
 
 

 

 

“Ik ben met u al de dagen, …” 
Mattheüs 28:20 
De aangehaalde tekst uit 
Herziene Statenvertaling 
eindigt: “… tot de voleinding 
van de wereld. Amen.” Yeshua 
(Jezus) zei dit tegen zijn 
talmidim (leerlingen/discipelen) 
die op het punt stonden onze 
Heer fysiek te verlaten en de 
wereld in te trekken met het 
goede nieuws. Ze hadden al 
begrepen dat hun toekomst 
niet zonder kleerscheuren zou 
geschiedden, maar vastberaden 

en gesterkt door onze God 
gingen ze op pad. 
 
In onze huidige tijd hebben wij 
het ook niet bepaald makkelijk. 
Wij leven in een tijd waarbij de 
geestelijke strijd volop 
aanwezig is, maar toch niet 
zichtbaar. De tegenstander 
(haSatan) is neergeworpen op 
de aarde en gaat flink tekeer, 
wetende dat zijn tijd bepaald is. 
Wij hebben broeders, zusters 
en medemensen die de tweede 

wereldoorlog nog hebben 
beleefd en die zich de verhalen 
van hun grootouders nog 
kunnen herinneren die de 
eerste wereldoorlog ook 
hebben meegemaakt. De 
wereldoorlog die ons allen nu in 
de greep houdt, is die van de 
wereld met een virus als 
tegenstander. Onze God, 
echter, is een Machtige God en 
een Liefdevolle Vader. Ter 
bemoediging en gebed,  Psalm 
30.

Tehillim/Psalmen 30 
Gebruik gemaakt van HZS & Chabad.org 
1.  Een psalm, een lied  van 
inwijding van het Huis, van 
David. 
2. Ik zal U roemen, יהוה, want U 
hebt mij opgehaald (dala = 
waterputten, opdiepen), en U 
hebt niet toegestaan dat mijn 
vijanden over mij verblijden. 
 mijn God, ik heb tot U ,יהוה .3
geroepen en U hebt mij 
genezen. 
 U hebt mijn ziel uit het ,יהוה .4
graf opgehaald; U heeft mij 
doen herleven, zodat ik niet in 
de kuil ben neergedaald. 
5. Zing psalmen tot יהוה, 
gunstelingen van Hem, en loof 

Hem ter gedachtenis aan Zijn 
heiligheid. 
6. Want een ogenblik duurt Zijn 
toorn, maar een leven lang Zijn 
goedgunstigheid; ’s avonds 
zullen we huilen, ’s morgens is 
er vrolijk gezang. 
7. Ik zei in mijn zorgeloze rust: 
“Ik zal voor eeuwig niet 
wankelen.” 
 met Uw wil heeft U mijn ,יהוה .8
berg vast doen staan; U verborg 
Uw aangezicht en ik werd 
angstig. 
9. Tot U heb ik uitgeroepen  
 tot mijn Heer heb ik ,יהוה
gesmeekt: 

10. “Wat voor winst is er in mijn 
bloed, in mijn neerdalen in het 
graf? Zal het stof U loven? Zal 
dat Uw trouw verkondigen? 
11. Hoor יהוה, en wees mij 
genadig; יהוה, wees mijn 
helper.” 
12. U hebt mij mijn rouwklacht 
veranderd in een reidans, U 
hebt mijn rouwgewaad 
losgemaakt en mij met 
blijdschap omgord. 
13. Zodat ik psalmen zal zingen 
tot U en niet stil zal zijn. יהוה, 
mijn God, ik wil U voor eeuwig 
danken.

Updates 
Wat is nieuw geplaatst  
Er zijn nog geen nieuwe 
artikelen geplaatst.
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Geen bulletin meer per mail ontvangen? 

Ontvangt u van ons per e-mail een bulletin en wilt u dit niet 

meer? 

Stuur ons een mail met onderwerp: Geen bulletin meer van 

ouryeshua.com. 
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