Leven in de belofte van
Zijn bescherming,
zal jou Zijn Heil doen zien

Jij die in de schuilplaats van de Allerhoogste woont:
• rust in de schaduw van de Almachtige
• wordt beschermd tegen de listen van de boze
• wandelt onder de bescherming van Zijn vleugels
• wordt omringd door De Here Jezus als een schild en pantser
• kent geen angst voor dat wat in het donker jou wil aanvallen
• kent geen angst voor wat overdag jou wil vernietigen
• zal niet geraakt worden als velen om jou heen vallen
• zal de Heer altijd als jou toevlucht zien
• zal beseffen dat de Here Jezus altijd jou woonplaats is
• zal beschermd zijn tegen elk onheil
• zal door geen enkele plaag getroffen worden
• wordt omringt door engelen die klaarstaan om jou te dienen
• staat in de autoriteit om de vijand te overwinnen
• ervaart bekrachtiging door de liefde van de VADER

Psalm 91:
14 Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal

hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem

zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

Daniel 3:
16 ‘Wij vinden het niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden,
17 want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen

kan redden, zal hij ons redden.
18 Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen
vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’

24 Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig op

en zei tegen zijn raadsheren: ‘Wij hebben toch drie geknevelde mannen in het
vuur gegooid?’ Zij antwoordden: ‘Zeker, majesteit.’
25 Hij vervolgde: ‘Maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn
ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon!’

26 Nebukadnessar liep naar de deur van de brandende oven en riep: ‘Sadrach,

Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier!’
Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten.
27 De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen
naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen
op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid, hun jassen waren nog
heel, er hing zelfs geen brandlucht om hen heen.

28 …‘Geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft
gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op hem verlaten, …
29 …. er is geen god die kan redden als deze.’

15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem

zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

30 Vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abednego een hogere positie in

de provincie Babel.

Psalm 91:
14 Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal

hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem

zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,

Jozua 14:
10 En zie, nu heeft de HEERE mij in het leven behouden, zoals Hij gesproken

heeft. Het is nu vijfenveertig jaar geleden dat de HEERE dit woord tot Mozes
gesproken heeft, toen Israël door de woestijn trok, en nu, zie, ik ben vandaag
vijfentachtig jaar oud.
11 Ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde.

Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu, om te strijden en om uit te gaan
en om in te gaan.

16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,

Ik zal hem Mijn heil doen zien.
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Openbaring 21:
10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de

grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God
vandaan.
11 Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare
edelsteen, als een kristalheldere edelsteen jaspis.

22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel,

en het Lam.

23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de

heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen

van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.
25 En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen
nacht zijn.
26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen.
27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met
gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens
van het Lam.

