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GODS Woord als medicijn tegen angst en vrees

▪ Angst... 
1. ... een slechte raadgever... 

'oplossing' erger dan probleem
2. ... isoleert > sluit op
3. ... schept afstand
4. ... verlamt (> niet meer normaal bewegen)



GODS Woord kan ook worden misplaatst

❑ een vals beroep op de Schrift
▪ iets weglaten;
▪ iets toevoegen
▪ iets 'uit het verband rukken'

❑ Jezus' antwoord tijdens de verzoeking in de 
woestijn steevast: "er staat geschreven!! 
(Luc.4:4,8, 12)



Matteüs 4

5 Toen nam de diabolos hem tot in de heilige stad 
en deed hem staan 

op de rand van de tempel
6 en zei tot hem: 

indien u Gods Zoon bent, 
werp uzelf naar beneden 

want er staat geschreven:
"aan zijn boodschappers 

zal hij opdracht geven omtrent u 
en op handen zullen zullen zij u dragen 

opdat u uw voet niet zou stoten."
7 Jezus zei met nadruk tegen hem: 

er staat óók geschreven: 
je zult de Heer uw God niet verzoeken. 

in Psalm 91:11,12







De toespraak van Rutte versus Psalm 91

Rutte zegt: Het coronavirus houdt ons land in de greep.
Psalm 91:3 zegt: Want Hij is het die u redt van de strik 
des vogelvangers, van de verderfelijke pest.
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De toespraak van Rutte versus Psalm 91

Rutte zegt: Het coronavirus houdt ons land in de greep.
Psalm 91:3 zegt: Want Hij is het die u redt van de strik 
des vogelvangers, van de verderfelijke pest.

Rutte zegt: een groot deel van ons volk zal besmet raken.
Psalm 91:7 zegt: al vallen er duizend aan uw zijde, en 
tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet 
genaken.

Rutte zegt: het coronavirus zal voorlopig onder ons 
blijven.
Psalm 91:10 zegt: geen onheil zal u treffen, en geen 
plaag zal uw tent naderen.





1  Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, 
vernacht in de schaduw des Almachtigen.

2  Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, 
mijn God, op wie ik vertrouw.

3  Want Hij is het, u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest.
4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een 
toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
5  Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, 
voor de pijl, die des daags vliegt;
6  voor de pest, die in het duister rondwaart, 
voor het verderf, dat op de middag vernielt.
7  Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand,
tot u zal het niet genaken;
8  slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, 
en de vergelding aan de goddelozen zien.

9  Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. 

De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld;
10  geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen;
11  want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, 
dat zij u behoeden op al uw wegen;
12  op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.
13  Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.

14  Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; 
Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
15  Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; 
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, 
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.
16  Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, 
en Ik zal hem mijn heil doen zien.

aanzegging

respons uit schuilplaats
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structuur Psalm 91



Psalm 91 is profetisch en concreet eindtijdelijk

1. Israël zal gevlucht zijn naar de woestijn en daar 
een onderduikadres hebben 
(Mat.24:15-21; Openb.12:6)



1 Wie in de schuilplaats 
van de Allerhoogste is gezeten, 
vernacht in de schaduw van de Almachtige.

Psalm 91



2 Ik zeg tot JAHWEH: 
Mijn toevlucht en mijn vesting, 
mijn God, op wie ik vertrouw.

Psalm 91



Psalm 91 is profetisch en concreet eindtijdelijk

2. Israël zal veilig zijn tegen elke aanval
(Openb.12:14-16)



3 Want Hij is het,
die u redt van de strik van de vogelvanger, 
van de verderfelijke pest.

Psalm 91



4 Met zijn vlerken beschermt Hij u, 
en onder zijn vleugelen 
vindt u een toevlucht; 
zijn trouw is een groot-schild en pantser.

Psalm 91



5 U hebt niet te vrezen 
voor de verschrikking van de nacht, 
voor de pijl, die des daags vliegt;

Psalm 91

= alarm



6 voor de pest, 
die in het duister rondwaart, 
voor het verderf, 
dat op de middag vernielt.

Psalm 91

lett. 'woord' (nieuwsberichten?)



Psalm 91 is profetisch en concreet eindtijdelijk

3. een tijd waarin velen zullen omkomen



7 Al vallen er duizend aan uw zijde, 
en tienduizend aan uw rechterhand, 
tot u zal het niet dichtbij komen;

Psalm 91

de talloze slachtoffers tijdens 
de grote verdrukking!



Psalm 91 is profetisch en concreet eindtijdelijk

4. een tijd ook waarin de Heer zelf zal vergelden en 
ingrijpen



8 slechts zult gij het 
met uw ogen aanschouwen, 
en de vergelding aan de goddelozen zien.

Psalm 91



Psalm 91 is profetisch en concreet eindtijdelijk

5. God zelf staat garant voor absolute bescherming 



9 Want U o JAHWEH, bent mijn toevlucht. 
De Allerhoogste hebt u 
tot uw schutse gesteld;

Psalm 91



10 geen kwaad zal u treffen, 
en geen plaag zal uw tent naderen;

Psalm 91



11 want Hij zal aangaande u 
zijn engelen gebieden,
dat zij u behoeden op al uw wegen;

Psalm 91

misplaatst aangehaald door de diabolos
Mat.4:6



12 op handen zullen zij u dragen, 
opdat u uw voet niet aan een steen stoot.
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13 Op leeuw en adder zult u treden, 
jonge leeuw en slang zult u vertrappen.

Psalm 91

beide dieren verwijzen naar "de diabolos" 
• 1Petr.5:8: brullende leeuw
• Openb.12:9: de oude slang



Psalm 91 is profetisch en concreet eindtijdelijk

6. Spreekt van Israëls bekering & uitredding



15 Roept hij Mij aan, 
Ik zal hem antwoorden; 
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,
Ik zal hem uitredden 
en tot ere brengen.
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Psalm 91 is profetisch en concreet eindtijdelijk

7. met als uitkomst de grote wereld-sabbat!



16 Met lengte van dagen
zal Ik hem verzadigen, 
en Ik zal hem mijn heil doen zien.

Psalm 91

"want als de levensduur der bomen 
zal de leeftijd van mijn volk zijn..."
Jes.65:22



16 Met lengte van dagen 
zal Ik hem verzadigen, 
en Ik zal hem mijn heil doen zien.

Psalm 91

Hebr. jesjoea



ten slotte...

• op GODS Woord kunnen we 100% aan

• lees en versta het met onderscheidingsvermogen  


