Deuteronomium 3:22
Julle moet vir hulle nie
bang wees nie, want
dit is die HERE julle
God wat vir julle stry.
Josua 1:9
Het Ek jou nie beveel nie: Wees
sterk en vol moed, w ees nie
bevrees of verskrik nie; want die
HERE jou God is met jou, oral
waar jy heengaan.
1 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.
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2 Konings 17:39
Maar die HERE julle God moet
julle vrees, en Hy sal julle verlos
uit die hand van al julle vyande.
Job 3:25
As ek iets vreesliks vrees, kom dit
oor my; en die ding waarvoor ek
bang is, kom na my toe.
Job 41:24
Sy gelyke is daar op die aarde nie,
die skepsel sonder vrees.
Psalms 23:4
Al gaan ek ook in ’n dal van
doodskaduw ee, ek sal geen onheil
vrees nie; want U is
met my: u stok en u
staf die vertroos my.
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Psalms 27:1
D ie HERE is my lig en
my heil: vir wie sou ek
vrees? D ie HERE is die
toevlug van my lewe: vir
wie sou ek vervaard w ees?
Psalms 34:8
D ie Engel van die HERE trek ’n
laer rondom die wat Hom vrees, en
red hulle uit.
Psalms 55:23
Werp jou sorg op die HERE, en Hy
sal jou onderhou; Hy sal nooit die
regverdige laat wankel nie.
Psalms 115:11
Julle wat die HERE vrees, vertrou
op die HERE: Hy is hulle hulp en
hulle skild.
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Spreuke 10:24
Waar die goddelose bang voor
is — dit kom oor hom; maar
die begeerte van die regverdiges
vervul Hy.
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.
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Jeremia 17:7,8
Geseend 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.
Joel 2:21
Wees nie bevrees nie, o aarde, juig
en w ees bly, want die HERE
doen groot dinge!
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Mattheus 6:25-34
D aarom se Ek vir julle: Moenie
julle kwel oor jul lew e — wat julle
sal eet en wat julle sal drink nie; of
oor jul liggaam — wat julle sal
aantrek nie. Is die lew e nie meer as
die voedsel en die liggaam as die klere
nie? Kyk na die voels 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 w erd 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
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hulle spin nie; en Ek se 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 more in ’n oond
gegooi word, so beklee, hoeveel te meer
vir julle, kleingelowiges? D aarom
moet julle jul nie kwel en se: 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 more nie, want more sal
hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag
het genoeg aan sy eie kwaad.
©lomi.co.za

Lukas 8:50
Maar toe Jesus dit hoor,
antwoord Hy hom en
se: Moenie vrees nie. Glo
net, en sy sal gered

word.
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.
Johannes 14:27
Vrede laat Ek vir julle na, my
vrede gee Ek aan julle; nie soos die
wereld gee, gee Ek aan julle nie.
Laat julle hart nie ontsteld word
en bang wees nie.
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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!
2 Timoteus 1:7
Want God het ons nie ’n gees van
vreesagtigheid gegee nie, maar van
krag en liefde en selfbeheersing.
Filipense 4:6
Wees oor niks besorg nie, maar
laat julle begeertes in alles deur
gebed en smeking met
danksegging bekend word
by God.
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Hebreers 13:5,6
Julle gedrag moet vry van
geldgierigheid wees. Wees tevrede
met wat julle het, want Hy
het gese: Ek sal jou nooit begew e en
jou nooit verlaat nie. D aarom kan
ons met alle vrymoedigheid se: D ie
Here is vir my ’n Helper, en ek sal
nie vrees nie; wat sal ’n mens aan my
doen?
1 Petrus 5:7
Werp al julle bekommernis op Hom,
want Hy sorg vir julle.
1 Johannes 4:18
D aar 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.
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