
 
 

 

 

Kracht zoeken en vinden bij Elohim (God) 
… in tijden van onrust  
Wij allemaal hebben periodes 
van innerlijke en uiterlijke 
onrust meegemaakt. Uiterlijke 
onrust is wat wij dagelijks 
kunnen zien en meemaken door 
onze omgeving; via media. 
Innerlijke onrust is wanneer wij 
wat van deze uiterlijke onrust 
tot ons nemen. Een andere 
manier van innerlijke onrust 
ervaren, is wanneer je 
bijvoorbeeld iets uit je verleden 
(opnieuw) moet verwerken. 
Wellicht is dat toen niet goed 
verwerkt, waardoor de 

tegenstander daar nu (weer) 
mee aan de haal kan. De kunst 
is deze twee vormen van onrust 
niet de overhand te laten 
krijgen. Maar, hoe doen we 
dat? Wij zouden een voorbeeld 
kunnen nemen aan koning 
David, die zelf in een onrustige 
situatie heeft gezeten. Hij heeft 
liederen geschreven, die tevens 
een profetie vormen wat 
Yehoshua/Yeshua/Jezus zou 
meemaken … en zelf ook zou 
bidden tot Zijn Vader. 
 

Onder kopje Updates en de 
mogelijkheid van de mailinglijst 
van dit Bulletin af te schrijven, 
twee Psalmen van David. Links 
uit Herziene Statenvertaling en 
rechts uit The Complete Jewish 
Bible van Chabad.org. 
 
Ik bid dat deze psalmen u troost 
en kracht moge schenken en 
dat onze God יהוה, onze 
verlossing & heil 
(Yeshua/Jezus), u deze kracht 
en troost in uw hart mag 
leggen.

 

Updates 
Wat is nieuw geplaatst  
Sinds 18 februari 2022/17 Adar 
5782 zijn er geen updates 
geplaatst.
 

 

 www.ouryeshua.com 

 info@ouryeshua.com 

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. 

Psalm 31 | Tehillim 31 

Herziene Statenvertaling The Complete Jewish Bible 

Een psalm van David, voor de koorleider  ד ַח ִמְז֥מֹור ְלָדִוִֽ ְמַנצ ֵּ֗  ַלִַֽֽ֜

Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen, laat mij 
niet beschaamd worden, voor eeuwig; bevrijd mij 
door Uw gerechtigheid. 

ם   ֹוָשה ְלעֹוָלָ֑ בָ֣ ִסיִתי ַאל־א  ָ ְבךָ֖ ְיֹהָוָ֣ה חָ֖
ִני  ִֽ ְת֥ך ַפְלט   ְבִצְדָקִֽ

 

Bulletin 
 

11 Tamuz 5782 
10 juli 2022 
 

https://herzienestatenvertaling.nl/
https://www.chabad.org/
https://www.chabad.org/
http://www.ouryeshua.com/
mailto:info@ouryeshua.com
mailto:info@ouryeshua.com?subject=Geen%20mail%20meer%20van%20ouryeshua.com
https://www.ouryeshua.com/


Neig Uw oor tot mij, red mij met spoed, wees voor 
mij een sterke rots, een burcht om mij te behouden. 

י |  ה ִלִ֨ ִני ה  י ֵ֚ ֥ יל  ה ַהִצִּ֫ ָרָ֪ י | ָאְזְנךָ֘ ְמה  ַלִ֨ ה א  ַהט ֵ֚
ִני  ִֽ ֹוִשיע  ֹות ְלהִֽ ית ְמצּודֵּ֗ ֥ עֹוז ְלב  ָ ּור מָ֖  ְלצָ֣

Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan 
de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam. 

ְמךֵּ֗   ַען ִשַֽ֜ ָתה ּוְלַמ֥ י ָאָ֑ ּוָדִתָ֣ י ּוְמצִֽ י־ַסְלִעָ֣ ִכִֽ
ִני ִֽ ֲהל  ִני ּוְתַנִֽ ֥  ַתְנח 

Trek mij uit het net dat zij heimelijk voor mij spanden, 
want U bent mijn kracht. 

י  ֻעִזִֽ ָתה ָמִֽ י ַאַֽ֜ י ִכ֥ ְמנּו ִלָ֑ ּו ָט֥ ת זָ֖ שֶׁ ָ֣ רֶׁ ִני מ  ֹוִציא ֵּ֗  תִֽ

In Uw handen beveel ik mijn geest (ruach) (Lukas 
23:46); U hebt mijn verlost, HEERE, getrouwe God! 

ל  ָ֣ ה א  ֹהָוֵּ֗ י ְיַֽ֜ יָתה אֹוִת֥ י ָפִדָ֖ ּוִח֥ יד רִּ֫ ְָֽדךָ֘ ַאְפִקָ֪ ְבָיִֽ
ת ִֽ מֶׁ  א 

Ik haat hen die nietige afgoden vereren. Ik vertrouw 
op de HEERE. 

ל־ י אֶׁ ֲאִנֵּ֗ ְוא ַוִַֽֽ֜ י־ָשָ֑ ים ַהְבל  אִתי ַהֹשְמִר֥ ָשנ ֵּ֗
ְחִת י   ְיֹהָו֥ה ָבָטִֽ

Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw 
goedertierenheid, want U hebt mijn ellende gezien en 
mijn ziel in benauwdheid gekend. 

ת־ ִאיָת אֶׁ ר רָָ֖ ָ֣ ך ֲאשֶׁ ֥ ְסדֶׁ ה ְבַחִּ֫ ְשְמָחֵּ֗ יָלה ְואֶׁ ָאִג֥
י ְעָת ְבָצ֥רֹות ַנְפִשִֽ ַדֵּ֗ י ָיַֽ֜  ָעְנִיָ֑

U hebt mij niet overgeleverd in de hand van de 
vijand, maar mijn voeten in de ruimte doen staan. 

ב   ְרָחָ֣ ְדָת ַבמֶׁ ַמָ֖ ע  ִֽ ָ֑ב הֶׁ ְִסַגְרַתִני ְבַיד־אֹוי  א הָ֖ ָֹ֣ ְול
י  ַרְגָלִֽ

Wees mij genadig, HEERE, want angst benauwt mij; 
verzwakt van verdriet is mijn oog, mijn ziel en mijn 
buik. 

י  יִנָ֑ ַעס ע  ה ְבַכָ֣ ְשָשָ֖ י ָעִֽ ר ִל֥ י ַצִּ֫ ִ֥ני ְיֹהָוהָ֘ ִכָ֪ ָחנ 
י י ּוִבְטִנִֽ ְפִשֵּ֗  ַנַֽ֜

Want mijn leven teert weg door verdriet en mijn 
jaren door zuchten; mijn kracht is vervallen door mijn 
ongerechtigheid en mijn beenderen zijn verzakt. 

ל   ה ָכַשָ֣ ָח֥ ֲאָנִּ֫ י ַבִֽ י ּוְשנֹוַתָ֪ ּו ְבָי֡גֹון ַחַיָ֘ י ָכלָ֪ ִכֵ֚
שּו  ִֽ י ָעש  ֲעָצַמ֥ י ַוִֽ י ֹכִחָ֑ ֲעֹוִנָ֣  ַבִֽ

Vanwege al mijn tegenstanders ben ik tot een smaad 
geworden, voor mijn buren het meest, en tot een 
bron van angst voor mijn bekenden; wie mij op straat 
zien (wie mij buiten zien), ontvluchten mij. 

י | ְמֹאדָ֘   ַנִ֨ ְשכ  ה ְוִלִֽ ְרָפ֡ יִתי חֶׁ י ָהִיָ֪ ִמָכל־ֹצְרַרִ֨
ִני  ִֽ ְָֽד֥דּו ִממֶׁ ּוץ ָנִֽ י ַבחָ֑ י ֹרַא֥ ָע֥ ְמיָֻדִּ֫ ַחד ִלִֽ  ּוַפָ֪

Vergeten ben ik, als een dode, verdwenen uit het 
hart; ik ben geworden als een gebroken kruik. 

ד ִֽ י ֹאב  יִתי ִכְכִל֥ ִיֵּ֗ ב ָהַֽ֜ ָ֑ ת ִמל  ָ֣  ִנְשַכְחִתי ְכמ 

Want ik hoor de laster van velen; angst van rondom, 
omdat zij tegen mij samenspannen. Zij bedenken 
plannen om mij het leven te benemen. 

יב   ִב֥ ֹור ִמָסִּ֫ ת ַרִביםָ֘ ָמגָ֪ ְעִתי | ִדַב֥ י ָשַמִ֨ ִכֵ֚
מּו  י ָזָמִֽ ַחת ַנְפִשָ֣ י ָלַקָ֖ ם ַיַָ֣חד ָעַלָ֑ ְסָדָ֣  ְבִהָּוִֽ

Maar ik vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn 
God! 

י   ֹלַה֥ ְרִתי א  ַמֵּ֗ ְחִתי ְיֹהָוָ֑ה ָאַֽ֜ יך ָבַטָ֣ ָ֣ י | ָעלֶׁ ֲאִנֵ֚ ַוִֽ
ָתה   ָאִֽ

Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij uit de hand van 
mijn vijanden en van mijn vervolgers. 

ְדָפִֽ  ֹרִֽ י ּומ  ֹוְיַבֵּ֗ ִני ִמַיד־אִַֽֽ֜ ֥ י ַהִציל  ְָֽד֥ך ִעֹתָתָ֑  ְבָיִֽ

Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten, verlos 
mij door Uw goedertierenheid. 

ך  ִֽ ִני ְבַחְסדֶׁ ָ֣ ֹוִשיע  ך הָ֖ ָ֑ נֶׁיך ַעל־ַעְבדֶׁ ָ יָרה פָ֖  ָהִאָ֣

HEERE, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep 
U aan; laat de goddelozen beschaamd worden, laat 
hen zwijgen in het graf. 

שּו   יך י ֹב֥ י ְקָראִתָ֑ ה ַאל־אָ֖ בֹוָשה ִכ֥ ְיֹהָוֵּ֗
ֹול  ים ִיְד֥מּו ִלְשאִֽ ָשִעֵּ֗  ְרַֽ֜

Laat de leugenlippen verstommen, die hooghartige 
taal spreken tegen de rechtvaardige, vol hoogmoed 
en verachting. 

יק   ֹות ַעל־ַצִד֥ ר ַהֹדְִֽברָ֖ קֶׁ י ָש֥ ְמָנה ִשְפת ִּ֫ ָאַלֵּ֗ ִֽ ת 
ּוז ֲאָו֥ה ָובִֽ ק ְבַגִֽ ָתֵּ֗  ָעַֽ֜

Hoe groot (of: veel) is Uw goed (1 Kor 2:9), dat U 
weggelegd hebt voor wie U vrezen, dat U bereid hebt 

ַעְלָת   ָ יך פָ֖ ֥ אֶׁ ִּ֫ יר  ְנָת ִלִֽ ר־ָצַפָ֪ ּוְבךָ֘ ֲאשֶׁ ב טִֽ ה ַר֥ ָמֵ֚
ם ָ֣י ָאָדִֽ ד ְבנ  ֵּ֗גֶׁ ְך נֶַֽׁ֜ ים ָבָ֑  ַלחֹוִסָ֣



voor wie tot U de toevlucht nemen ten aanschouwen 
van de mensenkinderen. 

U verbergt hen in het verborgene van Uw aangezicht 
voor het hoogmoedig gedrag van de man; U doet hen 
schuilen in een hut (soeka) voor het getwist van 
tongen. 

֥ם  יש ִתְצְפנ  י ִא֥ ִָּ֪֫ ֻרְכס  ִֽ ר ָפנֶׁיךָ֘ מ  תֶׁ ֥ ם ְבס  ַתְסִתיר ֵ֚
ֹות יב ְלֹשנִֽ ִר֥ ה מ  ֻסָכֵּ֗  ְבַֽ֜

Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft wonderen aan 
mij gedaan, wonderen van Zijn goedertierenheid: Hij 
bracht mij in een versterkte stad. 

ֹור יר ָמצִֽ י ְבִעָ֣ ֵּ֗ י־ִהְפִליא ַחְס֥דֹו ִלַֽ֜  ָב֥רּוְך ְיֹהָוָ֑ה ִכִֽ

Ik echter zei, in mijn haast: Ik ben afgesneden van 
voor Uw ogen; maar toch hoorde U mijn luide 
smeekbeden toen ik tot U riep. 

֥יך   ינֶׁ ד ע ִּ֫ ָָֽ֪גֶׁ י ִנְגַרְזִתיָ֘ ִמנֶׁ ְרִתי ְבָחְפִזֵּ֗ ַמֵ֚ י | ָאָ֘ ֲאִנֵ֚ ַוִֽ
יך ִֽ לֶׁ י א  י ְבַשְּוִע֥ ֲחנּוַנֵּ֗ ַמְעָת ֥קֹול ַתִַֽֽ֜ ָ ן שָ֖  ָאכ ֵּ֗

Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen, want de 
HEERE beschermt de gelovigen, maar vergeldt 
overvloedig wie hoogmoedig handelt. 

ר  ָ֣ מּוִנים ֹנצ  יו אָ֖  יָד֥ ה ָכל־ֲחִסִּ֫ ת־ְיֹהָוֵּ֗ ֥בּו אֶׁ ה  ִֽ אֶׁ
ֲאָוִֽ  ה ַגִֽ ֥ ר ֹעש  ֵּ֗תֶׁ ם ַעל־יֶַֽׁ֜ ֥  ְיֹהָוָ֑ה ּוְמַשל 

Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die 
op de HEERE hoopt! 

יֹהָוִֽה ים ַלִֽ ֲחִלֵּ֗ ְמַיִֽ ָ֑ם ָכל־ַהִַֽֽ֜ ץ ְלַבְבכֶׁ ָ֣  ִחְזקּו ְוַיֲִֽאמ 

 

Psalm 27 | Tehillim 27 

Herziene Statenvertaling The Complete Jewish Bible 

Een psalm van David. 
De HEERE is mijn licht en mijn heil (Lukas 1:79; 
Johannes 1:4; 8:12; Openbaring 21:23), voor wie zou 
ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie 
zou ik angst hebben? 

א ְיֹהָוָ֖ה   י ִאיָרָ֑ ְִיְשִעי ִמִמָ֣ י וָ֖ ה | אֹוִרָ֣ ד | ְיֹהָוֵ֚ ְלָדִוִ֨
ד ְפָחִֽ י אֶׁ י ִמִמ֥ ַיֵּ֗  ָמ֥עֹוז ַחַֽ֜

Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mijn leven 
te verslinden *Letterlijk: om mijn vlees te eten* - mijn 
tegenstanders en mijn vijanden - struikelden zij zelf 
en vielen. 

י  י ָצַרָ֣ ִר֥ ת־ְבָשִּ֫ ל אֶׁ ֹכָ֪ א  ִֽ ִעיםָ֘ לֶׁ י | ְמר  ב ָעַלִ֨ ִבְקֹר֥
לּו ְש֥לּו ְוָנָפִֽ ָמה ָכִֽ ֵּ֗ י ה ַֽ֜ י ִלָ֑ ְיַבָ֣  ְוֹאִֽ

Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; 
al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik 
hierop. 

י ִאם־ ִב֥ א ִלִּ֫ א־ִייָרָ֪ ִֹֽ ֲחנֶׁהָ֘ ל י | ַמִֽ ה ָעַלִ֨ ֲחנֶֶׁ֬ ִאם־ַתִֽ
חַ  ִֽ י בֹוט  את ֲאִנָ֣ ֵֹּ֗ ז ה ְבַֽ֜ ַלי ִמְלָחָמָ֑ ָ ּום עָ֖  ָתקָ֣

Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik 
zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, 
al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de 
HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn 
tempel. (heichal) 

ש   ֥ ק  ּה ֲאַבִּ֫ ת־ְיֹהָוהָ֘ אֹוָתָ֪ א  ִֽ ְלִתי מ  ת | ָשַאָ֣ ַאַחֵ֚
ֲח֥זֹות  י ַחַיָ֑י ַלִֽ ָ֣ ֹהָוה ָכל־ְימ  ְ ית־יָ֖ ִֽ י בְ ב  ִשְבִתָ֣

ֹו יָכלִֽ ר ְבה  ֥ ה ּוְלַבק  ֹהָוֵּ֗ ַעם־ְיַֽ֜  ְבֹנִֽ

Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut (soeka) op de 
dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene 
van Zijn tent (ohel), Hij plaatst mij hoog op een rots. 

ִני | ְבֻסכֹוָ֘   י ִיְצְפנ ִ֨ ה   (כתיב ְבֻסֹכהָ֘ )ִכֵ֚ ָע֥ ֹום ָרִּ֫ ְביָ֪
ִני ִֽ ֹוְממ  ּור ְירִֽ צֵּ֗ ֹו ְבַֽ֜ ֳהלָ֑ ר ָאִֽ תֶׁ ָ֣ ִני ְבס  ִֽ ְסִתיר  ַ  יָ֖

Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, 
die mij omringen. Ik zal in Zijn tent (ohel) offers 
brengen onder geschal van trompetten (t’ruah); ik zal 
zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE. 

י   יבֹוַתֵּ֗ ִבִֽ י ְסִֽ ְיַבֶ֬ י ַעל־ֹאִֽ ּום רֹאִש֡ ה ָירָ֪ ְוַעָתִ֨
יָרה   ה ָאִש֥ י ְת רּוָעָ֑ ָ֣ ֳהלֹו ִזְבח  ָאִֽ ְ ה בָ֖ ְזְבָחָ֣ ְואֶׁ

יֹהָוִֽה ה ַלִֽ ֲאַזְמָרֵּ֗  ַוִַֽֽ֜
Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij genadig 
en antwoord mij. 

ִני ִֽ ֲענ  ִ֥ני ַוִֽ א ְוָחנ  ְקָרֵּ֗ י אֶַֽׁ֜  ְשַמע־ְיֹהָוָ֖ה קֹוִל֥



Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn 
aangezicht. Ik zoek Uw aangezicht, HEERE, 

ָ֖יך ְיֹהָוָ֣ה   ת־ָפנֶׁ ּו  ָפָנָ֑י אֶׁ ִִבי ַבְקשָ֣ ר לָ֖ ְלךֵ֚ | ָאַמָ֣
ש  ִֽ  ֲאַבק 

verberg Uw aangezicht niet voor mij. 
Wijs Uw dienaar niet af in toorn, U bent mijn hulp 
geweest; laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, 
o God van mijn heil. 

ף   ִניָ֘ ַאל־ַתט בְ ַאֵּ֗ יך | ִממֶׁ ר ָפנִֶׁ֨ ַאל־ַתְסת ֶ֬
ִני ְוַאל־ ֥ יָת ַאל־ִתְטש  י ָהִיָ֑ ְזָרִת֥ ך עֶׁ ֥ ְבדֶׁ ַעִּ֫

י  י ִיְשִעִֽ ֥ ֹלה  ִני א  ַעְזב ֵּ֗  ַתִַֽֽ֜
Want mijn vader en mijn moeder hebben mij 
verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen. 

ִני  ִֽ ַאְספ  יֹהָוה ַיִֽ ּוִני ַוִַֽֽ֜ י ֲעָזבָ֑ י ְוִאִמָ֣ י־ָאִבָ֣  ִכִֽ

HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad 
omwille van mijn belagers. 

ֹור  ַרח ִמישָ֑ ִני ְבֹאָ֣ ְנח  ֥ך ּוָ֖ ְרכֶׁ ה ַדִּ֫ ִני ְיֹהָוֵּ֗ ֥ ֹור  הֵ֚
י ֹוְרָרִֽ ַען שִֽ ַמֵּ֗  ְלַֽ֜

Geef mij niet over aan de begeerte van mijn 
tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij 
opgestaan en mensen die briesen van geweld. 
(chamas/hamas) 

י־ ד  ִֽ י ע  מּו־ִב֥ י ָקִֽ י ִכ֥ ש ָצָרָ֑ ָ֣פֶׁ ִני ְבנֶׁ ְִתנ  ַאל־תָ֖
ס  ַח ָחָמִֽ ֥ ר ִויפ  קֶׁ ֵּ֗  שֶַֽׁ֜

Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de 
HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was 
vergaan. 

ץ   רֶׁ ָ֣ ה ְבאֶׁ ּוב־ְיֹהָוֵּ֗ ַמְנִתי ִלְר֥אֹות ְבטִֽ ֶֽ֖א  ִֽ אֵּ֗ הֶָׁ֖ ֵָּ֣֗ ל  ּוֵּ֗ לֵּ֗
ים  ַחִיִֽ

Wacht (hoop) op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw 
hart sterk maken; Ja, wacht (hoop) op de HEERE. 

ל־ ה אֶׁ ַקּו ֵּ֗ ך ְוַֽ֜ ָ֑ ץ ִלבֶׁ ָ֣ ֲאמ  ַזק ְוַיִֽ ֲ ָו֥ה חָ֖ ל־ְיֹהִּ֫ ה אֶׁ ַקּו ֵּ֗
 ְיֹהָוִֽה

 


