Tehilim, psalmen, in verband met de Corona‐pandemie
Psalm 91
Josjeev beseeter eljon, betseel Sjadaj jitlonan.
Omar ladonaj machsi oemetsoedati, Elohaj evtach bo.
Ki hoe jatsielcha mipach jakoesj, midever hawot.
Be’evrato jasech lach wetachat kenafaw techse tsina wesocheera amito.
Lo tira mipachaad lajla, meechets ja’oef jomam.
Midèver ba’ofel jahaloch, mikètev jasjoed tsohorajiem.
Jipol mitsidecha elef oerevava miminècha, eelècha lo jigasj.
Rak be’enècha tabiet, wesjiloemat resja’iem tir’e.
Ki ata Adonaj machsi, eljon samta meonècha.
Lo teoene eelècha ra’a, wenèga lo jikrav be’oholècha.
Ki malachaw jetsawe lach, lisjmorcha bechol derachècha.
Al kapajiem jisa’oencha, pen tigof ba’èven raglècha.
Al sjachal wafèten tidroch, tirmos kefier wetanien.
Ki vi chasjak wa’afaleteehoe, asagveehoe ki jada sjemi.
Jikra’eeni we’e’eneehoe imo anochi vetsara, achale tseehoe wa’achabedeehoe.
Orech jamiem asbi’eehoe we’areehoe bisjoe’ati.
Orech jamiem asbi’eehoe wear’eehoe bisjoe’ati.
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Psalm 91. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn zetel heeft mag in de schaduw van de Almachtige verblijven. Ik zeg van de Eeuwige, mijn beschermer
en mijn toevlucht, mijn God, waarop ik vertrouw, dat Hij het is die je redt van de strik van de vogelaar, van verderfelijke ziekte. Hij zal je met Zijn wieken
bedekken, onder Zijn vleugels ben je beschut, Zijn trouw is een schild en een pantser.
Wees niet bevreesd voor de verschrikking van de nacht, voor een snorrende pijl overdag, voor pest die in het donker voortsluipt, voor dodelijke ziekte die ‘s
middags slachtoffers maakt. Al vallen er duizend aan jouw linkerzij en tienduizend aan jouw rechter, jou zal het niet raken. Kijk slechts met eigen ogen en je
ziet de vergelding aan de slechten. Omdat je de Eeuwige, mijn beschermer, de Allerhoogste tot jouw toevlucht hebt gemaakt, overkomt jou geen ongeluk en
komt geen ramp jouw tent binnen. Want voor jou geeft Hij Zijn engelen opdracht over jou te waken op al jouw wegen. Op handen zullen ze je dragen dat jouw
voet niet tegen een steen zal stoten. Over jonge leeuw en adder loop je heen, vertrapt leeuwenwelp en ondier.
God beloont vertrouwen.
Omdat op Mij hij zijn zinnen heeft gezet, verloste Ik hem — zegt God — bescherm Ik hem omdat hij Mijn Naam liefde toedroeg. Als hij Mij roept geef Ik hem
antwoord, met hem ben Ik in nood, Ik haal hem eruit en herstel hem in eer. Ik geef hem voldoening in een lang leven en Ik laat hem Mijn reddende hulp zien.

Psalm 142
Maskiel leDavied bi‐joto bema‐ara tefila. Kollie el Adonaj èzak kollie el Adonaj
etchanan. Esjpoch lefanav sichie tsaratie lefanav agied. Behitatef alaj roechie ve‐ata
jadata netivotie be‐orach zoe ahalech tamnoe fach lie.
Habet jamien oere‐ee ve‐een lie makier avad manos mimènie een doreesj lenafsjie.
Za‐aktie elècha Adonaj amartie ata machsie chelkie be‐èrets hachajiem. Haksjieva el
rinatie kie dalottie me‐od hatsielenie merodfai kie amtsoe mimènie.
Hotsia mimasger nafsjie lehodot et sjimcha bie jachtieroe tsadikiem kie tigmol alaj.
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«¤ n¦ xIbn̈ s©cẗ rh¦Fn© h¦kÎih¥tuè v¥trU
è ih¦nḧ yh¥Cv©
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Psalm 142 Een leerdicht van David, een gebed toen hij in de spelonk was. Met luider stem schrei ik tot de Eeuwige, met luider stem smeek ik tot de Eeuwige.
Voor Hem stort ik mijn klacht uit; aan Hem uit ik mijn nood. Als mijn geest mij bezwijkt ‐ U toch kent de weg die ik moet volgen; op de weg die ik ga hebben zij
mij strikken gelegd. Aanschouw rechts en zie: niemand kent mij, elke toevlucht is van mij weg, niemand die hecht aan mijn leven. Ik schreeuw het uit tot U, o
Eeuwige! ik zeg: U bent mijn toevlucht, mijn erfdeel in het land der levenden. Verneem mijn noodkreet want ik ben volledig uitgeput; red mij van mijn
vervolgers die mij te machtig zijn. Bevrijd mijn ziel uit de beslotenheid, dat ik Uw naam danke. Vromen zullen zich door mij kronen vanwege de weldaden die
U mij bewijst.
Psalm 120
Sjier Hama’alot. El Adonaj betsarata li karatie vaja’anenie.
Adonaj hatsila nafsji misefat sjèker
milasjon remi’ja im gachale retamim.
Òja li ki garetie mèsjèch
sjachantie im ohole kedar.
rabat sjachena‐làh nafsji
im sonee sjalom.
ani sjalom vechi adaber, heema lamilchama.
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Psalm 120 Pelgrimslied. Tot de Eeuwige heb ik toen ik in nood was geroepen en Hij gaf mij antwoord. Eeuwige, red mij toch van leugenpraat, van bedrieglijke
taal. Wat geeft het je, wat baat het je, die bedrieglijke taal? Pijlen van een krijgsheld, gepunt met gloeiende houtskool van bremtakken! Wee mij dat ik verblijf
hield in Mesjeg, dat ik wonen moest bij de tenten van Kedar. Veel te lang woonde ik bij hen die vrede haten. Ik ben vredesgezind, maar zeg ik het, dan willen
zij oorlog.

Psalm 121
Sjier lama’alot.
Essa enaj el hehariem
me’ajin javo ezri.
Ezri me’im Adonaj, ose sjamajim va’arets.
Al jiten lamot raglècha, al janoem sjomerècha
Hinee lo janoem velo jisjan, sjomer jisra’eel.
Adonaj tsilecha al‐jad jeminècha.
Jomam hasjèmesj lo jakèka, wejareach balajla
Adonaj jisjmorcha mikol‐ra
jisjmor et‐nafsjècha.
Adonaj jisjmor‐tsetecha oewo’ècha, meatta ve’ad olam.
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/Wr«¤nè «J oUbḧ k©t 'W«k¤ §dr© yIN©k iT¥ ¦h k©t
/k¥tr¨G
§ ¦h r¥nIJ 'iJ̈h¦h t«kèu oUbḧÎt«k v¥Bv¦
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Psalm 121 Een lied voor de Pelgrimstocht.
Ik hef naar de bergen mijn ogen op. Vanwaar zal er hulp voor mij komen? Hulp voor mij komt van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal niet toestaan dat jouw voet wankelt. Nooit sluimert Hij die je behoedt; neen, Hij sluimert niet en slaapt niet, de behoeder van Jisrael.
De Eeuwige is jouw behoeder, de Eeuwige is de beschutting aan jouw rechterhand. Bij dag zal de zon je niet hinderen noch de maan bij nacht.
De Eeuwige behoedt je voor alle kwaad, Hij behoedt uw ziel. De Eeuwige zal behoeden jouw weggaan en jouw thuiskomen, van nu tot in alle eeuwigheid.

Psalm 130
Sjier hama’alot.
Mima’amakiem keratiecha Adonaj.
Adonaj sjima vekoli, tijèhna oznècha kasjoevot lekol tachanoenai.
Im awonot tisjmor‐Jah, Adonaj mi ja’amod.
Ki imecha haselicha, lema’an tivare.
Kiviti Adonaj kiveta nafsjie welidvaro hochaltie
Nafsji ladonaj misjomerim labòker sjomerim labòker.
Jachel Jisrael el Adonaj ki im Adonaj hachèsed, veharbe imo fedoet.
Vehoe jifde et‐Jisrael mikol avonotav.
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Psalm 130 Pelgrimslied.
Uit diepten roep ik U, Eeuwige. Heer, luister naar mijn stem, geef toch aandachtig gehoor aan mijn smekende roep.
Als U zonden zoudt onthouden, och Heer, wie zou dan kunnen bestaan? Maar bij U is vergiffenis, zodat U geëerbiedigd wordt.
Ik heb hoop op de Eeuwige; mijn ziel hoopt en ik hunker naar Zijn woord, zielsverlangend ben ik naar mijn Heer meer dan de wachters naar de
morgen, wachtend op de morgen.
Vertrouw, Jisrael, op de Eeuwige, want bij de Eeuwige is liefdebetoon, bij hem is bevrijding, volop. Hij bevrijdt Jisrael van al zijn ongerechtigheden.

Mi jiten mitsion jesjoe’at Jisrael, besjoev Adonaj sjevoet amo, jagel Ja’acov,
jismach Jisrael.
Besjalom jachdav esjkecha ve’isjan, ki ata Adonaj levadad lavètach tosjivenie.
Jomam jetsave Adonai chasdo, oevalajla sjiro imi, tefila le’eel cha‐jaj.
Oetesjoeat tsadikiem meAdonaj, ma’oezam be’eet tsara.
Vajazereem Adonai vajfaleteem, jefalteem meeresja’iem vejosji’eem, ki‐chàsoe vo.
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Moge er toch van Tsion hulp voor Jisrael komen, als de Eeuwige het gevangen deel van Zijn volk terugbrengt; dan juicht Ja’akov, is Jisrael blij [Ps. 14, 7].
In vrede kan ik me dan neerleggen en direct inslapen, want U alleen, Eeuwige, laat mij veilig wonen [Ps. 4, 9].
Overdag ontbiedt de Eeuwige Zijn liefde en ‘s nachts welt een lied voor Hem in mij op, een gebed voor de God die mijn leven is [Ps. 42, 9].
De hulp voor de rechtvaardigen gaat uit van de Eeuwige, hun steun in tijd van nood. De Eeuwige staat hen bij en redt hen, redt hen van de kwaadwilligen en
helpt hen omdat zij bij Hem beschutting zoeken [Ps. 37, 39—40].
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