Aflevering 12: Psalm 91
Vertaling: Annechiena Vrolijk

1. Wie woont in het verborgene van de Allerhoogste,
zal verblijven in de schaduw van de Almachtige.
2. Ik zal tot de HERE zeggen: ‘mijn Schuilplaats en mijn Vesting,
mijn God, ik vertrouw op Hem’.
3. Zeker, Hij, Híj zal u redden uit de valstrik van de vogelvanger,
voor pest van vernietigingen.
4. Met zijn veren zal Hij u bedekken,
en onder zijn vleugels zult u schuilen,
zijn trouw is een schild en bolwerk.
5. U zult niet vrezen voor verschrikking van de nacht,
voor een pijl die rond vliegt overdag.
6. Voor pest die in de duisternis rond wandelt,
voor besmettelijke ziekte die verwoest in de middag.
7. Aan uw zijde zal een duizendtal vallen,
en tienduizend aan uw rechterhand,
tot u zal het niet naderen.
8. U zult slechts met uw ogen aanschouwen,
en vergelding van goddelozen zult u zien.
9. Want U, o HERE, bent mijn Schuilplaats!
De Allerhoogste stelde u tot uw woonplaats.
10. Geen kwaad zal u overkomen,
en geen plaag zal naderen tot uw tent.
11. Want Hij zal zijn engelen over u gebieden,
om u te bewaren op al uw wegen.
12. Op handen zullen zij u dragen,
opdat u uw voet niet zult stoten aan een steen.
13. Op een leeuw en slang zult u treden,
een jonge leeuw en een slang zult u vertrappen.
14. Zeker, naar Mij verlangt hij in liefde,
daarom zal Ik hem uitredden,
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Ik zal hem onbereikbaar hoog stellen,
want hij kent mijn Naam.
15. Hij zal Mij aanroepen,
en Ik zal hem antwoorden.
Ik ben bij hem in benauwdheid,
Ik zal hem bevrijden,
en Ik zal hem vereren.
16. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,
en Ik zal hem mijn heil doen zien.

Opbouw:
•

Geloofsbelijdenis, vs. 1-2

•

Gods belofte: zijn uitredding, vs. 3-8

•

Gods toezegging: zijn engelen zullen u bewaren, vs. 9-13

•

Een Godswoord: Ik zal verhoren …, vs. 14-16
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