
Je hoeft niet bang te zijn!
Bijbelteksten om hardop over jezelf uit te spreken

Psalm 27:1 
HSV 
De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? 
De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?

NKJV
The LORD is my light and my salvation; Whom shall I fear? 
The LORD is the strength of my life; Of whom shall I be afraid?

Romeinen 8:31 HSV
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

2 Timotheüs 1:7 NBG
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van 
bezonnenheid.

Romeinen 8:15 NBG
Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen
de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

Hebreeën 13:5b-6 HSV
Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: 
De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?

Je hebt Gods bekwaamheid!

2 Corinthiërs 3:4-6 NBG
4  Zulk een vertrouwen hebben wij door Christus op God.
5  Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze 
bekwaamheid is Gods werk,
6  die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond niet der letter, 
maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Filippenzen 4:13 HSV
Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.

Filippenzen 4:19 NBG
Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

Efeze 3:20 HSV
20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de 
kracht die in ons werkzaam is,
21  Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle 
eeuwigheid. Amen.


