1. GÉNESIS 15:1
NÁ hierdie dinge het die woord van die HERE tot Abram gekom in ’n gesig en
gesê: Vrees nie, Abram, Ek is vir jou ’n skild en jou loon is baie groot.
2. GÉNESIS 26:24
En die HERE het aan hom in dieselfde nag verskyn en gesê: Ek is die God van
Abraham, jou vader. Moenie bang wees nie, want Ek is met jou; en Ek sal jou
seën en jou nageslag vermeerder ter wille van Abraham, my kneg.
3. EXODUS 20:20
Toe antwoord Moses die volk: Wees nie bevrees nie, want God het gekom om
julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie.
4. NÚMERI 14:9
Wees net nie teen die HERE opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk
van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk, en
die HERE is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie!
5. DEUTERONÓMIUM 1:21
Kyk, die HERE jou God het die land aan jou oorgegee; trek op, neem dit in besit
soos die HERE, die God van jou vaders, jou gesê het; wees nie bevrees en wees
nie verskrik nie.
6. DEUTERONÓMIUM 1:29
Toe het ek aan julle gesê: Word nie verskrik en wees nie bevrees vir hulle nie.
7. DEUTERONOMIUM 3:22
Julle moet vir hulle nie bang wees nie, want dit is die HERE julle God wat vir julle
stry.
8. DEUTERONOÓMIUM 7:18
wees dan nie bevrees vir hulle nie; dink gedurig aan wat die HERE jou God aan
Farao en die hele Egipte gedoen het,
9. DEUTERONÓMIUM 20:1
AS jy na die oorlog uittrek teen jou vyand en perde en strydwaens sien, ’n volk
meer in getal as jy, dan moet jy vir hulle nie vrees nie; want die HERE jou God wat
jou uit Egipteland laat optrek het, is met jou.
10.DEUTERONÓMIUM 20:3
en hy moet aan hulle sê: Hoor, Israel, julle trek vandag nader om te veg teen julle
vyande; laat julle hart nie week word nie, wees nie bevrees en beangs en word
nie verskrik vir hulle nie;
11.DEUTERONOMIUM 31:6
Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie; want
dit is die HERE jou God wat saam met jou trek; Hy sal jou nie begewe of verlaat
nie.
12.DEUTERONÓMIUM 31:8
En dit is die HERE wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy
sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of
verskrik wees nie.
13.JOSUA 1:9
Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie
bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral
waar jy heengaan.
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14.JOSUA 8:1
DAAROP sê die HERE vir Josua: Wees nie bevrees of verskrik nie; neem al die
weerbare manskappe met jou saam en maak jou klaar, trek op na Ai; kyk, Ek
gee die koning van Ai en sy volk en sy stad en sy land in jou hand.
15.JOSUA 10:8
En die HERE het aan Josua gesê: Wees nie bevrees vir hulle nie, want Ek gee hulle
in jou hand; niemand van hulle sal voor jou standhou nie.
16.JOSUA 10:25
En Josua sê vir hulle: Wees nie bevrees of verskrik nie; wees sterk en vol moed,
want so sal die HERE met al julle vyande doen teen wie julle sal veg.
17.JOSUA 11:6
Toe sê die HERE vir Josua: Wees vir hulle nie bevrees nie; want môre omtrent sulke
tyd sal Ek hulle, almal verslaan, aan Israel oorgee; hulle perde se
hakskeensenings moet jy afsny en hulle waens met vuur verbrand.
18.RIGTERS 6:10
En Ek het aan julle gesê: Ek is die HERE julle God; julle mag die gode van die
Amoriete in wie se land julle woon, nie vrees nie. Maar julle het nie na my stem
geluister nie.
19.RIGTERS 6:23
Maar die HERE sê vir hom: Vrede vir jou! Vrees nie! Jy sal nie sterwe nie.
20.I SAMUEL 12:20
Toe sê Samuel vir die volk: Wees nie bevrees nie. Julle het al hierdie kwaad
gedoen; maar wyk nie van die HERE af nie, en dien die HERE met julle hele hart.
21.I SAMUEL 12:24
Vrees net die HERE en dien Hom getrou met julle hele hart; want kyk watter groot
dinge Hy by julle gedoen het.
22.II KONINGS 6:16
Maar hy antwoord: Vrees nie; want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle
is.
23.II KONINGS 17:35
Tog het die HERE met hulle ’n verbond gesluit en hulle bevel gegee en gesê: Julle
mag geen ander gode vrees of julle voor hulle neerbuig of hulle dien of aan hulle
offer nie.
24.II KONINGS 17:37
En die insettinge en die verordeninge en die wet en die gebod wat Hy julle
voorgeskrywe het, moet julle altyd sorgvuldig onderhou, maar ander gode mag
julle nie vrees nie.
25.II KONINGS 17:38
En die verbond wat Ek met julle gesluit het, mag julle nie
vergeet nie, en julle mag ander gode nie vrees nie.
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26.II KONINGS 17:39
Maar die HERE julle God moet julle vrees, en Hý sal julle verlos uit die hand van al
julle vyande.
27.II KONINGS 19:6
sê Jesaja vir hulle: So moet julle jul heer antwoord: So spreek die HERE: Vrees nie
vir die woorde wat jy gehoor het, waarmee die dienaars van die koning van
Assirië My gelaster het nie.
28.I KRONIEKE 22:13
Dan sal jy voorspoedig wees as jy sorgvuldig die insettinge en verordeninge
onderhou wat die HERE aan Moses oor Israel beveel het; wees sterk en vol moed,
wees nie bevrees en wees nie verskrik nie.
29.I KRONIEKE 28:20
En Dawid het aan sy seun Salomo gesê: Wees sterk en vol moed, en voer dit uit;
vrees nie en wees nie verskrik nie, want die HERE God, my God, sal met jou wees;
Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie, totdat jy al die dienswerk aan die
huis van die HERE voltooi het.
30.II KRONIEKE 20:15
en hy het gesê: Luister, almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem en u,
koning Jósafat! So sê die HERE aan julle: Wees nie bevrees of verskrik vanweë
hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van
God.
31.II KRONIEKE 20:17
Julle hoef daarby nie te veg nie; staan gereed, bly staan en aanskou die redding
van die HERE by julle, Juda en Jerusalem! Vrees nie en wees nie verskrik nie; trek
môre teen hulle uit, en die HERE sal met julle wees.
32.II KRONIEKE 32:7
Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik vanweë die koning van
Assirië of vanweë die hele menigte wat saam met hom is nie; want by ons is
meer as by hom.
33.NEHEMÍA 4:14
En ek het dit gesien en my opgerig en aan die edeles en die leiers en die ander
mense gesê: Julle moet nie bang wees vir hulle nie; dink aan die grote en
gedugte HERE, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en
julle huise.
34.JOB 3:25
As ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my; en die ding waarvoor ek bang is, kom
na my toe.
35.JOB 5:21
As die tong gésel, word jy weggesteek; en jy hoef nie te vrees vir
verwoesting as dit kom nie.
36.JOB 5:22
Oor verwoesting en broodsgebrek sal jy lag, en vir die wilde diere
van die aarde hoef jy nie te vrees nie.
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37.JOB 33:7
Kyk, vrees vir my hoef u nie te beangstig nie, en my las sal op u nie swaar wees
nie.
38.JOB 39:25
Hy lag oor die vrees en word nie verskrik nie en draai nie om vir die swaard nie.
39.JOB 41:24
Sy gelyke is daar op die aarde nie, die skepsel sonder vrees.
40.PSALMS 3:7
Ek sal nie vrees vir tienduisende van mense wat rondom teen my gereed staan
nie.
41.PSALMS 23:4
Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want
U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.
42.PSALMS 27:1
’n PSALM van Dawid. Die HERE is my lig en my heil: vir wie sou ek vrees? Die HERE
is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard wees?
43.PSALMS 27:3
Al word ’n laer teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie; al staan ’n oorlog
teen my op, nogtans vertrou ek.
44.PSALMS 34:5
Dalet. Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord en my uit al my vrees
gered.
45.PSALMS 34:8
Get. Die Engel van die HERE trek ’n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle
uit.
46.PSALMS 34:10
Jod. Vrees die HERE, o sy heiliges, want die wat Hom vrees, het geen gebrek nie.
47.PSALMS 37:5
Gimel. Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hý sal dit uitvoer;
48.PSALMS 46:3
Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in
die hart van die see.
49.PSALMS 49:6
Waarom sou ek vrees in dae van onheil, as die ongeregtigheid van my
onderkruipers my omring —
50.PSALMS 55:23
Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; Hy sal
nooit die regverdige laat wankel nie.

©lomi.co.za

51.PSALMS 56:4
Die dag as ek vrees, sal ék op U vertrou.
52.PSALMS 56:5
Deur God sal ek sy woord prys; ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan vlees my
doen
53.PSALMS 56:12
Ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan ’n mens my doen?
54.PSALMS 91:5
Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie,
55.PSALMS 112:7
Mem. Hy vrees nie vir slegte tyding nie; Noen. sy hart is gerus, vol vertroue op die
HERE.
56.PSALMS 112:8
Samek. Vas is sy hart, hy vrees nie, Ajin. totdat hy op sy teëstanders neersien.
57.PSALMS 115:11
Julle wat die HERE vrees, vertrou op die HERE: Hy is hulle hulp en hulle skild.
58.PSALMS 118:6
Die HERE is vír my; ek sal nie vrees nie: wat kan ’n mens my doen?
59.PSALMS 145:19
Resj. Hy vervul die wens van die wat Hom vrees, en Hy hoor hul hulpgeroep en
verlos hulle.
60.SPREUKE 3:25
Jy hoef nie bang te wees vir ’n skielike skrik of vir die ondergang van die
goddelose as dit kom nie;
61.SPREUKE 10:24
Waar die goddelose bang voor is — dit kom oor hom; maar die begeerte van
die regverdiges vervul Hy.
62.SPREUKE 14:26
In die vrees van die HERE lê ’n sterk sekerheid, ook vir die kinders van ’n sodanige
sal daar ’n toevlug wees.
63.SPREUKE 19:23
Die vrees van die HERE is tot die lewe; en versadig bring ’n mens die nag deur,
sonder om deur ’n onheil besoek te word.
64.SPREUKE 29:25
Die vrees vir die mens span ’n strik; maar hy wat op die HERE vertrou, sal beskut
word.
65.PREDIKER 7:18
Dit is goed dat jy aan die een vashou en ook van die ander jou hand nie aftrek
nie; want die wat God vrees, ontkom aan dit alles.
66.JESAJA 8:12
Julle mag nie alles ’n sameswering noem wat hierdie volk ’n
sameswering noem nie, en julle mag nie bevrees wees vir wat
hulle vrees, of verskrik wees nie.
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67.JESAJA 8:13
Die HERE van die leërskare — Hom moet julle heilig, en laat Hy julle vrees en Hy
julle verskrikking wees!
68.JESAJA 10:24
Daarom, so sê die Here HERE van die leërskare: O My volk wat in Sion woon, wees
nie bevrees vir Assur wat jou met die staf slaan en sy stok teen jou ophef op die
manier van Egipte nie.
69.JESAJA 12:2
Ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie; want die Here HERE is my krag
en my psalm, en Hy het my tot heil geword.
70.JESAJA 35:4
Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, wees nie bevrees nie! Kyk, julle
God kom met wraak, met goddelike vergelding; Hy self sal kom en julle verlos.
71.JESAJA 35:10
en die losgekooptes van die HERE sal teruggaan en na Sion kom met gejubel, en
ewige vreugde sal op hulle hoof wees; vreugde en blydskap sal hulle verkry,
maar kommer en gesug vlug weg.
72.JESAJA 37:6
sê Jesaja vir hulle: So moet julle jul heer antwoord: So spreek die HERE: Vrees nie
vir die woorde wat jy gehoor het, waarmee die dienaars van die koning van
Assirië My gelaster het nie.
73.JESAJA 40:9
O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op ’n hoë berg! O Jerusalem,
verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag; hef dit op, wees nie
bevrees nie! Sê aan die stede van Juda: Hier is julle God!
74.JESAJA 41:10
Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou
God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende
regterhand.
75.JESAJA 41:13
Want Ek, die HERE jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê: Wees nie
bevrees nie, Ek help jou.
76.JESAJA 41:14
Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel! Ék help jou, spreek die HERE,
en jou Losser is die Heilige van Israel.
77.JESAJA 43:1
MAAR nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel:
Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is
myne!
78.JESAJA 43:5
Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; Ek sal jou geslag van
die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af.
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79.JESAJA 44:2
So sê die HERE, jou Maker en jou Formeerder van die moederskoot af, wat jou
help: Wees nie bevrees nie, Jakob, my kneg, en Jesúrun wat Ek uitverkies het!
80.JESAJA 50:10
Wie is daar onder julle wat die HERE vrees, wat na die stem van sy Kneg luister,
wat in duisternisse wandel en geen ligstraal sien nie? — laat hy vertrou op die
Naam van die HERE en steun op sy God!
81.JESAJA 51:7
Luister na My, julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart my wet is! Wees
nie bevrees vir die smaad van mense en skrik nie vir hulle skimptaal nie;
82.JESAJA 51:11
So sal dan die losgekooptes van die HERE teruggaan en na Sion kom met
gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees; vreugde en blydskap sal hulle
verkry; kommer en gesug vlug weg.
83.JESAJA 51:12
Ek is dit wat julle troos! Wie is jy, dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe, en
vir die mensekind wat oorgegee word soos gras? —
84.JESAJA 54:4
Wees nie bevrees nie, want jy sal nie beskaamd staan nie; en vrees geen skande
nie, want jy sal nie nodig hê om te bloos nie; maar jy sal die skande van jou
jonkheid vergeet en aan die smaad van jou weduweeskap nie meer dink nie.
85.JESAJA 54:14
Deur geregtigheid sal jy bevestig word; wees ver van verdrukking, want jy hoef
nie bevrees te wees nie; en ver van verskrikking, want dit sal nie by jou kom nie.
86.JEREMIA 1:8
Wees vir hulle nie bevrees nie, want Ek is met jou om jou uit te red, spreek die
HERE.
87.JEREMIA 10:5
Soos ’n voëlverskrikker in ’n komkommertuin is hulle: hulle kan nie praat nie; ja,
hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Wees nie bevrees vir hulle
nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, maar daar is ook geen goeddoen by
hulle nie.
88.JEREMIA 17:7,8
Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue die HERE is.
Want hy sal wees soos ’n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet
by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen; en in ’n
jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie.
89.JEREMIA 23:4
En Ek sal herders oor hulle verwek wat hulle sal oppas; en
hulle sal nie meer bevrees of verskrik wees of vermis word nie,
spreek die HERE.
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90.JEREMIA 30:10
Jy dan, wees nie bevrees nie, o my kneg Jakob, spreek die HERE; en wees nie
verskrik nie, o Israel! Want kyk, Ek verlos jou uit ver plekke en jou nageslag uit die
land van hulle gevangenskap; en Jakob sal terugkom en stil en gerus wees
sonder dat iemand hom skrikmaak.
91.JEREMIA 39:17
Maar Ek sal jou in dié dag red, spreek die HERE; en jy sal nie oorgegee word in
die hand van die manne vir wie jy bang is nie.
92.JEREMIA 42:11
Vrees nie vir die koning van Babel vir wie julle bang is nie; wees nie vir hom
bevrees nie, spreek die HERE, want Ek is met julle om julle te verlos en julle uit sy
hand te red.
93.JEREMIA 46:27
Maar jy, my kneg Jakob, wees nie bevrees nie; en wees nie verskrik nie, o Israel!
Want kyk, Ek verlos jou uit ver plekke en jou kroos uit die land van hulle
gevangenskap; en Jakob sal terugkom en stil en gerus wees sonder dat iemand
hom verskrik.
94.JEREMIA 46:28
Jy, o my kneg Jakob, wees nie bevrees nie, spreek die HERE, want Ek is met jou.
Want Ek sal ’n einde maak aan al die nasies waarheen Ek jou verdryf het; maar
aan jou sal Ek geen einde maak nie, maar Ek sal jou tugtig met mate, al sal Ek jou
sekerlik nie ongestraf laat bly nie.
95.JEREMIA 51:46
En laat julle hart nie week wees, sodat julle bevrees word by die tyding wat in die
land gehoor word nie, as daar ’n tyding kom in die een jaar, en daarna ’n tyding
in die ander jaar, en daar geweld is in die land, heerser teen heerser.
96.KLAAGLIEDERE 3:57
U kom nader die dag as ek U aanroep, U sê: Wees nie bevrees nie!
97.ESÉGIËL 2:6
En jy, mensekind, wees nie vir hulle of vir hulle woorde bevrees nie, omdat distels
en dorings by jou is, en jy by skerpioene woon; wees nie bevrees vir hulle woorde
en wees voor hulle aangesig nie verskrik nie, want hulle is ’n wederstrewige huis.
98.ESÉGIËL 3:9
Jou voorhoof maak Ek hard soos ’n diamant, harder as ’n rots; jy mag nie vir hulle
bevrees of vir hulle verskrik wees nie, omdat hulle ’n wederstrewige huis is.
99.DANIËL 10:12
Toe sê hy vir my: Wees nie bevrees nie, Daniël; want van die eerste dag af dat jy
jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te
verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom;
100.DANIËL 10:19
en gesê: Wees nie bevrees nie, geliefde man, vrede vir jou,
wees sterk, ja, sterk! En terwyl hy met my spreek, het ek
moed geskep en gesê: My heer kan maar spreek, want u
het my versterk.
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101.JOËL 2:21
Wees nie bevrees nie, o aarde, juig en wees bly, want die HERE doen groot
dinge!
102.JOËL 2:22
Wees nie bevrees nie, diere van die veld, want die weivelde van die woestyn
spruit uit, want die bome dra hulle vrugte, die vyeboom en die wingerdstok lewer
hulle drag!
103.SEFÁNJA 3:15
Die HERE het jou oordele opgehef, jou vyand weggeveeg; die koning van Israel,
die HERE is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie.
104.SEFÁNJA 3:16
In dié dag sal aan Jerusalem gesê word: Vrees nie, o Sion, laat jou hande nie
slap hang nie!
105.HAGGAI 2:5
met betrekking tot die verbond wat Ek met julle gesluit het by julle uittog uit
Egipteland, en my Gees sal in julle midde bestendig bly; wees nie bevrees nie!
106.SAGARÍA 8:13
En soos julle ’n vloek gewees het onder die nasies, o huis van Juda en huis van
Israel, so sal Ek julle verlos, dat julle ’n seën kan wees. Wees nie bevrees nie, laat
julle hande sterk wees.
107.SAGARÍA 8:15
so het Ek My weer voorgeneem om in hierdie dae goed te doen aan Jerusalem
en die huis van Juda. Wees nie bevrees nie.
108.MALEÁGI 4:2
Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar
sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit
die stal.
109. MATTHÉÜS 6:2534
Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe — wat julle sal eet en wat
julle sal drink nie; of oor jul liggaam — wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie
meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die
hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie,
en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?
Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg? En wat kwel
julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en
hulle spin nie; en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was
soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en
môre in ’n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle,
kleingelowiges? Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal
ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge
soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al
hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God
en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg
word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy
eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.
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110.MATTHÉÜS 8:26
En Hy sê vir hulle: Waarom is julle bang, kleingelowiges? Toe staan Hy op en
bestraf die winde en die see, en daar het ’n groot stilte gekom.
111.MATTHÉÜS 10:26
Vrees hulle dan nie; want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en
verborge wat nie bekend sal word nie.
112.MATTHÉÜS 10:28
En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan
doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan
verderwe in die hel.
113.MATTHÉÜS 10:31
Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.
114.MATTHÉÜS 14:31
En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê:
Kleingelowige, waarom het jy getwyfel?
115.MATTHÉÜS 17:7
En Jesus het nader gekom en hulle aangeraak en gesê: Staan op en moenie
vrees nie.
116.MATTHÉÜS 28:5
Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek weet
julle soek Jesus wat gekruisig is.
117.MATTHÉÜS 28:10
En Jesus sê vir hulle: Moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders dat
hulle na Galiléa moet gaan; en daar sal hulle My sien.
118.MARKUS 4:19
en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die
begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord, en
dit word onvrugbaar.
119.MARKUS 4:40
Toe sê Hy vir hulle: Waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie?
120.MARKUS 5:36
Maar dadelik, toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê Hy vir die owerste van
die sinagoge: Moenie vrees nie; glo net.
121.MARKUS 6:50
want hulle het Hom almal gesien en was ontsteld. Toe spreek Hy dadelik met
hulle en sê vir hulle: Hou goeie moed, dit is Ek; moenie vrees nie.
122.LUKAS 1:13
Maar die engel sê vir hom: Moenie vrees nie, Sagaría, want jou
gebed is verhoor, en jou vrou Elisabet sal vir jou ’n seun baar, en
jy moet hom Johannes noem.
123.LUKAS 1:30
En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het
genade by God gevind.
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124.LUKAS 2:10
En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ’n goeie tyding
van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees,
125.LUKAS 5:10
en net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedéüs, wat Simon se
maats was. En Jesus sê vir Simon: Moenie vrees nie; van nou af sal jy mense vang.
126.LUKAS 8:25
En Hy sê vir hulle: Waar is julle geloof? Maar hulle was bang en verwonderd en
het vir mekaar gesê: Wie is Hy tog, dat Hy selfs die winde en die water gebied en
hulle Hom gehoorsaam is!
127.LUKAS 8:50
Maar toe Jesus dit hoor, antwoord Hy hom en sê: Moenie vrees nie. Glo net, en
sy sal gered word.
128.LUKAS 12:4
EN Ek sê vir julle, my vriende: Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en
daarna niks meer kan doen nie;
129.LUKAS 12:5
maar Ek sal julle wys wie julle moet vrees: vrees Hom wat, nadat Hy doodgemaak
het, by magte is om in die hel te werp; ja, Ek sê vir julle, vrees Hom!
130.LUKAS 12:7
Maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie: julle is
meer werd as baie mossies.
131.LUKAS 12:2231
EN Hy het aan sy dissipels gesê: Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul
lewe, wat julle sal eet, of oor jul liggaam, wat julle sal aantrek nie. Die lewe is
meer as die voedsel en die liggaam as die klere. Kyk na die kraaie, want hulle
saai nie en hulle maai nie; hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en tog
voed God hulle Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie! En wie onder julle
kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg? As julle dan selfs nie die
geringste kan doen nie, waarom kwel julle jul oor die ander dinge? Kyk na die
lelies, hoe hulle groei: hulle arbei nie en hulle spin nie; en Ek sê vir julle, selfs
Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. As God dan
die gras van die veld wat vandag daar is en môre in ’n oond gegooi word, so
beklee, hoeveel meer vir julle, kleingelowiges! Julle moet ook nie soek wat julle
sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie; want al hierdie
dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge
nodig het. Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle
bygevoeg word.
132.LUKAS 12:32
Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ’n
welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.
133.LUKAS 21:34
MAAR pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word
deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié
dag julle nie skielik oorval nie.
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134.JOHANNES 6:20
Maar Hy sê vir hulle: Dit is Ek, moenie vrees nie.
135.JOHANNES 12:15
Moenie vrees nie, dogter van Sion! Kyk, jou Koning kom en Hy sit op die vul van ’n
esel.
136.JOHANNES 14:27
Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee
Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.
137.HANDELINGE 18:9
En die Here het deur ’n gesig in die nag aan Paulus gesê: Wees nie bevrees nie,
maar spreek en moenie swyg nie;
138.HANDELINGE 20:24
Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar
nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek
van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die
genade van God.
139.HANDELINGE 27:24
En hy het gesê: Moenie vrees nie, Paulus; jy moet voor die keiser staan, en kyk,
God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar.
140.ROMEINE 8:15
Want julle het nie ontvang ’n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle
het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba,
Vader!
141. 2 TIMOTEUS 1:7
Want God het ons nie ’n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en
liefde en selfbeheersing.
142.FILIPENSE 4:6
Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en
smeking met danksegging bekend word by God.
143.HEBREËRS 13:5,6
Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het,
want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan
ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my ’n Helper, en ek sal nie vrees
nie; wat sal ’n mens aan my doen?
144.I PETRUS 3:6
soos Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom heer genoem het; wie se
kinders julle geword het as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie.
145.I PETRUS 3:14
Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle
glad nie, en wees nie ontsteld nie.
146.I PETRUS 5:7
Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.
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147.I JOHANNES 4:18
Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees
buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die
liefde nie.
148.OPENBARING 1:17
En toe ek Hom sien, val ek soos ’n dooie aan sy voete; en Hy het sy regterhand
op my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste
149.OPENBARING 2:10
Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die
gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word; en julle sal tien dae
lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van
die lewe gee.
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