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Bulletin
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
Een psalm van David, voor de koorleider
Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen, laat mij
niet beschaamd worden, voor eeuwig; bevrijd mij
door Uw gerechtigheid.

The Complete Jewish Bible

ִַֽֽ֜ ַל ְמנ ֵַּ֗צחַ ִמזְ ֥מֹור ְל ָד ִ ִֽוד
עֹולָ֑ם
ָ ֹושה ְל
ָ יתי אַ ל־א ָ֣ב
ִ ְבךָ֖ יְהֹ וָ ָ֣ה ָ֖ ָח ִס
ְבצִ ְד ָ ִֽק ְתך֥ פַ ְל ִֽטנִ י

Neig Uw oor tot mij, red mij met spoed, wees voor
mij een sterke rots, een burcht om mij te behouden.
Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan
de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.
Trek mij uit het net dat zij heimelijk voor mij spanden,
want U bent mijn kracht.
In Uw handen beveel ik mijn geest (ruach) (Lukas
23:46); U hebt mijn verlost, HEERE, getrouwe God!
Ik haat hen die nietige afgoden vereren. Ik vertrouw
op de HEERE.
Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw
goedertierenheid, want U hebt mijn ellende gezien en
mijn ziel in benauwdheid gekend.
U hebt mij niet overgeleverd in de hand van de
vijand, maar mijn voeten in de ruimte doen staan.
Wees mij genadig, HEERE, want angst benauwt mij;
verzwakt van verdriet is mijn oog, mijn ziel en mijn
buik.
Want mijn leven teert weg door verdriet en mijn
jaren door zuchten; mijn kracht is vervallen door mijn
ongerechtigheid en mijn beenderen zijn verzakt.
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.
Vergeten ben ik, als een dode, verdwenen uit het
hart; ik ben geworden als een gebroken kruik.
Want ik hoor de laster van velen; angst van rondom,
omdat zij tegen mij samenspannen. Zij bedenken
plannen om mij het leven te benemen.
Maar ik vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn
God!
Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij uit de hand van
mijn vijanden en van mijn vervolgers.
Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten, verlos
mij door Uw goedertierenheid.
HEERE, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep
U aan; laat de goddelozen beschaamd worden, laat
hen zwijgen in het graf.
Laat de leugenlippen verstommen, die hooghartige
taal spreken tegen de rechtvaardige, vol hoogmoed
en verachting.
Hoe groot (of: veel) is Uw goed (1 Kor 2:9), dat U
weggelegd hebt voor wie U vrezen, dat U bereid hebt

| הַ ֵ֚טה אלִַ֨ י | אָ זְ נְ ָ֘ך ְמה ָ ָ֪רה הַ ִּ֫ ִציל֥נִ י ה ֵ֚יה ִ֨ ִלי
יענִ י
ִֽ ֹוש
ִ ִֽצּודֹות ְלה
ֵּ֗ ְלצָ֣ ּור ָ֖ ָמעֹוז ְל ֥בית ְמ
ּול ַ ֥מעַ ן ַֽ֜ ִש ְמ ֵּ֗ך
ְ ּוד ִ ָ֣תי ָ ָ֑א ָתה
ָ ִּֽומצ
ְ ִ ִֽכי־סַ ְל ִ ָ֣עי
ּות ַנִֽהֲ ִֽלנִ י
ְ ַתנְ ֥חנִ י
יאנִ י מ ֶׁ ָ֣ר ֶׁשת ָ֖זּו ָ ֥ט ְמנּו ִ ָ֑לי ִ ֥כי אַַֽ֜ ָתה ָ ִֽמע ִ ִֻֽזי
ֵּ֗ ִתִֽ ֹוצ
אֹותי ַֽ֜ ְיהֹ ֵָּ֗וה ָ֣אל
֥ ִ יתה
ָ ּוחי פָ ִ ָ֖ד
֥ ִ ְב ָ ִֽי ְָֽד ָ֘ך אַ ְפ ִ ָ֪קיד ִּ֫ר
א ֶׁ ִֽמת
י־שוְא ַַֽ֜ ִֽואֲ ֵּ֗ ִני אֶׁ ל־
ָ֑ ָ אתי הַ ש ְֹמ ִ ֥רים הַ ְבל
ִ ָש ֵּ֗נ
יְהֹ וָ ֥ה בָ ָ ִֽט ְח ִתי
ית אֶׁ ת־
ָ אָ ִ ֥גילָ ה וְאֶׁ ְש ְמ ֵּ֗ ָחה ְב ִּ֫ ַח ְס ֶׁ ֥דך אֲ ֶׁ ָ֣שר ָָ֖ר ִא
עָ נְ יִ ָ֑י ַָֽ֜י ֵַּ֗ד ְע ָת ְבצָ ֥רֹות נ ְַפ ִ ִֽשי
ו ְָ֣ל ֹא הָ֖ ְִסג ְַר ַתנִ י ְביַד־אֹויָ֑ב ֶׁ ִֽהע ַ ָ֖מ ְד ָת בַ ֶׁמ ְר ָ ָ֣חב
ַרגְ ָ ִֽלי
חָ נ֥נִ י יְהֹ ו ָָ֘ה ִ ָ֪כי צִַּ֫ ר ִ ֥לי ָ ִֽע ְש ָ ָ֖שה ְבכַ ָ֣עַ ס ע ִינָ֑י
ּוב ְט ִ ִֽני
ִ ַַֽ֜נ ְפ ֵּ֗ ִשי
ָשל
ָ֣ ַ נֹותי ַ ִֽבאֲ ִָּ֫נ ָ ֥חה כ
ָ֪ ַ ּוש
ְ ֵ֚ ִכי כָלָ֪ ּו ְביָג֡ ֹון חַ ַָ֘יי
ַ ִֽבע ֲִֹונָ֣י כ ִ ָֹ֑חי ַ ִֽועֲצָ ַ ֥מי עָ ִֽששּו
ָ֪יתי חֶׁ ְר ֡ ָפה ו ִ ְִֽל ְשכ ִַ֨ני | ְמאֹ ָ֘ד
ִ ִִמכָל־צ ְֹר ַ ִ֨רי הָ י
ּופחַ ד ִ ִֽל ְמי ִָֻּ֫ד ָ ֥עי ר ַ ֹ֥אי בַ ָ֑חּוץ ָנ ְִָֽֽד ֥דּו ִמ ֶׁ ִֽמנִ י
ָ֪ ַ
יתי כִ כְ ִ ֥לי אֹ ִֽבד
ִ נִ ְשכ ְַח ִתי כְ ָ֣מת ִמלָ֑ב ַֽ֜ ָה ֵּ֗ ִי
ים ָמ ָ֪גֹור ִמסִָּ֫ ִ ֥ביב
ָ֘ ֵ֚ ִכי ָש ִ֨ ַמ ְע ִתי | ִד ַ ֥בת ַר ִב
ְב ִה ָּו ְִֽס ָ ָ֣דם יַ ָ֣חַ ד עָ ַלָ֑י לָ ַ ָ֖קחַ ת נ ְַפ ִ ָ֣שי ז ָ ִָֽממּו
ֹלהי
֥ ַ ַוִֽאֲ ֵ֚ ִני | עָ ֶׁלָ֣יך בָ ַ ָ֣ט ְח ִתי יְהֹ וָ ָ֑ה אַָֽ֜ ֵּ֗ ַמ ְר ִתי א
ָ ִֽא ָתה
ַד־אֹוי ֵּ֗ ְַבי ּומ ִֹֽר ְד ָ ִֽפ
ִַֽֽ֜ ֹתי הַ צִ יל֥נִ י ִמי
ָ֑ ָ ְב ָ ִֽי ְָֽדך֥ ִעת
יענִ י ְבחַ ְס ֶׁ ִֽדך
ָ֣ ֹוש
ִ ָ֖הָ ִ ָ֣א ָירה ָָ֖פנֶׁיך עַ ל־עַ ְב ֶׁ ָ֑דך ה
אתיך י ֥ ֹבשּו
ָ֑ ִ בֹושה ִ ֥כי ְק ָר
ָ ל־א
ָ֖ ַיְהֹ ֵָּ֗וה א
ְ ַֽ֜ר ָש ֵּ֗ ִעים י ְִד ֥מּו ִל ְש ִֽאֹול
ִֽתאָ לֵַּ֗ ְמנָה ִש ְפ ִּ֫תי ָ ֥ש ֶׁקר הַ ֹד ְִֽב ָ֖רֹות עַ ל־צַ ִ ֥דיק
עַָֽ֜ ֵּ֗ ָתק ְב ַ ִֽגאֲ וָ ֥ה ו ִָֽבּוז
יר ֶׁ ֥איך ָ֖ ָפעַ ְל ָת
ִּ֫ ּוב ָ֘ך אֲ ֶׁשר־צָ ַ ָ֪פנְ ָת ִ ִֽל
ְ ֵָ֚מה ַ ֥רב ִֽט
חֹוסים ָ ָ֑בְך ַֽ֜ ֵֶּׁ֗נגֶׁד ְבנָ֣י אָ ָ ִֽדם
ָ֣ ִ ַל

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.
Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft wonderen aan
mij gedaan, wonderen van Zijn goedertierenheid: Hij
bracht mij in een versterkte stad.
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.
Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen, want de
HEERE beschermt de gelovigen, maar vergeldt
overvloedig wie hoogmoedig handelt.
Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die
op de HEERE hoopt!

ֶׁיך ִֽמרֻ כְ ִָּ֪֫סי ִ ֥איש ִתצְ ְפנ֥ם
ָ֘ ַת ְס ִת ֵ֚ירם ְב ֥ס ֶׁתר פָ נ
ְַֽ֜בסֻ ֵָּ֗כה מ ִ ֥ריב ְלש ִֹֽנֹות
י־ה ְפ ִליא חַ ְסדֹ֥ו ַֽ֜ ִֵּ֗לי ְב ִ ָ֣עיר ָמצִֽ ֹור
ִ בָ ֥רּוְך יְהֹ וָ ָ֑ה ִ ִֽכ
ַוִֽאֲ ֵ֚ ִני | אָָ֘ ֵַ֚מ ְר ִתי ְבחָ ְפ ֵּ֗ ִזי נִ גְ ַרזְ ִתיָ֘ ִמנֶׁ ָָֽ֪גֶׁד ִּ֫עינֶׁ ֥יך
אָ ֵּ֗כן ָ֖ ָש ַמ ְע ָת ֥קֹול ַַֽ֜ ִֽתחֲ נּו ֵַּ֗ני ְב ַשּוְ ִ ֥עי א ֶׁ ִֽליך
ידיו ָ֖אמּונִ ים נֹצָ֣ר
֥ ָ ֶׁ ִֽאה ֥בּו אֶׁ ת־יְהֹ ֵָּ֗וה כָל־חֲ ִּ֫ ִס
ּומ ַשל֥ם עַ ל־ַֽ֜ ֶׁי ֵֶּׁ֗תר עֹ ֥שה ַ ִֽגאֲ ָ ִֽו
ְ יְהֹ וָ ָ֑ה
ָל־ה ְמ ַיִֽחֲ ֵּ֗ ִלים ַ ִֽליהֹ ָוִֽה
ִֽ ַַֽ֜ ִחזְ קּו ו ְַיִֽאֲ ָ֣מץ ְלבַ ְבכֶׁ ָ֑ם כ

Psalm 27 | Tehillim 27
Herziene Statenvertaling
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?
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.
Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen;
al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik
hierop.
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)
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.
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.
Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij genadig
en antwoord mij.
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ירא יְהֹ וָ ָ֖ה
ָ֑ ָ אֹורי ָ֖ ְוי ְִש ִעי ִמ ִ ָ֣מי ִא
ָ֣ ִ | ְל ָד ִ֨ ִוד | יְהֹ ֵָ֚וה
ָמ ֥עֹוז ַֽ֜ ַח ֵַּ֗יי ִמ ִ ֥מי אֶׁ ְפ ָ ִֽחד
ת־ב ִָּ֫ש ִ ֥רי צָ ַ ָ֣רי
ְ
ֶׁים ֶׁ ִֽלא ָֹ֪כל א
ָ֘ ִב ְק ֹ֥רב עָ לִַ֨ י | ְמר ִע
וְאִֹֽ י ַ ְָ֣בי ִ ָ֑לי ַֽ֜ ֵּ֗ה ָמה ָ ִֽכ ְשל֥ ּו ְונ ָ ִָֽפלּו
ִירא ִּ֫ ִל ִ ֥בי ִאם־
ָ֪ ָ ם־תחֲ ֶֶׁ֬נה עָ לִַ֨ י | ַ ִֽמחֲ נ ֶָׁ֘ה ִֽל ֹא־י
ִֽ ַ ִא
ַבֹוטח
ִֽ ָת ָ֣קּום ָ֖ ָעלַ י ִמ ְלחָ ָ ָ֑מה ְַֽ֜ב ֵּ֗ז ֹאת אֲ ִנָ֣י
אֹותּה אֲ ִּ֫ ַב ֥קש
ָ֪ ָ אַ חֵַ֚ ת | ָש ַ ָ֣א ְל ִתי ִֽמאת־יְהֹ ו ָָ֘ה
ית־יהֹ וָה כָל־י ְָ֣מי חַ יַ ָ֑י ַ ִֽלחֲ ֥זֹות
ְ ָ֖ ִש ְב ִ ָ֣תי ְב ִֽב
ּולבַ ֥קר ְבהיכָלִֽ ֹו
ְ ְב ִֽ ֹנעַ ם־ ַֽ֜ ְיהֹ ֵָּ֗וה
ְ ָ֪ביֹום ָ ִּ֫ר ָ ֥עה )כתיב ְבסֻ כ ָֹ֘ה( ֵ֚ ִכי יִצְ ְפ ִ֨ננִ י | ְבסֻ כ ָֹ֘ו
ֹומ ִֽמנִ י
ְ ירנִ י ְב ָ֣ס ֶׁתר ָ ִֽאהֳ לָ֑ ֹו ְַֽ֜ב ֵּ֗צּור י ְִֽר
ִֽ ָ֖ י ְַס ִת
יבֹותי
ַ ֵּ֗ ֹאשי עַ ל־אִֹֽ י ֶ֬ ְַבי ְ ִֽס ִ ִֽב
ִ ֡ וְעַ ִ֨ ָתה י ָָ֪רּום ר
רּועה אָ ִ ֥ש ָירה
ָ֑ ָ וְאֶׁ זְ ְב ָ ָ֣חה ָ֖ ְב ָ ִֽאהֳ לֹו זִ ְב ָ֣חי ְת
ַַֽ֜ ִֽואֲ ז ְַמ ָ ֵּ֗רה ַ ִֽליהֹ ָוִֽה
קֹולי אֶַֽׁ֜ ְק ָ ֵּ֗רא וְחָ נ֥נִ י ַ ִֽועֲנִֽנִ י
֥ ִ ְש ַמע־יְהֹ וָ ָ֖ה

Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn
aangezicht. Ik zoek Uw aangezicht, HEERE,
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.
Want mijn vader en mijn moeder hebben mij
verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen.
HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad
omwille van mijn belagers.
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)
Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de
HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was
vergaan.
Wacht (hoop) op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw
hart sterk maken; Ja, wacht (hoop) op de HEERE.

ְלךֵ֚ | אָ ַ ָ֣מר לָ֖ ִִבי בַ ְק ָ֣שּו פָ נָ ָ֑י אֶׁ ת־פָ נֶׁ ָ֖יך יְהֹ וָ ָ֣ה
אֲ בַ ִֽקש
ל־תט ְבאֵַּ֗ ף
ַ ַל־ת ְס ֶ֬תר פָ ִֶׁ֨ניך | ִמ ֶׁמנִ יָ֘ א
ַ ַא
ל־ת ְט ֥שנִ י וְאַ ל־
ִ ַָ֑ית א
ָ ִעִַּ֫ ְב ֶׁ ֥דך עֶׁ זְ ָר ִ ֥תי הָ י
ֹלהי י ְִש ִ ִֽעי
֥ ַַֽ֜ ִֽתעַ זְ ֵּ֗בנִ י א
ִ ִֽכי־אָ ִ ָ֣בי ו ְִא ִ ָ֣מי ֲעז ָָ֑בּונִ י ַַֽ֜ ִֽויהֹ וָה ַיִֽאַ ְס ִֽפנִ י
ישֹור
ָ֑ ֹורנִ י יְהֹ ֵָּ֗וה ִַּ֫ד ְרכֶׁ ֥ך ָּ֖ונְ חנִ י ְבאָֹ֣ ַרח ִמ
֥ ֵ֚ה
ַֽ֜ ְל ֵּ֗ ַמעַ ן ִֽש ְֹור ָ ִֽרי
מּו־בי ִֽעדי־
֥ ִ אַ ל־תָ֖ ְִתננִ י ְבנֶׁ ָ֣פֶׁ ש צָ ָ ָ֑רי ִ ֥כי ָ ִֽק
ִיפחַ חָ ָ ִֽמס
֥ ַֽ֜ ֵֶּׁ֗ש ֶׁקר ו
ֵּ֗לּוֵּ֗ ֵָּ֣֗ל ֵּ֗א ֶׁ ִֽהָ֖ ֶֽ֖א ַמנְ ִתי ִל ְר ֥אֹות ְב ִֽטּוב־יְהֹ ֵָּ֗וה ְב ֶׁ ָ֣א ֶׁרץ
חַ ִ ִֽיים
ַק ֵּּ֗וה אֶׁ ל־יְהִֹּ֫ וָ ֥ה ָ֖ ֲחזַק ו ְַיִֽאֲ ָ֣מץ ִל ֶׁ ָ֑בך ַֽ֜ ְו ַק ֵּּ֗וה אֶׁ ל־
יְהֹ ָוִֽה

