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Vrezen en niet vrezen

Luc. 1:11-12; 2:9

Het woord ‘Vrees niet’ liet mij niet los. Als eerste reactie bij de aankondigingen van
de geboorte van onze Heer hoor je de woorden: ‘Vrees – en dan er achteraan –
niet’. Iemand telde eens dat de oproep ‘Vrees niet’ wel 365 keer in de Bijbel
voorkomt (Luc. 1:11-12; 2:9). Er is een vrees of angst, die in ons hart kan komen
maar er niet hoort te blijven. We lezen namelijk in 1 Petrus 5:7 het volgende: ‘Werp
al uw bekommernissen op Hem, Hij zorgt voor u’. Het kan angst zijn over geld,
uiterlijk, gezin, over de toekomst van de wereld. Je kunt je overal bezorgd over
maken, maar dat houdt je gevangen en verlamt je.
Er is echter ook een vrees die niet negatief, maar positief is. Dit zijn geen
angstgevoelens, maar dit is eerbied en respect hebben voor God. Nehemia leefde
anders dan alle anderen. Hij was niet corrupt en buitte de mensen niet uit, omdat
hij de Heere vreesde (Neh. 5:15b). De vreze van de Heere is het begin van een leven
met Zijn wijsheid (Spr. 9:7). Als we daarin groeien, dan worden we geholpen om
het andere te overwinnen. De vrucht hiervan is dat het ons van het boze en zondige
afhoudt. Zij die de vrees van de Heere niet kennen, worden goddeloos (Ps. 36:1;
Rom. 3:10-23).
Daarom zei die ene misdadiger tegen de andere bij het kruis van Jezus: ‘Vreest zelfs
u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat?’ (Luc. 23:40). Het vrezen van God is
ook een gebod in het Oude Testament (Ex. 20:20). De vrees voor God moet ons
voor ogen staan. Zo is het ook in het Nieuwe Testament: ‘Vrees God en geef Hem
eer’ (Openb. 14:7). Het vrezen van de Heere was een kenmerk van de eerste
Gemeente (Hand. 9:31). De vreze van de Heere maakt rijk, Hij voegt er geen
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zwoegen aan toe (Spr. 10:23). Het is iets moois, wat wij constant behoren te zoeken
in ons leven.
Ik noem drie redenen waarom wij de Heere behoren te vrezen:
De eerste reden is dat de Heere groot is en aan ons arme mensen denkt (Ps. 8).
De tweede reden is dat de Heere heilig is (Jes. 6). Dat is de basis van een heilig
leven. Ik denk nu even aan de woorden van Petrus: ‘Heere, ga weg van mij, want ik
ben een zondig mens’.
De derde reden is dat de Heere liefde is. Dat neemt alle vrees weg (Joh. 16:33).
Jezus is nu niet gekomen als Rechter, maar als Redder. Zijn liefde bant de vrees uit.
Het vrezen van de Heere helpt ons om het juiste te vrezen en al het andere te
overwinnen. ‘Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet
kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem, Die zowel ziel als lichaam
te gronde kan richten in de hel’ (Matt. 10:28). Tegen Jesaja werd gezegd dat
voordat hun zoontje papa of mama kon zeggen, alles in het welvarende Juda
verwoest zou zijn. Hij mocht niet meepraten zoals de anderen deden (Jes. 8:4, 1214). Wij zingen andere liederen en wij praten anders, omdat wij het juiste vrezen.
Laten we deze echt bevrijdende boodschap doorgeven.
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