het bijvoeglijk naamwoord 

of stam van het werkwoord “yare” (H3372) en dat betekent “vrezen, ontzag hebben, bang zijn”. Het 

woord kan verschillende betekenissen hebben afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt. 

Vrees is niet altijd een slecht of negatief iets; als dat zo zou zijn, dan zou JHWH niet hebben geboden 

om Hem te ‘vrezen’.  

 

We gaan kijken hoe het woord in de Bijbel wordt toegepast. 

  

Deuteronomium 10:12 

“Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE (JHWH), uw God, van u dan de HEERE (JHWH), uw 

God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE (JHWH), uw God, te 

dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel, 

  

  



Prediker 12:13 

De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, 

want dit geldt voor alle mensen 

 

We moeten een zodanige vrees voor God hebben dat we bang zijn voor de consequenties van onze 

daden. Hij is de Rechter van onze zielen; Hij bepaalt onze eeuwigheid.   

 

JHWH gaf ons instructies om naar te leven, de Torah. Er zijn consequenties voor gehoorzaamheid of 

ongehoorzaamheid, zegeningen en vervloekingen. We moeten bang zijn om een vloek te krijgen, toch?   

 

We moeten God vrezen zodat we leven op de manier waarop Hij wil dat we leven. Een aantal verzen 

laat dat zien: 

 

Spreuken 16:6 

Door goedertierenheid en trouw wordt een misdaad verzoend, 

en door de vreze des HEEREN keert men zich af van het kwade. 

 

Psalm 111:10 

De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid,  

allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht;  

 

Hebreeën 10:31 

Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. 

  

Vrees voor de wraak van God helpt ons om gehoorzaam te blijven aan Zijn Wet, net zoals vrees voor 

onze ouders voor ons als kinderen een motivatie was om ons aan hun regels te houden. Zonder deze 

‘vrees’ bekijken we onze Elohim als een of andere god die er alleen maar is om ons te zegenen en van 

ons te houden. Als we dat doen, dan missen we volledig hoe Zijn hart is. 

 

Ja, Hij wil die dingen doen, maar dat is niet alles wat Hij wil. Hij wil dat we ook van Hem houden. We 

laten onze liefde zien door middel van onze gehoorzaamheid. 

 

1 Johannes 5:3 

Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen 

zware last. 

 

Onze gehoorzaamheid omvat ook dat we leven op de manier waarop HIJ wil dat we leven. Het gaat 

erom dat we ZIJN dingen doen en NIET ONZE eigen weg. 

 

Het is zo makkelijk om onze eigen weg te gaan, om de dingen op onze eigen manier te doen, als we niet 

bang zijn voor de mogelijke gevolgen. Wat zorgt ervoor dat we niet zondigen als we niet bang zijn voor 

de consequenties, niet alleen in deze wereld, maar in de eeuwigheid? We hebben liefde voor Hem. Maar 

met onze liefde voor Hem moeten we respect hebben voor wie en wat Hij is. 

 

Het hebben van gezonde vrees voor de Schepper is goed voor ons en helpt ons om op het smalle pad te 

blijven als we dat eenmaal hebben gevonden. Het kan ons zelfs terugbrengen naar het smalle pad als we 

zijn afgedwaald. Onze vrees voor JHWH is van essentieel belang, omdat het te maken heeft met hoe we 

met elkaar omgaan en hoe we wandelen met onze Schepper; maar is dit de enige manier waarop de 

Bijbel ons voorschrijft om God te vrezen? 



 

Laten we het gaan bekijken. 

 

Exodus 15:11 

“Wie is als U onder de goden, HEERE? Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend 

in lofzangen, U Die wonderen doet? 

 

Leviticus 19:30 

U moet Mijn sabbatten in acht nemen en eerbied (yare) hebben voor Mijn heiligdom. Ik ben de 

HEERE (JHWH). 

 

Spreuken 13:13 

Wie het woord veracht, zal te gronde gericht worden, 

maar wie het gebod vreest (yare), hem zal dat vergolden worden. 

 

Psalm 65:9 

Daarom vrezen (yare) de bewoners van de einden der aarde voor Uw tekenen; 

waar de morgen gloort en de avond daalt, doet U juichen. 

 

Psalm 111:9 

Hij heeft Zijn volk verlossing gezonden; Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld; Zijn 

Naam is heilig en ontzagwekkend (yare). 

 

Hebreeën 12:28 

Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade 

vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. 

 

Weet je nog dat het Hebreeuwse woord voor angst “yare’ is? (H3373) Dat is het bijvoeglijk naamwoord 

of de stam van het werkwoord “yare “(H3372) en dat betekent “vrezen, ontzag hebben, bang zijn”. We 

hebben al besproken wat het betekent om God te vrezen, in de zin van bang voor Hem zijn en voor de 

consequenties of straffen die Hij aan ons kan geven als we ongehoorzaam zijn. 

 

Dat soort vrees moet ons een gezond respect geven voor onze Schepper, Zijn macht, wat Hij kan doen 

en heeft gedaan. Maar nu gaan we bespreken wat het betekent om God te vrezen in de zin van ontzag 

voor Hem te hebben, Hem hoog te achten; met respect, verbazing, bewondering, ontzag en aanbidding.   

 

Heb je ooit aan de rand van de afgrond van een klein stukje van de Schepping gestaan, bijvoorbeeld de 

Grand Canyon of een regenwoud? Was je geraakt met een soort van ontzag, verbaasd om wat Jahweh 

heeft geschapen?   

 

Dit is de tweede soort vrees waar we over spreken, op die manier moeten we altijd naar onze Schepper 

kijken.    

 

De "vreze des Heeren" zou daarom gepaard moeten gaan met een overweldigend gevoel voor de 

majesteit, waarde en pracht van JHWH. 

 

Er is dualiteit in JHWH, naar Zijn beeld zijn we geschapen, mannelijk en vrouwelijk. Een studie naar de 

vrees van God lijkt dit patroon te volgen: de vrees/ respect waarover wordt gesproken lijkt de 

mannelijke kant van JHWH te zijn.   



 

Het ontzag, de eerbied en waardering voor Hem en Zijn schepping, in al haar schoonheid, kunnen we 

bezien als de vrouwelijke kant.   

 

Net zoals we anders omgaan met mannen als met vrouwen, moeten we onze Schepper misschien vanuit 

beide perspectieven bekijken. Het is niet genoeg om vrees te hebben voor JHWH, we moeten Zijn 

schoonheid, majesteit en macht zien om beter te waarderen wie Hij is en wat Hij heeft gedaan.   

 

Door onze vrees voor JHWH zijn we beter in staat om Zijn barmhartigheid te zien, en te weten dat Hij 

bij machte is om onze ziel te vernietigen en dat we de dood verdienen. Maar vanwege Zijn 

barmhartigheid en Zijn genade voor ons, mogen we eeuwig leven ontvangen door geloof in het 

verlossingswerk van Jesjoea. We hebben zo’n geweldige reden om ontzag en verbazing te voelen voor 

Zijn goedheid. Het maakt ons nederig als we beide soorten ‘vrees’ samen gaan zien. 

 

Mattheüs 10:28 

En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees 

veeleer bevreesd voor Hem Doe zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. 

   

Onze Schepper, die machtig genoeg is om ons bestaan uit te wissen alsof het er nooit is geweest, die de 

eeuwige dood belooft aan hen die Hem ongehoorzaam zijn, geeft ons de mogelijkheid om Hem te 

kennen en te dienen. Als we beginnen aan onze reis van een leven volgens Torah, dan is de vrees voor 

Hem in al Zijn glorie en macht voor ons een motivatie om te willen leren hoe Hij wil dat we leven.   

 

Als we verder gaan op die reis, dan worden we nederig als we zien hoe geweldig, barmhartig, genadig 

en liefdevol Hij is voor ons. 

 

Waarom moeten we ontzag voor Hem hebben? 

 

Hoe behandel je iemand die je koestert?   

 

Hoe reageer je op iemand naar wie je opkijkt en die je hoog acht, of helemaal geweldig vindt omdat ze 

een groot talent hebben voor sport, acteren of hoogopgeleid en geniaal zijn?   

 

Schuif je de dingen die zij met je willen delen makkelijk opzij? Gooi je hen en een relatie met hen heel 

makkelijk weg? Heb je geen respect voor hen?   

 

De meesten van ons zullen nee zeggen, IN HET BIJZONDER als ze het geheim van hun successen met 

jou willen delen.   

 

Wat als zo iemand je zou zeggen dat jij iets kunt doen om meer mogelijkheden te krijgen om te worden 

zoals zij?  Zou je luisteren, zou je er aandacht aan besteden? Natuurlijk! En wat als die persoon jou wil 

adopteren in zijn familie, en jou daarmee volledige toegang geeft tot alles wat hij heeft, zelfs een intieme 

relatie met hem?  

 

Zou je dat afwijzen?   

 

Waarschijnlijk niet.   

 

Welnu, de Schepper van het HEELAL heeft deze dingen gedaan.   



 

Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om bij Hem te horen en deel te worden van Zijn familie, mede-

erfgenamen met Zijn Zoon. 

 

Romeinen 8:17 

En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-

erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 

verheerlijkt worden. 

 

Als we dergelijke geschenken of kennis niet afwijzen van sterfelijk mensen, waarom is het dan zo 

makkelijk voor ons om dat wel te doen bij de Schepper? 

 

Misschien is het omdat we niet naar Hem opkijken, geen ontzag hebben en Hem niet koesteren. 

Misschien zijn we niet verbaasd over Zijn goedheid. Zijn we werkelijk dankbaar voor wat Hij voor ons 

heeft gedaan?   

 

Wat nu als we niet eens beseffen hoe we Hem behandelen?   

 

Hoe dankbaar ben jij tegenover jouw Schepper voor alles wat Hij heeft gedaan?   

 

Zijn Gods Woord en Zijn schepping nog steeds jouw bron van inspiratie die ze ooit waren?   

Wat gebeurt er volgens jou als jouw vrees en respect voor JHWH worden gekoppeld aan jouw 

bewondering en ontzag voor Hem?   

 

Hoe veel te meer en dieper zul je Hem en Zijn Woord koesteren?   

 

Hoe gezegend zou je wel niet zijn?  

 

Psalm 33:8-12 

Laat heel de aarde voor de HEERE (JHWH) vrezen, 

laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. 

Want Híj spreekt en het is er, 

Híj gebiedt en het staat er. 

De HEERE (JHWH) vernietigt de raad van de heidenvolken, 

Hij verbreekt de gedachten van de volken. 

Maar de raad van de HEERE (JHWH)bestaat voor eeuwig, 

de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie. 

Welzalig het volk dat de HEERE (JHWH)tot zijn God heeft, 

het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft. 

 

 

We hopen dat je door deze studie bent gezegend. 

 

Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.  

 

Sjalom!  

 

Wil je meer weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website www.testeverything.net 

 

http://www.testeverything.net/


Sjalom, en mag Jahweh je zegenen in het wandelen in het volledige Woord van God. 

 
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
 

http://www.facebook.com/119Ministries
http://www.facebook.com/119ministriesnederland
http://www.testeverything.net/
http://www.twitter.com/119Ministries

