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Vrees 
Psalm 27:1-3 
Lucas 1:28-30 



Su-
per Oh- 

NEE! 





psalm 27:1-3 

liefde: 795 
haat:   188 

vrees: 740 x 
bang:  455 x 

vrees 



psalm 27:1-3 

OUD GEBRUIK:  
een gemengd gevoel van aarzeling/vrees 
en eerbied: de liefde en vrees van of 
voor God 

VREES: 
een onplezierig gevoel veroorzaakt door 
geloof dat iemand of iets gevaarlijk is,  
w.s. pijn veroorzaakt, of een 
bedreiging… 

vrees 



psalm 27:1-3 

A) Psalm 27:1a 
§  De Heere is mijn licht en mijn heil, 

 voor wie zou ik vrezen? 
 
§  vrees = yare (ira) (331x) 
  Ps. 27:3 mijn hart vreest niet 
 betekenis: van ‘absolute’ (met nadruk) 

vrees 



psalm 27:1-3 

B) Psalm 27:1b 
§   voor wie zou ik angst (vervaard-nbg) hebben?  

u   Ephad – pachad (25x) 
u  vrezen/bevreesd zijn (trillen, ontzag, opgeschrikt) 

§  1b De Heere is mijn levenskracht 
u  Maw-oze 36x  
u  ‘sterkte’ 6x. Overig: vesting/bolwerk 

  

vrees 



vrees 

De Here is mijn levens 
veste vs. 1b 



vrees 

De Here is mijn 
vesting/bolwerk vs. 1b 



psalm 27:1-3 

C) Ps. 31:20 
§  …weggelegd voor wie U vrezen  
§  (Lireeka) 55x – zelfde oorsprong als ‘yare’ 
§ vrezen (moreel), eerbiedig  

u  (resultaat: veranderd gedrag) 
§  God is het doel van mijn vrees/eerbied (50x) 

u  doel = object, voorwerp  

vrees 



Vrees     VREDE 



C) Ps. 42 
§  David (of v. Korach) spreekt tot zijn ziel… 

Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; 
Hij is de volkomen verlossing van mijn 
aangezicht en mijn God! 

§  Joh. 20:19 
§  uit vrees voor de Joden de deur gesloten 
§  Jezus: vrede zij u! 
§  20:21 Jezus opnieuw: vrede zij u! 

vrede 



C) Ps. 42 
§  David (of v. Korach) spreekt tot zijn ziel… 

Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; 
Hij is de volkomen verlossing van mijn 
aangezicht en mijn God! 

§  Lukas 1:28-30 
Maria: ontroerde = perplex; stom verbaasd 
(tot het uiterste); in verwarring 
De engel: wees niet bevreesd 

vrede 



Psalm 27:3 “mijn hart vreest niet…” 

    Als ik  
  eerlijk ben met me- 

zelf, ben ik een beetje 
onzeker over waar ik nu 
ben. Ik weet dat God 

een plan voor mij heeft, 
maar het is moeilijk om 
dat soms te zien. Bid 
voor vrede, vreugde  

en tevreden- 
heid. 

Soms  
 vraag ik me af:  
”Is God genoeg?  

 Als God alles was 
dat ik had, zou ik 
dan nog steeds 
tevreden zijn?"  
Ja, ik geloof. 

Dat geloof (be)leven 
is vaak een stuk 
moeilijker of  

niet  
dan! 



vrede 

Ps. 27:3 “mijn hart vreest niet…” 

C) Waar had David 
mee te maken? 

§  kwaadwillige 
§  vijand 
§  leger 
§  oorlog 
§  opstandeling 

C) Waar heb ik mee 
te maken? 

§  pensioengat? 
§  werkloosheid 
§  hebzucht? 
§  liefdeloosheid? 
§  …? 



Yanghwajin Begraafplaats 
Buitenlandse Zendelingen 



“Als ik duizend 
levens te  

geven had, 
Korea krijgt ze 

allemaal” 

       Ruby Kendrick 



“Als mijn werk hier in Korea 
zo kort zal zijn, zal ik de 
‘jongelui’ thuis schrijven om 
mijn plaats in te nemen. 





vrede 

Ps. 27:3 “mijn hart vreest niet…”  
Ps. 42 “Hoop op God, want ik zal 
Hem weer loven; Hij is de volkomen 
verlossing van mijn aangezicht en 
mijn God!” 3X!!! 





•  The Seed of The Martyrs The first Christian came to Japan as early as 
A.D. 199. Roman Catholic missionaries led by Francis Xavier, arrived in 
1549. In 50 years Christianity became the largest single organized 
religious community in the nation. 
 
Buddhists became intimidated when believers in 1600 totaled as many 
as three million in Japan’s population of 12 million. On November 23, 
1596 persecution began when twenty-six Kirishtan (Christians) were 
arrested and later put to death on crude wooden crosses. 
 
“Twelve year old Ibaragi Kun, asked which cross was his and ran to 
kneel before it. Moments later the 26 were crucified and stabbed to 
death with long swords as they sang Psalm 122, historians recorded.”  
In 1637 another hero, 15 year old Shiro Amakusa, urged fellow 
believers to repent for bowing to officials’ demands to renounce their 
Christian beliefs by stepping on a board with an engraving of Jesus. 
This teenager became one of the 37,000 Christians slaughtered by 
government troops during an uprising of Christian peasants. 
Some researchers claim as many as 1 million Kirishtan died, another 1 
million fled Japan and 1 million went into hiding. An unrelenting period 
of persecution persisted for two hundred and fifty years, lasting until 
1853. 


