
Leviticus 19

U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen

aan een oudere. Uw God moet u _ _ _ _ _ _. Ik ben de HEERE.

Psalm 130

Maar bij U is vergeving, opdat U _ _ _ _ _ _ _ _   wordt.

Spreuken 8

De   _ _ _ _ _ _   _ _ _   Heeren is het kwade te haten.

Prediker 12

De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: _ _ _ _ _  God, 
en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.



Leviticus 19

U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen
aan een oudere. Uw God moet u   vrezen.   Ik ben de HEERE.

Psalm 130
Maar bij U is vergeving, opdat U    gevreesd wordt.

Spreuken 8
De     vreze  des       Heeren is het kwade te haten.

Prediker 12 
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.



2 En op hem zal de Geest des Heren rusten, 

de Geest van wijsheid en verstand, 

de Geest van raad en sterkte, 

de Geest van kennis en vreze des Heren; 
3 ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren.

Jesaja 11:2,3 (NBG)



1 Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt,

en mijn geboden bij je opbergt,
2 om je oor acht te doen slaan op de wijsheid,

als je je hart neigt naar het inzicht,
3 ja, als je roept om het verstand,

je stem laat klinken om inzicht,
4 als je het zoekt als zilver,

het naspeurt als verborgen schatten,
5 dan zul je de vreze des HEEREN begrijpen,

de kennis van God vinden.
6 De HEERE geeft immers wijsheid,

uit Zijn mond komen kennis en inzicht.

Spreuken 2



Het beginsel van wijsheid is de vreze des Heeren.

Spreuken 9:10 

Wie is de man die de Heere vreest? 

Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. 

Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie Hem vrezen,

Psalm 25:12,14


