
Vrij van mensenvrees

Groeien in je roeping - Les 3



Mensenvrees legt iemand 
een valstrik, maar wie op de 
HEERE vertrouwt, wordt in 
een veilige vesting gezet.

(HSV - Spreuken 29:25)

12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de 
duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad 
in de hemelse gewesten. (HSV) Efeze 6:12



Wees niet bevreesd voor hen (de mensen),
want Ik ben met u om u te redden,
spreekt de HEERE.

(HSV) Jeremia 1:8



17 Gij dan, gord uw lendenen, maak u op en spreek tot 
hen al wat Ik u gebieden zal; verschrik niet voor hen, 
opdat Ik u niet voor hen doe verschrikken. 18 En Ik, zie 
Ik zelf stel u heden tot een versterkte stad, een ijzeren 
zuil en een koperen muur tegen het gehele land, tegen 
de koningen van Juda, zijn vorsten, zijn priesters en het 
volk des lands; 19 al zullen zij tegen u strijden, zij zullen 
u niet overmogen, want Ik ben met u, luidt het woord 
des HEREN, om u te bevrijden.

(NBG 1951) Jeremia 1:17-19



22 Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij 
niet omgekomen zijn, want zijn 
barmhartigheden houden niet op,
23 elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!

(NBG 1951) Klaagliederen 3:22-24

Horace Vernet, Jeremiah on the ruins of 
Jerusalem (1844)

God kan keuzes die gebaseerd zijn op angst voor 
mensen niet zegenen. Maar wanneer je 

vertrouwt op God, sta je sterk. 



Koning Saul

24 Vrees alleen de HEERE, en dien 
Hem trouw met uw hele hart, 
want zie welke grote dingen Hij 
bij u gedaan heeft.

(HSV) 1 Samuel 12:24

Door angst en ongehoorzaamheid krijg je een passieve geest.

24 Toen zei Saul tegen Samuel: Ik 
heb gezondigd, omdat ik het 
bevel van de HEERE en uw 
woorden overtreden heb, want 
ik was bevreesd voor het volk en 
heb naar hun stem geluisterd.

(HSV) 1 Samuel 15:24



Koning SaulGoliat

10 Verder zei de Filistijn: 
Heden hoon ik de 
gelederen van Israël: 
Geef mij een man om 
samen te vechten!
…

16 De Filistijn kwam 's 
morgens vroeg en 's 
avonds naar voren. Zo 
stelde hij zich daar 
veertig dagen lang op.
…

24 Maar toen de mannen 
van Israël die man 
zagen, vluchtten zij allen 
voor hem weg en waren 
zeer bevreesd.

(HSV) 1 Samuel 17
Luister niet (40 dagen lang) naar de vijand.



David Koning SaulGoliat
36 Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zó zal deze onbesneden Filistijn zijn als een 
van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. (HSV) 1 Samuel 17:36



David Goliat

40 Hij nam zijn staf in zijn 
hand, koos voor zich vijf 
gladde stenen uit de beek 
en legde ze in de 
herderstas die hij had, te 
weten in de zak, en zijn 
slinger was in zijn hand. Zo 
naderde hij tot de Filistijn.

(HSV) 1 Samuel 17:40

Ga met de wapens die jij van God gekregen hebt.



Maar David zei tegen de 
Filistijn: U komt naar mij 
toe met een zwaard, met 
een speer en met een 
werpspies, maar ik kom 
naar u toe in de Naam van 
de HEERE van de 
legermachten, de God van 
de gelederen van Israël, Die 
u gehoond hebt.

(HSV) 1 Samuel 17:45

Zoek geen uitvluchten, maar volg jouw roeping.



Verraden Gevangen genomen Veroordeeld Verlaten

Gegeseld Bespot Gemarteld Gekruisigd

44 Jezus kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote 
druppels bloed, die op de aarde neervielen.  (HSV) Luke 22:44

11 ….. De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?       (HSV) John 18:11



De Here Jezus is baas boven baas!
10 En u bent volmaakt geworden in Hem, 
Die het Hoofd is van iedere overheid en 
macht.
…..

14 … Dit handschrift was met zijn 
bepalingen tegen ons gericht, en Hij 
heeft dat uit het midden weggenomen 
door het aan het kruis te nagelen.

15 Hij heeft de overheden en de 
machten ontwapend, die openlijk te 
schande gemaakt en daardoor over hen 
getriomfeerd.

(HSV) Colossians 2:10-15

Jij bent volmaakt geworden in Christus. 
Jezus heeft de overwinning behaald.



Samenvatting

Jeremia: God kan keuzes die gebaseerd zijn op angst niet zegenen.

Maar wanneer je vertrouwt op God, sta je sterk.

Saul: Luister niet (40 dagen lang) naar de vijand.

Door angst en ongehoorzaamheid krijg je een passieve geest.

David: Zoek geen uitvluchten, maar volg jouw roeping.

Ga met de wapens die jij van God gekregen hebt. 

Jezus: Jezus heeft de overwinning behaald.

Jij bent volmaakt geworden in Christus.



Psalm 23  (NBG)

1 De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
3 Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil.
4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,

ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.



Psalm 23  (NBG)

5 Gij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van wie mij benauwen;
Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des HEREN verblijven
tot in lengte van dagen.


