LIGHTHOUSE MINISTRIES AMSTERDAM
Psalm 25:1-5
1 Van David. Tot U, HERE, hef ik mijn ziel op; 2 mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet
beschaamd worden, laten mijn vijanden niet over mij juichen. 3 Ja, allen die U verwachten,
worden niet beschaamd, beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak. 4 HERE,
maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, 5 leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt
de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.
Geliefde broeders en zusters,
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De eerste regels van deze Psalm van David, laten ons zien dat David het van de Here verwachte.
De ziel kan rusteloos zijn, de ziel kan in pijn zijn, in een andere Psalm lezen wij: “Wat buigt gij u
neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij?”
Wat kunnen de omstandigheden van het leven ons in onrust brengen. Een slecht bericht kan ons
leven van het ene op het andere moment op zijn kop zetten en dat heeft een enorme invloed op
onze gevoelsleven, de ziel. Andersom gebeurt dit ook wanneer wij heel goed of mooi nieuws
krijgen, dan wordt onze ziel met vreugde en blijdschap vervuld.
David zegt: “Heer, ik kom bij U! Ik vertrouw op U”. Wat de omstandigheden ook mogen zijn, ik
vertrouw op U. En Here, stel mij alstublieft niet teleur, zorg er alstublieft voor dat mijn vijanden
geen plezier zullen beleven aan mijn nood.
David weet dat allen de Eeuwige Elohim hem kan helpen: “Mensen die op U vertrouwen, zult U
nooit teleurstellen. Maar met mensen die niet met U willen omgaan, zal het slecht aflopen” en
David roept dan ook Zijn hulp in…
David wil ook in zijn nood niet de verkeerde beslissingen nemen en roept tot Elohim. Daarbij
vraagt David Hem om raad. In de vertaling van de BasisBijbel staat er dan:
Psalm 25:4-5
4 Heer, laat me weten wat U met mij van plan bent. Vertel me wat ik moet doen. 5 Leid mij en
help me het goede te doen. Want U bent de God die mij redt. Ik vertrouw de hele dag op U.
Dit zijn bijzondere woorden. David gaat niet aan de slag en probeert het op zijn manier op te
lossen, maar hij vraagt aan YHWH Elohim: “Heer, laat me weten wat U met mij van plan bent.
Vertel me wat ik moet doen.”
Wat is onze keuze wanneer wij in nood gezeten zijn? Gaan we in ‘blinde’ paniek allerlei dingen
regelen en doen of… roepen wij net zoals David eerst de Almachtige Elohim aan?
David zegt: “Leid mij en help me het goede te doen.” Help mij om niet in mijn angst of in mijn
verdriet de verkeerde beslissingen te nemen, maar wijst U mij alstublieft de weg en help mij de
juiste keuzes te maken, help mij om het goede te doen.
En dan blijkt dat David dit vaker heeft meegemaakt want hij weet: “Want U bent de God die mij
redt”, David verwacht de hulp niet van de mensen om hem heen, ook niet van zijn leger, want Hij
weet dat YHWH Elohim de Elohim is die redt!
En dus zegt David: “Ik vertrouw de hele dag op U” het doet mij denken aan
het liedje van de sabbatsschool: “Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
want in Zijn hand licht heel mijn levenslot”.
Broeder, zuster, stel uw vertrouwen net zoals David op de Levende IK BEN.
Gods zegen, Uw Opziener Voorganger, Br. Arthur Scholten
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Jarigen deze maand…
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Voorgangers, oudsten, en al uw broeders en
zusters wensen u een fijne verjaardag en een
gezegend nieuw levensjaar toe.
1-nov Zr. D. Fokké
4-nov Br. A. Horb
4-nov Zr. J. Meijer
5-nov Zr. A. Kelly
10-nov Zr. R. Jong Sang
12-nov Br. F. Deel
14-nov Zr. Y. Rach
22-nov Zr. L. Myers - Scholten
24-nov Zr. P.M. Scholten
26-nov Zr. D. Deel - Sinti
26-nov Ay-apra Hoop

NIEUWE MAAN
Donderdag
24 november 2022 – 19.30 uur

Overwinning van Liefde
Eens zal er een overwinning wezen
een grote overwinning wereldwijd
dan heeft niemand nog wat te vrezen
misschien is ’t nog een kwestie van tijd.
Eén macht zal alle machten verslaan
slechts één Koning zal dan nog heersen
de vijand alleen komen te staan
en uit woede zijn tanden knersen.

Zaterdag 5 november na de dienst
Zondag 20 november 15.00 uur
Bowlen in Almere!

Dan heerst niet meer pijn en verlies
maar is ieder geborgen in vree
wordt alles versierd met bloemen en lelies
loopt ieder in blijde feeststoet mee.
Dan hoort men blijde zang en lof
en wordt genood in Heersers woning
aan het feestmaal in Zijn schone hof
Liefde is de naam van de grote Koning.
Egbert Jan van der Scheer
https://www.gedichtensite.nl/
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