
 
 

 

 

Vrees niet 
…  voor de wereld om ons heen 
De laatst verstuurde bulletin 
was van 21 november 2021. 
Sinds die tijd is er een nieuwe 
artikel geplaatst, genaamd 
“Over het Bijbelse vasten”. De 
link hier naar toe staat onder 
kopje “Updates” in dit bulletin. 
 
Naast dit nieuwe artikel is er 
qua website niet veel gebeurd. 
In de wereld en om ons allen 
heen wel. Zorgen om het 
schenden van de grondwetten; 
politici die angstcultuur in het 
vaandel lijken te willen houden; 
mensen die elkaar niet meer 
begrijpen, waardoor 
scheidingen in de breedste zin 
van het woord een gevolg is 
geworden; … 

Het is dan makkelijker gezegd 
dan gedaan om tegen je 
collega’s; buren; kennissen; 
vrienden; familieleden of een 
toevallige passant te vertellen 
dat angst niet hun dagelijkse 
kost hoeft te zijn wanneer ze 
onze Heer 
Yehoshua/Yeshua/Jezus 
vertrouwen en Zijn instructies 
[Torah] onderzoeken en 
opvolgen. Zeker wanneer zij 
niet in Hem geloven, of 
überhaupt niet in onze God יהוה 
geloven. 
 
Op de website staan artikelen 
waarin wij proberen te 
verwoorden hoe wij tegen 
gezondheid en genezing indien 
nodig, aankijken. Naast het 

nieuw geplaatste artikel “Over 
Bijbelse vasten” kan ook 
interessant zijn: Genezing en 
gezondheid en Korstvorming – 
een poging tot herstel. 
 
En koning David heeft eens 
geschreven: 
“Ontsteek u niet over de 
boosdoeners; benijd hen niet, 
die onrecht doen. Want als gras 
zullen zij haast worden 
afgesneden, en als de groene 
grasscheutjes zullen zij 
afvallen.” 
“Wentel uw weg op יהוה, en 
vertrouw op Hem; Hij zal het 
maken; en zal uw gerechtigheid 
doen voortkomen als het licht, 
en uw recht als de middag.” 
__ Psalmen 37:1-2, 5-6
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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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