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16. Nederigheid en trots

Herziene Statenvertaling

1 Petrus 5:5-7

   Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig;  en wees allen elkaar onderdanig. Wees 

met nederigheid bekleed,  want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen 

geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd 

verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem,  want Hij zorgt voor u.

Filippenzen 2:3

     Doe niets uit eigenbelang of eigendunk,  maar laat in nederigheid de een de ander 

voortreffelijker achten dan zichzelf.

Mattheus 23:12

   En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal 

verhoogd worden.

Daniël  4:37b

     Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan.

2 Korinthe 10:17-18

    Maar wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Want niet wie zichzelf aanbeveelt, die is 

welbeproefd, maar wie door de Heere wordt aanbevolen.

Spreuken 11:2

     Komt overmoed, dan komt ook schande, maar bij de ootmoedigen is wijsheid.

Jesaja 41:10

    Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.

Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Jesaja 26:3 

   Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.

2 Timotheus 1:7    

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en 

bezonnenheid.

Johannes 14:27

     Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart 

niet in beroering raken en niet bevreesd worden.
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Psalm 27:1
      De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?
De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?

Psalm 23:4
     Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent 
met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

1 Johannes 4:18
     Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt 
immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Psam 34:5
     Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.

Psalm 46: 1-2
    Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, 
al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.
Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. 

Markus 5:36b
    Wees niet bevreesd, geloof alleen.

Jesaja 12:2    
Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de 
HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden.

Jeremia 1:8
     Wees niet bevreesd voor hen, want  Ik ben met u om u te redden,

Psalm 119:165
     Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede; voor hen ligt er geen struikelblok.

Psalm 56:4-5
     Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U. In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik 
vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?

Spreuken 29:25
     Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de HEERE vertrouwt, wordt in een veilige 
vesting gezet.

Deuteronomium 31:6
     Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de 
HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.


