150 profetische Psalmen
Psalm 1.
(P) Een blije of verstrooide mens?

1. Hoe blij is de man die niet op advies van de
boosdoeners wandelde, die niet stond op de weg
van zondaars en niet op de stoel van de
praatjesmakers zat.
2. Kijk! Omdat hij zich naar de wet van JHVH
(Adonai) neigt en Zijn wet dag en nacht zorgvuldig
overdacht (gepreveld) zal hebben.
3. Want hij zal als een langs waterlopen geplante
boom opgekomen zijn, zal zonder dat het blad
afgevallen is op tijd zijn vrucht gedragen hebben
en alles wat hij doet zal iets goeds opgeleverd
hebben.
4. Zo vergaat het de boosdoeners niet, want kijk! Zij
zullen als door de wind verstrooid kaf geweest
zijn.
5. Daarom zullen de boosdoeners tijdens het oordeel
niet staande gebleven zijn, of de zondaars in de
menigte van rechtvaardigen.
6. Want JHVH ziet de levensweg van de
rechtvaardigen en dat de levensweg van de
boosdoeners verloren gegaan zal zijn.

Psalm 2.
(V) De Messias en Zoon van JHVH

1. Waarom waren de samenlevingen zo woest en
zullen de plannen van de naties zo waardeloos
gebleken zijn?
2. De koningen van de aarde zullen zich opgesteld
hebben en de aanzienlijken groepeerden zich
samen tegen JHVH en Zijn Messias.

12. Kus de Zoon zodat Hij niet kwaad op u geweest
zal zijn en u op deze levensweg omgekomen zult
zijn, want Zijn boosheid zal al om iets kleins
gewekt zijn, gelukkig is iedereen die zijn
toevlucht bij Hem zoekt.’

Psalm 3.
(P) JHVH redt als ik roep

Een psalm van David als hij vlucht voor zijn zoon
Absalom.
1. ‘JHVH! Hoe zeer namen mijn tegenstanders toe!
Velen staan op tegen mij.
2. Velen zeggen over mij persoonlijk: ‘Bij God is er
geen redding voor hem.’’ Selah.
3. ‘Toch bent U als een schild dat mij omringd JHVH,
mijn eer, Hem Die mijn hoofd opricht.
4. Met mijn stem zal ik tot JHVH geroepen hebben
en vanaf Zijn heilige berg zal Hij mij geantwoord
hebben.’ Selah.
5. Ik legde mij te ruste en heb geslapen. Word
wakker! Ja! JHVH zal mij opgebouwd hebben.
6. Ik zal nog geen miljoenen mensen die zich rondom
mij tegenover mij gesteld hebben gevreesd
hebben.
7. ‘Sta op JHVH! Red mij mijn God! Want U sloeg al
mijn vijanden op de kaak, U brak de tanden van
de boosdoeners.
8. De Jeshua is van JHVH, Uw zegen gaat naar Uw
volk uit.’ Selah.

3. ‘Zodat wij ons van Hun bestraffende onderwijs
losgerukt zullen hebben en wij Hun banden van
ons afgeworpen zullen hebben!’

Psalm 4.

4. Hij Die in de hemel woont zal hen uitgelachen
hebben, de Heer zal hen bespot hebben.
5. Dan zal Hij vanuit Zijn boosheid tot hen gesproken
hebben en in Zijn brandende woede zal Hij snel
gehandeld hebben.

Voor de dirigent, voor snaarinstrumenten. Een Psalm
van David.
1. ‘Als ik roep, antwoord mij God Die mij
rechtvaardigt! U schiep ruimte in benauwdheid,
bewijs mij genade en luister naar mijn gebed!’

(P) JHVH geeft blijdschap in het hart

6. ‘Want ik heb mijn gezalfde Koning op de
geheiligde berg Sion!’
7. Ik zal de wetsbepalingen van JHVH verhaald
hebben, Hij zei tegen mij: ‘U bent mijn Zoon, nu
bracht ik U voort.
8. Vraag het mij en ik zal U de samenlevingen als
erfdeel gegeven hebben, de uiteinden van de
aarde tot bezit.
9. Met een ijzeren staf zult U op hen ingeslagen
hebben, als een geboetseerd vat zult U hen aan
stukken geslagen hebben.’
10. ‘Handel nu verstandig koningen, laat u vermanen
rechters van de aarde!
11. Werk uit diep ontzag dienstbaar voor JHVH, juich
al bevend.
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2.

‘O zonen van Adam, hoe lang nog zal mijn
eer te schande gemaakt, leegheid liefgehad
en naar de leugen verlangd zijn? ’ Selah.

3. Leer kennen dat JHVH een hartsvriend voor
zichzelf apart zette, JHVH zal geluisterd hebben
als ik tot Hem roep.
4. Beef! Dan zult u niet gezondigd hebben, spreek op
uw bed tot het diepst van uw hart en zwijg! Selah.
5. Slacht het offer van rechtvaardigheid en vertrouw
op JHVH.
6. Velen zeggen: ‘Wie zal ons het goede doen zien?
Laat het licht van Uw gezicht boven ons stralen
JHVH!’
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7. ‘U gaf blijdschap in mijn hart over het tijdstip dat
hun overvloedige ‘graan’ en hun ‘wijn’ tot
miljoenen werd.
8. In vrede zal ik samen gerust en geslapen hebben,
want alleen U JHVH zal mij veilig doen wonen.’

Psalm 5.

5. Want in de plaats van de doden is er geen denken
aan U, wie in het dodenrijk zal U dankgezegd
hebben?’
6. Ik werd moe van het zuchten, de hele nacht heb
ik in mijn bed liggen woelen, mijn bed is doornat
van mijn tranen geworden.
7. Mijn oog begaf het van verdriet, het versleet door
al mijn tegenstanders.

(P) JHVH beschermt rechtvaardigen en haat leugenaars

Voor de dirigent, voor blaasinstrumenten. Een Psalm
van David.
1. ‘Luister naar mijn woorden JHVH, let op wat ik
overdenk.
2. Let op mijn luid geroep, mijn Koning en mijn God,
want tot U zal ik gebeden hebben.
3. JHVH, in de morgen zult U mijn stem gehoord
hebben, in de morgen zal ik U de zaak voorgelegd
hebben en zal ik er verwachtend naar uitgezien
hebben.
4. Want U bent een God Die niet verlangt naar wat
slecht is, het kwaad zal bij U niet gewoond
hebben.
5. Voor Uw ogen zullen de opscheppers niet
plaatsgenomen hebben, U haatte iedereen die
zich inspant voor wat ijdel is.
6. Zij die leugens spreken zult U uitgeroeid hebben,
de man van bloedvergieten en bedrog zal JHVH
verafschuwd hebben.
7. Maar in Uw overweldigende goedheid zal ik Uw
huis binnengegaan zijn, ik zal mij naar Uw heilige
tempel uit diep ontzag voor U neergebogen
hebben.
8. JHVH, leid mij in Uw rechtvaardigheid, met het
oog op mijn vijanden, stel mij Uw rechte weg voor
ogen.
9. Want hun mond spreekt onstandvastig, hun
innerlijk begeert wat slecht is, hun keel is een
open graf, hun tong heeft gladde taal gesproken.
10. Verklaar hen schuldig God, zij zullen hun doel
gemist hebben, jaag hen weg vanwege hun vele
overtredingen, want zij waren opstandig tegen U.
11. Maar iedereen die zijn toevlucht bij U zoekt zal
zich verheugd hebben, voor eeuwig zullen zij
gejubeld hebben omdat U hen beschut zult
hebben. Zij die Uw Naam liefhebben zullen
gejuicht hebben.
12. Want U zult de rechtvaardige gezegend hebben
JHVH, als met een uitgestoken schild zult U hem
omringd hebben.’

Psalm 6.
(H) Smeekbede om genezing

Voor de dirigent, voor snaarinstrumenten, op de
achtsnarige lier, een Psalm van David.
1. ‘JHVH, niet Uw boosheid zal mij veroordeeld
hebben en niet Uw brandende woede zal mij
bestraft hebben…
2. Wees mij toch genadig JHVH, want ik ben
doodziek, genees mij JHVH want mijn wezen
kwam in de problemen.
3. Ook mijn ziel verkeerde in grote angst en wat U
betreft JHVH, voor hoelang?
4. Keer terug JHVH! Bevrijd mijn ziel, red mij voor
Uw doel, goedheid!.
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8. ‘Ga weg van mij iedereen die doet wat slecht is,
want JHVH hoorde het geluid van mijn gehuil.
9. JHVH hoorde mijn smeekbede, JHVH zal mijn
gebed aangenomen hebben.’
10. Al mijn vijanden zullen vreselijk beschaamd en
ontsteld gestaan hebben, in een ogenblik zullen
zij omgekeerd zijn en beschaamd gestaan hebben.

Psalm 7.
(P) JHVH zal het volk oordelen

Klaaglied van David dat hij tot JHVH zong vanwege de
uitspraken van de Benjaminiet Kush.
1. ‘JHVH mijn God, ik zocht mijn toevlucht bij U,
verlos mij van al mijn vervolgers en bevrijd mij!
2. Dan zal mijn ziel niet als door een leeuw aan
stukken gereten zijn, zonder enige redding.
3. JHVH mijn God, lag het dan aan mij? Was mijn
handelen dan verkeerd?
4. Vergold ik mijn vrienden dan kwaad met kwaad of
heb ik mijn hater onterecht overgeleverd?
5. Als dat zo is mag de vijand in staat gesteld zijn
om mijn ziel te vervolgen, om mijn leven de aarde
ingestampt te hebben en dan mag mijn eer in het
stof gewoond hebben.’ Selah.
6. ‘Sta op JHVH in Uw woede, verhef U tegen mijn
tegenstanders met een woedende uitbarsting en
word wakker voor het door U bevolen gericht.
7. De verzameling van naties zal U omsingeld
hebben, keer dan terug uit de hoge plaats voor
hen.’
8. JHVH zal het volk geoordeeld hebben: ‘Beoordeel
mij op mijn rechtschapenheid JHVH, op mijn
opperste oprechtheid.
9. Dan zal het kwaad van de boosdoeners tot een
eind gekomen zijn en zult U de rechtvaardigen
opgericht hebben.’
Een beproever van het hart en de innerlijke
motivatie is de Rechtvaardige God!
10. God is om mij heen, als een rond schild, Die de
oprechten van hart redt.
11. God is een rechtvaardige Rechter, iedere dag is
God van afschuw vervuld.
12. Als hij zich niet bekeerd zal hebben, dan zal Hij
Zijn zwaard gescherpt hebben, spande Zijn boog
en zal die gericht hebben.
13. In dat geval maakte Hij passend gereedschap klaar
voor zijn dood, Zijn pijlen zullen een brandende
achtervolging ingezet hebben.
14. Kijk! Ongerechtigheid zal hij gebaard hebben, hij
werd met grote moeite zwanger en hij baarde
leugens.
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15. Hij groef een gevangeniskuil, heeft hem
uitgedolven en is in het graf dat hijzelf gemaakt
heeft gevallen.
16. Zijn moeite zal op zijn eigen hoofd neergekomen
zijn, zijn geweld zal op zijn eigen kruin
terechtgekomen zijn.
17. Ik zal JHVH voor Zijn rechtvaardigheid geprezen
hebben en de Naam van de Allerhoogste JHVH met
muziek bezongen hebben.

Psalm 8.
(P) Wat is de mens?

Voor de dirigent, voor snaarinstrumenten, over de
wijnpers, een Psalm van David.
1. ‘O JHVH onze Heerser, hoe machtig is Uw Naam
op de hele aarde! Geef deze majesteit van U
vanuit de hemelen!
2. Vanuit de mond van kinderen en zuigelingen
vestigde U macht, met het oog op Uw
tegenstanders, zodat de vijand en wreker stopt.
3. Want zoals ik Uw hemelen heb bekeken, het werk
van Uw vingers, de maan en de sterren die U tot
stand bracht,
4. wat is de mens dan, dat U aan hem gedacht heeft,
en een mensenzoon, dat U voor hem gezorgd
heeft?
5. Ook heeft U hem ontbering doen lijden, korter
dan de goden (engelen), met glorie en majesteit
zult U hem gekroond hebben.
6. U heeft hem over het werk van Uw handen doen
heersen, alles stelde U onder zijn voeten.
7. Alle kudden en soorten en ook de dieren die
verspreid zijn.
8. De vogels in de lucht en de vissen in de zee, alles
wat de paden der zee doorkruist.
9. O JHVH onze Heerser, hoe machtig op heel de
aarde is Uw Naam!’

Psalm 9.
(V) Het oordeel verwoest de vijand en JHVH is een toevlucht voor
de verdrukte

Voor de dirigent, het sterven voor de Zoon, een Psalm
van David.
1. ‘Ik zal JHVH met heel mijn hart lof toegezongen
hebben, ik zal Uw wonderbaarlijkheden verteld
hebben.
2. In U zal ik mij verheugd en gejuicht hebben, Uw
Naam zal ik geprezen hebben Allerhoogste!
3. Al keren mijn vijanden zich om, door Uw aanblik
zullen zij gestruikeld en omgekomen zijn.
4. Want in het oordeel kwam U op voor mijn zaak, U
zat op de troon, rechtvaardig vonnissend.
5. U bestrafte de samenlevingen, de boosdoener
kwam om, hun naam werd uitgewist, voor eeuwig
en altijd.
6. De vijand vond zijn einde op een eeuwig woeste
plaats! U rukte de vijanden uit, de herinnering
aan hen verging.’
7. Maar JHVH zal voor de eeuwige wereld zitting
genomen hebben, Hij stelde Zijn troon op voor
het oordeel.
8. Hijzelf zal de bewoonde wereld rechtvaardig
berecht hebben, Hij zal de volken op hun
oprechtheid beoordeeld hebben.
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9. Dan zal JHVH een hoge toevlucht voor de
verdrukte geweest zijn, een toevlucht in
benauwde tijden.
10. ‘Zij die Uw Naam kennen zullen op U vertrouwd
hebben, want zij die U zoeken verliet U niet
JHVH!’
11. ‘Bezing JHVH Die in Sion zitting houdt met
muziek, verkondig Zijn heldendaden onder de
volken!’
12. Want Hij onderzoekt wie zijn toevlucht in
bloedvergieten zoekt, Hij vergat het hulpgeroep
van de zachtmoedigen niet.
13. ‘Bewijs mij genade JHVH, (kijk wat een ellende
mijn haters mij aandoen) mij vlak voor de poort
van de dood omhoog heffend.
14. Het doel is dat ik Uw volledige lof verkondigd zal
hebben, voor de poorten van de jongedame Sion,
om Uw Jeshua toegejuicht te hebben!’
15. De samenlevingen daalden in de groeve die zij
maakten af, in het vangnet dat zij verborgen
hadden raakte hun voet verstrikt.
16. JHVH werd bekend, Hij trad oordelend op over
het werk van Zijn handen, de boosdoener raakte
in overpeinzingen verstrikt. Selah.
17. De boosdoeners zullen uit het dodenrijk zijn
teruggekeerd, alle samenlevingen die onwetend
over God zijn.
18. Want de smachtende zal niet voor eeuwig
vergeten zijn, de hoop van de zachtmoedige zal
niet voor eeuwig verdwenen zijn.
19. ‘Sta op JHVH! Zodat de sterfelijke mensen niet
meer zo dapper geweest zullen zijn, laat de
samenlevingen voor Uw aangezicht geoordeeld
zijn.
20. Stel een angstwekkende daad naar hen JHVH, de
samenlevingen zullen ervaren hebben dat zij
sterfelijke mensen zijn.’ Selah.

Psalm 10.
(P) JHVH komt op voor wie arrogant onderdrukt wordt

1. ‘Waarom zult U veraf gestaan hebben JHVH? U in
tijden van benauwdheid verborgen gehouden
hebben?’
2. Arrogant zal de boosdoener de vernederde hevig
vervolgd blijven hebben, door de plannen die zij
beraamden zullen zij gevangen geraakt zijn.
3. Want de boosdoener ging prat op wat zijn ziel
begeert, zegende wie onrechtmatig winst
verzamelt, terwijl hij JHVH lasterde.
4. De boosdoener zal met zijn arrogante gezicht niet
op zoek gegaan zijn, God komt in al zijn plannen
niet voor.
5. Zijn platgetreden paden zullen altijd kronkelig
geweest zijn.
Uit de hoge plaats komen Zijn oordelen over al
Zijn tegenstanders, Hij zal ze weggeblazen
hebben.
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6. Hij sprak in zijn hart: ‘Generatie op generatie zal
ik niet overwonnen zijn, want het zal mij niet
slecht gaan.’
7. Al zwerend was zijn mond vol list en bedrog, de
onderliggende boodschap is zwoegen tot zinloze
uitputting.
8. In zijn omsloten hoven zal hij op de loer gelegen
hebben, in zijn schuilplaatsen zal de onschuldige
gedood zijn, zijn ogen zullen zich voor de arme
gesloten gehouden hebben.
9. Hij zal als een leeuw in zijn schuilplaats in
hinderlaag gelegen hebben, om de arme gevangen
te nemen, hij zal de vernederde beroofd hebben
en trekt hem mee in zijn net.
10. Tot hij is ingestort zal hij hem gebogen doen
hebben, dan viel hij door deze krachtige
leeuwinnen.
11. Hij sprak in zijn hart: ‘God vergat het toch, Hij
verborg Zijn gezicht toch en zag toch niet waar
het op uitkomt.’
12. ‘Sta op JHVH! God hef Uw Hand omhoog, de
zachtmoedigen zullen toch niet vergeten zijn?
13. Op grond waarvan verachtte de boosdoener God?
Hij sprak in zijn hart: ‘U zult het toch niet
onderzocht hebben.’
14. U zag het wel, want U zult op het zwoegen en
krenken gelet hebben om wie verlaten geweest
zal zijn door Uw Hand uit te betalen, U komt wie
arm of wees was te hulp.
15. Breek de arm van de boosdoeners en
kwaadwilligen, onderzoek zijn morele
verdorvenheid, tot zij niet meer gevonden zal
zijn.’
16. JHVH is Koning voor eeuwig en altijd, de
samenlevingen op Zijn aarde kwamen om.
17. ‘U luisterde naar de verlangens van de
zachtmoedigen JHVH, U zult hun hart voorbereid
hebben, Uw oor zal er aandacht aan besteed
hebben.
18. Om de wees en verdrukte recht te doen, de
verschrikkingen voor de mensheid op aarde zullen
niet verder toegenomen zijn.’

Psalm 11.
(P) JHVH zal Adams zonen beproefd hebben

Voor de dirigent, van David.
1. Ik zocht mijn toevlucht bij JHVH, hoe kunt u dan
tot mijn ziel gezegd hebben: ‘Dool maar rond op
je berg kleine vogel!’
2. Want kijk, de boosdoeners zullen hun boog
aangespannen gehouden hebben, hun pijlen liggen
gerangschikt in de aanslag, om ze vanuit het
donker naar de oprechten van hart toe te
schieten.
3. Als het fundament neergehaald zal zijn, wat kon
de rechtvaardige dan nog doen?
4. JHVH is in Zijn heilige tempel, de troon van JHVH
is in de hemel, Zijn ogen zullen het gezien
hebben, Zijn blik zal Adams zonen beproefd
hebben.
5. JHVH zal de rechtvaardigen getest hebben, maar
Zijn ziel haatte de boosdoener en wie van geweld
houdt.
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6. Op de boosdoeners zal het valstrikken van vuur
geregend hebben, met zwavel en een
gloeiendhete wind, de beker die hen ten deel
valt.
7. Want JHVH is rechtvaardig, Hij hield van het
recht, de oprechte zal Zijn aanblik gezien hebben.

Psalm 12.
(P) JHVH komt als een storm en omringt de gezuiverden

Voor de dirigent, op de achtsnarige lier, een Psalm
van David.
1. ‘Verlos JHVH, want hartsvrienden kwamen aan
hun einde, de zorgzamen onder Adams zonen
verdwenen.’
2. Zij zullen onoprecht gesproken hebben, ieder met
zijn naaste, met gladde tong en dubbelhartig
zullen zij gesproken hebben.
3. JHVH zal alle gladde tongen afgesneden hebben,
de tong vol grootspraak.
4. Zij die spraken: ‘Onze kracht is in onze tong
gelegen, op onze eigen lippen, wie is heer over
ons?’
5. ‘Vanwege het geweld tegen de onderdrukten,
vanwege het zuchten van de hulpbehoevenden zal
ik nu opgestaan zijn,’ zal JHVH gesproken hebben,
‘ik zal verlossing bewerkt hebben en over hem
geblazen hebben.’
6. De woorden van JHVH zijn zuivere woorden, als in
een oven uitgezuiverd zilver, als zevenmaal
gelouterde aarde.
7. ‘U JHVH zult hen omringd hebben, U zult hen in
die periode voortdurend bewaakt hebben.’
8. De boosdoeners zullen in processies rondgetrokken
zijn, de waardeloze wijngaard voor Adams zonen
bedervend.

Psalm 13.
(H) Hoe lang nog blijft U uit?

Voor de dirigent, een Psalm van David.
1. ‘Tot wanneer JHVH zult U geen aandacht aan mijn
eeuwige doel geschonken hebben? Tot wanneer
zult U Uw gezicht voor mij verborgen gehouden
hebben?
2. Tot wanneer moet ik de bedoeling hiervan in mijn
ziel een plaats gegeven hebben, dagelijks, met
pijn in mijn hart? Tot wanneer zal mijn vijand mij
overheerst hebben?
3. Kijk! Antwoord mij, mijn God JHVH! Verlicht mijn
ogen zodat ik niet ontslapen zal zijn en sterf.
4. Dan kan mijn vijand niet gezegd hebben: ‘Ik
versloeg hem,’
mijn tegenstanders gejuicht hebben als ik zou
wankelen,
5. dan vertrouwde ik op Uw goedheid en zal mijn
hart zich in Uw Jeshua verheugd hebben.
6. Ik zal JHVH bezongen hebben omdat Hij mij
beloonde.’
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Psalm 14.
(P) God verandert de tijd rechtmatig

Voor de dirigent, van David.
1. De dwaas sprak in zijn hart:
‘Er is geen God, zij maakten er een zootje van en
handelden afgrijselijk, niemand doet goed.’
2. JHVH keek vanuit de hemelen naar de zonen van
Adam om te zien of er iemand met inzicht bestaat
en God zoekt.
3. Iedereen week gezamenlijk af en modderde maar
wat aan, niemand doet goed, zelfs niet één.
4. Iedereen die zich nutteloos inspant herkende dit
niet, mijn volk verslindend alsof brood werd
verslonden, JHVH riepen zij niet aan.
5. Toen werden zij vreselijk bang omdat God in de
rechtvaardige generatie is.
6. ‘Het plan van de verdrukte zal u beschaamd
gemaakt hebben omdat JHVH zijn schuilplaats is.’
7. Wie zal Israël Jeshua uit Sion geschonken hebben?
Als JHVH de ballingen van Zijn volk terugbrengt,
zal Jakob gejuicht hebben en Israël vrolijk
geweest zijn.

Psalm 15.
(P) De oprechte zal bij JHVH wonen

Een Psalm van David.
1. ‘JHVH, wie zal als vreemdeling in Uw tent
gewoond hebben? Wie zal zich op Uw heilige berg
gevestigd hebben?’
2. Wie oprecht handelt, recht doet en waarachtig
vanuit zijn hart spreekt.
3. Wie met zijn tong niet lasterde en zijn vriend
geen kwaad aandeed, wie geen smaad tegen zijn
naaste inbracht.
4. In wiens ogen de laagwaardige verachtelijk is, wie
eer bewezen zal hebben aan hen die JHVH vrezen.
Wie in zijn nadeel zwoer, maar er niet op
teruggekomen zal zijn.
5. Wie geen geld tegen rente gaf of steekpenningen
tegenover de onschuldige aannam. Wie deze
dingen doet zal nooit overwonnen zijn.

Psalm 16.
(P) JHVH verlaat u niet geheiligden

Een aantekening van David.
1. Bewaar mij God, want ik zocht bescherming bij U.
2. U zei tegen JHVH:
‘Mijn Heer, U bent mijn goedheid, U bent niet tegen
mij!
3. De heiligen die op aarde zijn, zij steken er ook
bovenuit, heel mijn verlangen gaat naar hen uit.
4. Hun afgoderij zal wel iets vluchtigs geweest zijn,
hun bloedige drankoffers zal ik niet uitgegoten
hebben, laat staan hun eigennaam in de mond
genomen hebben.
5. JHVH is mijn erfdeel en houdt mij bijeen. U heeft
mijn lot in Uw hand.
6. Het toegemeten lot viel goed voor mij, ja een
prachtige erfenis viel mij ten deel.
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7. Ik zal JHVH Die mij raad gaf gezegend hebben,
zelfs ’s nachts disciplineerde Hij mijn innerlijk.
8. Ik stelde mij JHVH altijd voor ogen, omdat ik (met
Hem) aan mijn rechterhand niet gewankeld zal
hebben.
9. Daarom verheugde mijn hart zich en zal ik om
mijn glorie gejuicht hebben, ook mijn lichaam zal
veilig gewoond hebben.
10. Want in het dodenrijk zult U mijn ziel niet
verlaten hebben, Uw hartsvriend zult U niet
uitgeleverd hebben om de groeve te zien.
11. U zult mij de levensweg verklaard hebben, voor
Uw aanblik is overvloedige vreugde. Schoonheid
aan Uw Rechterhand is Uw uiteindelijke doel.’

Psalm 17.
(H) Red mij van de hoogmoedigen

Een gebed van David.
1. ‘Luister JHVH naar wat recht is, schenk aandacht
aan mijn noodkreet, richt Uw oor op mijn gebed
en niet naar bedrieglijke taal.
2. Zodat mijn oordeel in Uw aanwezigheid geveld zal
zijn en omdat Uw ogen wat eerlijk is gezien zullen
hebben.
3. U toetste mijn hart en onderzocht het ’s nachts. U
louterde mij en U heeft niets gevonden, mijn
overwegingen zijn mijn mond niet uitgekomen.
4. Wat het werk van mensen betreft, volgens het
woord van Uw lippen weerhield ik mij van de
vernietigende wegen.
5. Mijn voetstappen volgen Úw spoor, zo gleed mijn
voet niet uit.
6. Ik riep U aan, omdat U mij geantwoord zult
hebben, O God, neig Uw oor naar mij toe en
luister naar wat ik zeg.
7. Maak onderscheid vanuit Uw goedheid Yasha
(Redder), tussen hen die hun toevlucht bij U
zoeken en zij die zich tegen Uw Rechterhand
verheffen.
8. Houd mij in het oog zoals je een dochter in het
oog houdt, dan zal ik in de schaduw van Uw
vleugels verscholen zijn,
9. voor de aanblik van de boosdoeners die mij
aanvielen, voor mijn zielsvijanden die mij
omringd hebben.
10. Hun overvloed schermden zij af, hun mond sprak
hoogmoedig.
11. Als stieren omsingelden zij ons, hun ogen zijn op
het neerbuigen van de aarde gericht.
12. Bloed vergietend, zoals een leeuw die verlangd
heeft om te verscheuren, als een jonge leeuw die
zich verscholen houdt.
13. Sta op JHVH, blokkeer zijn verschijning en
onderwerp hen, verlos mijn ziel met Uw zwaard
van de boosdoener.
14. Van de volwassen mannen, door Uw Hand JHVH,
van de volwassen mannen uit de wereld wier deel
in dit leven is, terwijl U hun buik met Uw
verborgen schat gevuld heeft. Zij scheppen
genoegen in hun zonen en laten hun overvloed na
aan hun kleintjes.
15. Ik zal Uw gezicht recht aangekeken hebben, ik zal
verzadigd geweest zijn, als ik wakker word en op
U lijk.’
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Psalm 18.
(P) JHVH zal woedend afdalen op een donkere wolk om te berispen

Voor de dirigent, van David, de dienaar van JHVH, die
de woorden uit dit lied tegen JHVH sprak op de dag
dat JHVH hem uit handen van zijn vijanden verlost
had en uit handen van Saul.
1. En hij heeft gezegd:
‘Ik zal van U gehouden hebben JHVH, mijn Kracht.
2. JHVH mijn hoge Rotstoren, mijn Vesting, mijn
Ontsnapping,
mijn God, mijn Rotssteen naar Wie ik toe gevlucht
zal zijn,
mijn Schild en de krachtige Hoorn Die mij redt,
mijn hooggelegen Fort.’
3. Wie zal geprezen worden? Ik zal tot JHVH
geroepen hebben en van mijn vijanden verlost
zijn.
4. De koorden van de dood waren om mij heen
gewikkeld,
ja de benauwde vallei van Belial zal mij
overweldigd hebben.
5. De koorden van het dodenrijk omringden mij,
de valstrik van de dood lag voor mij.
6. In deze benauwde situatie zal ik tot JHVH
geroepen hebben,
en zal het tot mijn God hebben uitgeschreeuwd.
Hij zal mijn stem vanuit Zijn tempel gehoord hebben,
mijn hulpgeroep voor Zijn aangezicht zal Zijn oren
niet ontgaan zijn.
7. Dan zal de aarde geschud en gebeefd hebben,
en het fundament van de bergen verplaatst zijn,
zij zal heen en weer geschud worden omdat Hij in
woede ontstak.
8. Rook steeg op uit Zijn neusvleugels,
verslindend vuur zal uit Zijn mond naar buiten
gekomen zijn,
vuurkolen werden erdoor aangestoken.
9. Hij Die de hemel heeft uitgespannen zal
neergedaald zijn,
met een zware donkere wolk onder Zijn voeten.
10. Als een ruiter zal Hij een Cherub bereden en
gevlogen hebben,
pijlsnel zal Hij op de vleugels van de wind door de
lucht gevlogen hebben.
11. Hij zal duisternis als zijn schuilplaats gesteld
hebben, Zijn beschutting van alle kanten.
Duisternis van het water van donkere wolken vol
nevel.
12. De glans die van Hem uitgaat brak door de
donkere wolken heen,
hagel en vurige kolen.
13. Ook in de hemelen zal JHVH het doen donderen.
De Allerhoogste zal Zijn stem gebruikt hebben,
hagel en vurige kolen.
14. Hij zal Zijn pijlen uitgezonden hebben en ze
uitgewaaierd hebben,
schoot bliksemen uit en zal hen in verwarring
gebracht hebben.
15. De stroombeddingen der wateren zullen
verschenen zijn,
de fundamenten van de bewoonde wereld zullen
erdoor blootgelegd zijn.
‘Uw bestraffing JHVH voor de intellectuele geest, de
Geest uit Uw neus.’
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16. Vanuit de hoge plaats zal Hij dat uitgezonden
hebben,
Hij zal mij meegenomen hebben en uit talrijke
wateren opgetrokken hebben.
17. Hij zal mij van mijn sterke vijand en van mijn
haters verlost hebben, want zij waren sterker dan
mij.
18. Op de dag van mijn vernedering zullen zij mij
tegemoetgekomen zijn,
maar JHVH zal als een steunende staf voor mij
geweest zijn.
19. Hij zal mij in de vrije ruimte uitgeleid hebben, Hij
zal mij weggetrokken hebben omdat Hij tot mij
aangetrokken was.
20. Dan zal JHVH mij naar mijn gerechtigheid
vergolden hebben,
in overeenstemming met de zuiverheid van mijn
handen zal Hij mij beloond hebben.
21. Want ik hield mij aan de levenswegen van JHVH,
en handelde niet slecht tegenover mijn God.
22. Want al Zijn oordelen heb ik voor ogen,
en ik zal Zijn voorschriften niet naast mij neergelegd
hebben.
23. Want ik zal oprecht naar Hem toe geweest zijn en
mijzelf voor mijn ongerechtigheid bewaard
hebben.
24. Dus zal JHVH op mijn gerechtigheid teruggekomen
zijn, op mijn zuivere handen die Hij ziet.
25. ‘Naar een hartsvriend zult U zich vriendelijk
betoond hebben,
met de oprechte zult U oprecht gehandeld hebben.
26. Bij wie zichzelf zuivert, zult U Uzelf zuiver
betoond hebben,
maar met de draaier zult U geworsteld hebben.
27. Want een vernederd volk zult U verlost hebben,
maar de hoogmoedige ogen zult U vernederd doen
neerkijken.
28. Want U zult mijn lamp aangestoken hebben,
mijn God JHVH zal mijn duisternis verlicht hebben.
29. Want met U zal ik tegen een legerbende
opgelopen zijn,
en met mijn God over een muur gesprongen zijn.’
30. Dé God, volmaakt is Zijn levensweg,
het gelouterde gebod van JHVH,
Hij is een Schild voor allen die hun toevlucht bij Hem
zoeken.
31. Want wie is God behalve JHVH?
Wie is een hoge Rotstoren naast onze God?
32. Dé God Die mij met kracht dichtbij zich houdt,
en mijn levensweg volmaakt gemaakt zal hebben.
33. Mijn voeten als de hinden balancerend,
zodat ik op grote hoogten staande gebleven zal zijn.
34. Hij onderwijst mijn handen hoe te strijden,
mijn arm spande de bronzen boog.
35. ‘Ook mij zult U Uw reddende Schild gegeven
hebben,
Uw Rechterhand zal mij ondersteund hebben en Uw
zachtmoedigheid zal mij groot gemaakt hebben.
36. Om te onderwerpen zult U mijn voetstappen
vergroot hebben,
mijn enkels wankelden niet.
37. Ik zal mijn vijanden achtervolgd en ingehaald
hebben,
ik zal niet teruggekeerd zijn voordat zij vernietigd
zijn.
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38. Ik zal hen verwond hebben, zodat zij niet in staat
geweest zullen zijn om op te staan,
onder mijn voeten zullen zij gevallen zijn.
39. U zult mij met kracht in de strijd bij U gehouden
hebben,
mijn vijanden onder mijn voeten doen buigen.
40. U gaf mij de nek van mijn vijanden,
mijn haters zal ik verdelgd hebben.’
41. Zij zullen geroepen hebben, maar er is geen
verlosser,
tot JHVH, maar Hij antwoordde hen niet.
42. ‘Dan zal ik hen als stof tegenover wind verpulverd
hebben,
als troep in de straten zal ik hen uitgestort hebben.
43. U zult mij aan de competitie van het volk doen
ontsnappen,
U zult mij als het hoofd der samenlevingen
aangesteld hebben,
een volk dat ik niet kende zal voor mij gewerkt
hebben.
44. Na met hun oren geluisterd te hebben, zullen zij
mij gehoorzaamd hebben,
de zonen van buitenlanders zullen ineengekrompen
voor mij neergebogen zijn.
45. Deze uitheemse zonen zullen flauwgevallen zijn
en bevend uit hun schuilplaatsen gekomen zijn.’

7. De wet van JHVH repareert de ziel volledig, het
getuigenis van JHVH is duurzaam, ze maakt de
dommen wijs.
8. De opdrachten van JHVH zijn rechtvaardig, zij
maken het hart blij, de bevelen van JHVH zijn
helder, zij verlichten de ogen.
9. De vrees voor JHVH is zuiverend en houdt eeuwig
stand, de oordelen van JHVH zijn evenwichtig, ze
zijn allemaal terecht.
10. Veel begeerlijker dan goud, dan veel gelouterd
goud, zoeter dan honing, dan honing uit de raat.
11. ‘Ook Uw knecht wordt erin onderwezen, het eraan
vasthouden heeft veel effect.
12. Wie zal dwalingen onderscheiden hebben? Spreek
mij vrij van wat verborgen is.
13. Spaar Uw dienaar ook voor hoogmoedigheden, laat
ze niet over mij geheerst hebben. Dan zal ik
volmaakt geweest zijn, gereinigd van veel
overtredingen.
14. Dan zullen de woorden van mijn mond en zal de
klank van de muziek van mijn hart U welgevallig
geweest zijn, JHVH mijn hoge Rotstoren en mijn
Losser!’

Psalm 20.
(P) JHVH stuurt hulp door Zijn Rechterhand

46. JHVH leeft! En gezegend is mijn hoge Rotstoren,
de God van mijn redding zal hoogverheven geweest
zijn.
47. De God Die mij de wraak toewijst,
en het Woord volken beneden mij.
48. Hij verlost mij van mijn vijanden.
‘Zeker, boven degenen die tegen mij opstaan zult U
mij verheven hebben,
U zult mij van de gewelddadige man bevrijd hebben.
49. Juist daarom zal ik U onder de volken geprezen
hebben JHVH,
en Uw Naam met muziek bezongen hebben.
50. Jeshua als Zijn Koning groot makend,
Die goedheid aan Zijn Messias betoond,
aan David en zijn nageslacht, voor eeuwig.’

Psalm 19.
(H) De wijsheid van JHVH is begeerlijker dan goud

Voor de dirigent, een Psalm van David.
1. De hemelen spreken boekdelen over de glorie van
God en het uitspansel laat duidelijk zien wat Zijn
handen maken.
2. Dag aan dag zullen woorden uitgestort worden en
nacht op nacht zal leerstof uitgelegd zijn.
3. Zonder te spreken, zonder woorden, geen stem
die er klonk.
4. Hun richtsnoer werd over heel de aarde uitgerold,
hun thema’s tot de uiteinden van de bewoonde
wereld. Voor de zon zette Hij een verheven tent
op.
5. Als een bruidegom die zijn bruidsvertrek uitkomt
is hij, hij zal zo blij als een sterke sporter die een
race loopt geweest zijn.
6. Vanaf de grens van de hemelen vertrekt hij om
zijn weg tot de andere grens te vervolgen, niets
blijft voor zijn hitte verborgen.
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Voor de dirigent, een Psalm van David.
1. JHVH zal u op de benauwende dag geantwoord
hebben, de Naam van de God van Jakob zal u
hoog en veilig geplaatst hebben.
2. Hij zal u hulp uit het heiligdom gezonden hebben
en u vanuit Sion gesterkt hebben.
3. Hij zal zich al uw gaven herinnerd hebben en uw
brandoffers vet gaaf beschouwd hebben. Selah.
4. Hij zal u uw diepste hartsverlangen gegeven
hebben en al uw plannen zullen uitgevoerd zijn.
5. ‘Wij zullen van vreugde over Uw Jeshua gejuicht
hebben! Uit Naam van onze God de banier
geheven hebben!’
JHVH zal al uw verzoeken ingewilligd hebben.
6. Nu wist ik dat JHVH Zijn gezalfde redde. Uit Zijn
heilige hemel zal Hij hem geantwoord hebben met
de krachtige verlossing van Zijn Rechterhand.
7. Als gelijksoortige ruiters en op gelijksoortige
paarden hebben wij de Naam van JHVH onze God
vermeld.
8. Zij die gebogen en gevallen waren zijn wij die
opgestaan en hersteld zullen zijn.
9. ‘O JHVH verlos!’
De Koning zal ons als wij roepen in die tijd
geantwoord hebben.
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Psalm 21.
(P) JHVH redt de koning door Zijn Hand

Voor de dirigent, een Psalm van David.
1. ‘JHVH, de koning zal zich in Uw sterkte verheugd
hebben! Wat? Hij zal uitbundig over Uw verlossing
gejuicht hebben!
2. U gaf hem wat zijn hart verlangde, het verzoek
van zijn lippen wees U niet af. Selah.
3. Want U zult hem met zegeningen van goedheid
tegemoetgekomen zijn, U zult een kroon van
gelouterd goud op zijn hoofd geplaatst hebben.
4. Leven verzocht hij van U, U schonk hem lengte
van dagen, voor eeuwig en altijd.
5. Groot is zijn glorie in Uw Jeshua, als een
majesteit, met pracht bekleed, zult U hem
gelijkend gemaakt hebben.
6. Want U zult hem eeuwige zegeningen toegewezen
hebben, U zult hem met de blijdschap op Uw
gezicht verblijd hebben.
7. Want de koning vertrouwt op JHVH, vanwege de
goedheid van de Allerhoogste zal hij niet omver te
werpen geweest zijn.
8. Uw krachtige Hand zal al Uw vijanden
onderworpen hebben, Uw Rechterhand zal Uw
haters getroffen hebben.
9. U zult hen in een vurige oven geplaatst hebben, in
de tijd van Uw confrontatie.’
JHVH zal hen in Zijn woede verzwolgen hebben,
het vuur zal hen verteerd hebben.
10. ‘Hun opbrengst op aarde zult U vernield hebben,
wat door Adams zonen uitgezaaid is.
11. Want kwaad spanden zij tegen U samen, zij
bedachten een samenzwering die zij niet
waargemaakt zullen hebben.
12. Want U zult een standpunt achter hun rug
ingenomen hebben, met Uw boogpezen zult U op
hun gezichten gericht hebben.
13. Verhoog JHVH! Met krachtig geluid zullen wij
gezongen hebben en Uw macht muzikaal gespeeld
hebben.’

Psalm 22.
(P) Zij verdelen mijn kleding, maar U redt mij uit de muil van de
leeuw

Voor de dirigent, op de wijs van ‘de hinde in de
dageraad’ een Psalm van David.
1. ‘Mijn God, mijn God, waarom liet U mij alleen en
is mijn redding ver weg, de woorden die ik
uitbrul?
2. God, overdag heb ik U aangeroepen, maar U heeft
niet geantwoord, ’s nachts ook, wees niet als de
stilte voor mij.
3. U bent toch heilig, U neemt zitting op de
lofzangen van Israël!
4. Onze voorvaders vertrouwden op U en U bracht
hen in veiligheid.
5. Zij riepen tot U en zij werden bevrijd,
vertrouwden op U en werden niet teleurgesteld.
6. Maar ik ben een worm en geen man, een smet op
de mensheid, door het volk geminacht.
7. Iedereen die mij ziet heeft mij bespot, zij hebben
de tong uitgestoken en het hoofd geschud.’
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8. ‘Het afwentelend op JHVH, zal Hij Hem verlost en
vrijgemaakt hebben? Want Hij verlangde toch naar
Hem?’
9. ‘Want U brengt mij toch uit de baarmoeder voort
en stelt mij toch aan de borsten van mijn moeder
gerust?
10. Voor U werd ik uit de schoot van mijn moeder
geworpen, vanaf de buik van mijn moeder bent U
mijn God.
11. U zult niet ver weg van mij geweest zijn, al is de
nood hoog en is er geen hulp.
12. Vele stieren omringden mij, sterke uit Basan
omsingelden mij.
13. Als een verscheurende brullende leeuw sperden
zij hun mond open naar mij.
14. Als water werd ik uitgegoten, al mijn botten
braken in stukken. Mijn hart smolt als was in mijn
diepste innerlijk.
15. Als aardewerk droogde mijn kracht op, ook mijn
tong kleeft aan mijn gehemelte, zult U mij ook
tot het stof des doods beschikt hebben?
16. Want honden hadden mij omringd, een
kwaadwillige groep omsingelde mij, als de voor en
achterpoten van een leeuw.
17. Al mijn botten zal ik geteld hebben, zij zullen het
aangezien en mij aangestaard hebben.
18. Zij zullen mijn kleding onder elkaar verdeeld
hebben en het lot over mijn jas geworpen
hebben.
19. Maar U JHVH zult niet veraf geweest zijn, mijn
Kracht, haast U om mij te helpen!
20. Bevrijd mijn ziel van het zwaard, mijn enige leven
uit handen van de hond.
21. Red mij uit de muil van de leeuw, U antwoordde
mij vanaf de horens der eenhoorns!
22. Ik zal Uw Naam herhaaldelijk aan mijn broers
verteld hebben, te midden van wie verenigd zijn
zal ik U geloofd hebben.’
23. ‘U die JHVH vreest prijst Hem! Geheel het
nageslacht van Jakob verheerlijk Hem! Heb diep
ontzag voor Hem alle nakomelingen van Israël!
24. Want Hij verachtte en verafschuwde de ellende
van de vernederde niet, Hij hield Zijn gezicht niet
voor hem verborgen, Hij luisterde als hij het
uitroept tot Hem:’
25. ‘Voor U is mijn lofzang in een grote vergadering,
mijn geloften zal ik tegenover wie Hem vrezen
betaald hebben.
26. De zachtmoedigen zullen gegeten hebben en
verzadigd zijn, wie Hem zoeken zullen JHVH
geprezen hebben, uw hart zal voor eeuwig
opgeleefd zijn.
27. Alle uiteinden van de aarde zullen het zich
herinnerd hebben en naar JHVH zijn
teruggekeerd, alle families uit de volken zullen
zich voor Uw aanblik neergebogen hebben.
28. Want het koningschap is van JHVH, Hij regeert
over de samenlevingen.
29. Alle welvarenden op aarde werden verteerd en
zullen aanbeden hebben, ze zullen zich uit
eerbied voor Zijn aanblik neergebogen hebben,
iedereen die in het stof afdaalt en zijn ziel niet in
leven hield.
30. Hun nageslacht zal voor Hem gewerkt hebben, aan
die generatie zal van de Heer verteld worden.
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31. Zij zullen binnengekomen zijn en Zijn gelijk aan
een volk dat geboren wordt verklaard hebben,
want Hij maakte het.’

Psalm 23.
(P) JHVH is mijn Herder

Een Psalm van David.
1. JHVH is mijn Herder, aan niets zal ik gebrek
gehad hebben.
2. Hij zal mij in grazige weiden te rustte gelegd en
naar rustgevend water geleid hebben.
3. Hij zal mijn ziel hersteld hebben, Hij zal ons over
het rechtvaardige pad geleid hebben, met als doel
om Zijn Naam te vestigen.
4. ‘Ook wanneer ik door de nauwe kloof van de
schaduw des doods gewandeld zal hebben zal ik
niet bang voor het kwaad geweest zijn, omdat U
met mij bent, Uw stok en Uw staf zullen mij
bemoedigd hebben.
5. Voor de ogen en in het zicht van mijn vijanden
zult U de tafel voor mij gedekt hebben. U zalfde
mijn hoofd met olie, mijn beker stroomt over.’
6. Inderdaad, het goede en goedheid zullen mij alle
dagen van mijn leven gevolgd zijn tot ik naar het
huis van JHVH terugkeerde, tot in lengte van
dagen…

Psalm 24.
(P) JHVH is de glorieuze Koning Die binnengaat

Een Psalm van David.
1. De volledige aarde behoort aan JHVH, de
bewoonde wereld en haar bewoners.
2. Want Hij begon met de zeeën, Hij heeft de
waterstroming gestuurd.
3. Wie zal de berg van JHVH beklommen hebben?
Wie zal op Zijn heilige plaats standgehouden
hebben?
4. Wie schone handen en een zuiver hart heeft, wie
zijn ziel niet onoprecht verhief en niet bedrieglijk
zwoer.
5. Hij zal de zegening van JHVH meegedragen
hebben, het recht van de God Die hem verlost.
6. Dit is de generatie die zijn toevlucht bij Hem
zoekt, hevig verlangend om uw aanblik te zien
Jakob. Selah.
7. Haal de (hemel)poorten op hoofden, haal de
verborgen deuren weg, waardoor de glorieuze
Koning binnengekomen zal zijn.
8. Wie is deze glorieuze Koning? JHVH, machtig en
sterk! JHVH, sterk in de strijd!
9. Haal de (hemel)poorten op hoofden, haal de
verborgen deuren weg en de glorieuze Koning zal
binnengekomen zijn!
10. Wie is deze glorieuze Koning? JHVH der
legerscharen, Hij is de glorieuze Koning! Selah.
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Psalm 25.
(P) JHVH laat ieder de loop van zijn leven zien

Van David. (Gedicht volgens het Hebreeuwse ABC)
1. Aleph. א. ‘Aan U JHVH zal ik mijn ziel opgedragen
hebben.
2. Beth. ב. Op U mijn God vertrouwde ik, ik zal niet
teleurgesteld geweest zijn en mijn vijanden zullen
niet over mij gejuicht hebben.
3. Gimel. ג. Ook zal iedereen die U verwacht niet
teleurgesteld worden, wie nutteloos en
trouweloos handelen zullen wel teleurgesteld
zijn.
4. Daleth. ד. Uw wegen, doe mij die kennen JHVH,
onderwijs mij Uw centrale pad.
5. He. ה. Leid mij standvastig,
Vav. ו. en onderwijs mij, want U bent de God Die
mij bevrijdt, naar U zag ik altijd uit.
6. Zain. ז. Gedenk Uw barmhartigheden JHVH en Uw
goedgunstigheden, want die zijn er altijd.
7. Cheth. ח. De zonden uit mijn jeugd, of mijn
opstandigheid, gedenk die niet! Denk vanuit Uw
goedheid aan mij, omwille van Uw goedheid
JHVH!’
8. Teth. ט. Goed en oprecht is JHVH, juist daarom
zal Hij zondaars de loop van het leven laten zien.
9. Jod. י. Hij zal de zachtmoedigen in het oordeel
geleid hebben, de zachtmoedigen zullen in de
loop van het leven onderwezen zijn.
10. Caph. כ. Heel het centrale pad van JHVH is
goedgunstig en standvastig voor wie Zijn verbond
en getuigenissen bewaren.
11. Lamed. ל. ‘Omwille van Uw Naam JHVH, vergaf U
mijn slechtheid, want die is overvloedig.’
12. Mem. מ. Wie is de man die JHVH eerbiedigt? Hij
zal hem de loop van het leven dat hij uitgekozen
heeft geleerd hebben.
13. Nun. נ. Zijn ziel zal zich goed te ruste gelegd
hebben, zijn nageslacht zal de aarde beërfd
hebben.
14. Samech. ס. Het vertrouwelijke overleg met JHVH
is voor wie Hem vrezen en Zijn verbond verklaart
Hij aan hen.
15. Ain. ע. Mijn ogen zijn voortdurend op JHVH
gericht, want Hij zal mijn voeten uit het net
gehaald hebben.
16. Pe. פ. ‘Keer U naar mij en wees mij genadig, want
ik ben eenzaam en verdrukt.
17. Tsade. צ. De druk op mijn innerlijk was groot, leid
mij uit mijn benauwdheden. Koph. ק.(ontbreekt)
18. Resch. ר. Zie mijn ellende en mijn zwoegen en
draag al mijn zonden weg.
19. Resch. ר. Kijk naar mijn vijanden want zij waren
met velen, met gewelddadige haat haatten zij
mij.
20. Schin. שׂ. Bescherm mijn ziel en bevrijd mij, mijn
ziel zal niet teleurgesteld geweest zijn omdat ik
mijn toevlucht bij U zocht.
21. Thav. ת. Integriteit en oprechtheid zullen mij
beschermd hebben, omdat ik smachtend naar U
uitzag.
22. Pe. פ. Koop Israël zelf los O God, uit al zijn
benauwdheden.’
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Psalm 26.
(H) Beoordeel mijn oprechtheid JHVH

Van David.
1. ‘Beoordeel mij JHVH, want ik wandelde oprecht.
Ik zal niet gewankeld hebben omdat ik op JHVH
vertrouwde.
2. Toets mij JHVH en stel mij op de proef, zuiver
mijn gevoel en mijn hart.
3. Want Uw goedheid staat mij recht voor ogen, mijn
wandel was stabiel.
4. Ik zat niet bij slechte mensen en met huichelaars
zal ik niet omgegaan zijn.
5. Ik haatte de samenkomst van wie slecht doen en
bij de boosdoeners zal ik niet gezeten hebben.
6. Ik zal mijn handen in onschuld gewassen hebben
en rondom Uw altaar samengekomen zijn JHVH.
7. Om de lofprijs te doen klinken en al Uw wondere
werken te vertellen.
8. JHVH, ik hield van de tabernakel, Uw huis, de
woonplaats van de tent met Uw glorie.
9. Laat mijn ziel niet samen met de zondaars
verzameld zijn, of mijn leven met mannen die
bloedvergieten,
10. die de hand in listige plannen hebben, zij die hun
hand voor omkoperij ophielden.
11. Maar ik zal in mijn oprechtheid gewandeld
hebben, verlos mij en bewijs mij genade.
12. Mijn voetstappen volgden een recht spoor, in de
samenkomsten zal ik JHVH gezegend hebben.’

Psalm 27.
(P) JHVH zal mij in kwade tijden op de Rots beschermd hebben

Van David.
1. JHVH, mijn Licht en mijn Bevrijder, voor wie
anders zal ik gevreesd hebben? JHVH, de
beschermer van mijn leven, voor wie anders zal ik
eerbied gehad hebben?
2. Als het kwaad van mijn vrienden mij bereikt, mijn
verdrukkers en vijanden mij met huid en haar
verslinden, dan struikelden en vielen zij.
3. Al zou een legerkamp mij belegerd hebben, mijn
hart zal niet bevreesd geweest zijn, al zou er
oorlog tegen mij gevoerd worden, hier vertrouw ik
op.
4. Één vraag stelde ik aan JHVH, dit zal ik gezocht
hebben, om alle dagen in het huis van JHVH te
wonen, om de schoonheid van JHVH te zien en te
overleggen in Zijn tempel.
5. In kwade tijden zal Hij mij in Zijn schuilhut
verborgen hebben, in Zijn beschermende tent zal
Hij mij verstopt hebben, Hij zal mij op de Rots
grootgebracht hebben.
6. Want nu zal mijn hoofd boven de vijanden die mij
omringen opgeheven zijn en zal ik offers van
vreugde in Zijn tent gebracht hebben, voor JHVH
zal ik gezongen en muziek gemaakt hebben.
7. ‘Luister JHVH!’ Zal mijn stem geroepen hebben,
‘wees mij genadig en antwoord mij!’
8. ‘Mijn hart sprak tot u: ‘Zoek mijn aanblik!’’
‘Uw aanblik zal ik gezocht hebben JHVH!
9. U zult Uw gezicht niet voor mij verborgen
gehouden hebben, door boosheid U niet van Uw
dienaar afgekeerd hebben. U bent mijn hulp
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geweest, U mijn God en mijn bevrijder zult mij
niet opgegeven en verlaten hebben.’
10. Als mijn vader en mijn moeder mij verlieten zal
JHVH mij opgevangen hebben.
11. ‘Onderwijs mij Uw weg JHVH en leid mij op het
rechte pad, omwille van mijn vijanden.’
12. Ik zal niet aan het hartsverlangen van mijn
vijanden overgeleverd zijn, want valse getuigen
en wie naar geweld snakken stonden tegen mij
op.
13. Als ik er niet op vertrouwd had om de goedheid
van JHVH in het land van de levenden te zien…
14. Smacht naar JHVH! Wees sterk en Hij zal uw hart
gesterkt hebben, smacht naar JHVH!

Psalm 28
(H) Geef de boosdoener loon naar werken

Van David.
1. ‘Tot U JHVH zal ik geroepen hebben. Mijn hoge
Rotstoren zal toch niet doof voor mij geweest
zijn? U zult toch niet stil naar mij geweest zijn?
Want ik leek op hen die in de gevangenenput zijn
afgedaald.
2. Luister naar de stem van mijn oprechte gebed, als
ik het uitschreeuw tot U, als ik mijn handen naar
het Heilige der heiligen ophef, Uw heilige plaats.
3. Ik zal niet met de boosdoener meegegaan zijn,
met wie onrecht doen, die hun vrienden zeggen
dat het veilig is, maar met een slecht hart.
4. Geef hen (loon) naar hun werken, hun slechte
daden, betaal het werk dat hun uit handen komt,
keer hun beloning uit.’
5. Want zij zullen geen acht op het werk van JHVH
geslagen hebben, of op wat Zijn handen gedaan
hebben, dan zal Hij hen afgebroken en niet
opgebouwd hebben.
6. JHVH is gezegend, want Hij luisterde naar het
uitroepen van mijn oprechte gebeden.
7. JHVH, mijn sterkte en mijn schild, op Hem
vertrouwde mijn hart en Hij hielp mij, daarom zal
mijn hart gejuicht hebben en zal ik Hem met
lofzangen geprezen hebben.
8. JHVH is hun kracht, de veilige Jeshua, de burcht
voor Zijn gezalfden is Hij.
9. ‘Verlos Uw volk en zegen Uw erfdeel, weid hen en
verhef hen voor eeuwig.’

Psalm 29.
(P) Geef JHVH glorie voor Zijn kracht

Een psalm van David.
1. Geef aan JHVH, zonen van God! Geef JHVH
eerbied en kracht!
2. Geef JHVH eerbied voor Zijn Naam, buig neer voor
JHVH in het prachtige heiligdom.
3. De stem van JHVH klinkt over de wateren, de God
van eerbied donderde, JHVH is boven de
overvloedige wateren.
4. De stem van JHVH is krachtig, de stem van JHVH
is majestueus.
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5. De stem van JHVH zal ceders gebroken hebben,
JHVH zal de ceders uit de Libanon (witte
bergketen) geknakt hebben.
6. Dan zal Hij ze als een kalf uit de Libanon doen
opspringen en de Hermon (besneeuwde top) als de
zoon van de eenhoorn.
7. De stem van JHVH doorklieft de hemel als
vlammend vuur.
8. De stem van JHVH zal de woestijn doen dansen,
JHVH zal de heilige woestijn doen dansen.
9. De stem van JHVH zal de hinden doen werpen, de
honingraat blootleggen en in Zijn tempel zegt
iedereen: ‘Glorie!’
10. JHVH zat op de watervloed en zal er tot in de
eeuwige wereld als Koning gezeten hebben.
11. JHVH zal Zijn volk kracht gegeven hebben, JHVH
zal Zijn volk met vrede gezegend hebben.

Psalm 30.
(P) JHVH is mij genadig

Een Psalm, een lied bij de inwijding van het huis van
David.
1. ‘Ik zal U blijven verheffen JHVH, want U trok mij
omhoog en liet mijn vijanden niet blij over mij
zijn.
2. JHVH, mijn God, ik riep tot U en U heeft mij
genezen.
3. JHVH, U deed mijn ziel uit het dodenrijk
opklimmen, u liet mij boven het afdalen in de
gevangenenkuil uit herleven.’
4. Maak muziek voor JHVH Zijn hartsvrienden en zeg
dank als u denkt aan Zijn heiligheid.
5. Want Zijn woede duurt maar kort, leven is wat Hij
graag wil, bij zonsondergang zal het gehuil
overnacht hebben, maar ’s morgens is er gejuich.
6. Ik zei in mijn gerustheid: ‘In eeuwigheid zal ik
onwankelbaar geweest zijn.
7. JHVH, naar Uw wil richtte U mij op. als een sterke
berg, U verborg Uw aangezicht en ik was
geschrokken.
8. Tot U JHVH heb ik geroepen en de gunst van mijn
Heer heb ik gezocht.
9. Wat voor zin heeft het als mijn bloed in de groeve
afdaalt? Zal het stof U dankgezegd hebben? Zal
dat Uw waarheid verkondigd hebben?
10. Luister JHVH! Wees mij genadig JHVH! Kom mij te
hulp!
11. U veranderde mijn rouw in een rondedans, U liet
mijn rouwkleding los en zult mij met blijdschap
vastgehouden hebben.
12. Daarom zal met muziek eer bewezen en niet
gezwegen worden JHVH, mijn God, voor eeuwig
zal ik U dankgezegd hebben.’

Psalm 31.

2. Leg Uw oor te luister, bevrijd mij snel, wees mijn
Rots in de branding, als een versterkt Fort dat
mijn redding is.
3. Want U bent mijn Fort en mijn steile Rots,
omwille van Uw Naam zult U mij geleid en verfrist
hebben.
4. U zult mij uit het net dat zij voor mij verborgen
hielden geleid hebben, U mijn Fort!
5. Aan Uw Hand zal ik mijn geest toevertrouwd
hebben, U kocht mij los JHVH, standvastige God.
6. Ik haatte wie vergankelijke afgoden bewaren,
want ik vertrouwde op JHVH.
7. Om Uw goedheid zal ik gejuicht hebben en blij
geweest zijn, want U zag mijn vernederingen en
wist hoe benauwd mijn ziel het had.
8. U leverde mij niet in handen van mijn vijanden
over, U liet mijn voeten de open ruimte betreden.
9. Wees mij genadig JHVH, want ik was benauwd,
mijn oog, mijn ziel en mijn gevoel kwijnden weg
van verdriet.
10. Want mijn leven kwam van verdriet aan zijn
einde, mijn jaren door gekreun, door mijn zonde
wankelde mijn kracht, mijn gebeente kwijnde
weg.
11. Voor ieder die mij benauwde was ik verachtelijk,
vooral voor mijn naasten, verafschuwd door mijn
vrienden, wie mij buiten zien vluchtten voor mij
weg.
12. Uit het hart werd ik vergeten, als een dode, ik
werd als een kapot ding.
13. Want ik hoorde het gekonkel van velen, ‘vrees van
alle kanten’ is wat zij samen tegen mij beramen,
zij smeedden plannen om mijn ziel weg te nemen.
14. Maar ik vertrouwde op U JHVH, ik zei:
‘U mijn God!’
15. Mijn tijd is in Uw hand, red mij uit handen van
mijn vijanden en mijn vervolgers.
16. Laat het licht van Uw gezicht over Uw dienaar
stralen, verlos mij door Uw vriendelijke genade.
17. JHVH, dan zal ik niet teleurgesteld geweest zijn,
want ik riep tot U. Dan zullen de boosdoeners wel
teleurgesteld zijn, in het dodenrijk zullen zij tot
zwijgen gebracht zijn.
18. Dan zullen de leugenlippen stom geworden zijn,
wie hooghartig tegenover de rechtvaardige
spreken, trots en minachtend.
19. Hoe groot is de goedheid die U voor de
godvrezenden koesterde, U werkte Adams zonen
tegen, ten gunste van wie hun toevlucht bij U
zoeken.
20. U zult hen in de schuilplaats van Uw aanblik
verborgen gehouden hebben, voor de man die een
valstrik legt. U zult hen in een schuilhut voor de
taal der discussies verborgen gehouden hebben.’
21. Kniel voor JHVH, want Hij is wonderbaar
vriendelijk met mij omgegaan, in een belegerde
stad was Hij goed voor mij.
22. Ik zei al te gehaast: ‘Ik verdween uit Uw zicht,’
natuurlijk hoorde U mijn stem van oprecht gebed,
mijn schreeuwen tot U.

(P) JHVH houdt de godvrezenden in Zijn schuilplaats verborgen

Voor de dirigent: Een Psalm van David.
1. ‘Bij U JHVH zocht ik mijn toevlucht en ik zal in
eeuwigheid niet beschaamd uitgekomen zijn,
verlos mij door Uw recht.
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23. Heb JHVH lief, al Zijn hartsvrienden! JHVH
bewaakt de getrouwen, wie hoogmoedig handelt
wordt overvloedig uitbetaald.
24. Wees sterk en uw diepste innerlijk zal versterkt
zijn, ieder die geduldig op JHVH wacht.
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Psalm 32.
(P) JHVH wijst de te bewandelen weg

Een leerdicht van David.
1. Het geeft blijdschap als overtredingen opgeheven
en zonden bedekt zijn.
2. Gelukkig de mens wiens slechte daad niet door
JHVH aangerekend zal zijn en wiens geest zonder
bedrog is.
3. Toen ik slechte gedachten vormde, verging mijn
kracht, heel de dag was ik niet te genieten.
4. Overdag en ’s nachts heeft Uw Hand zwaar op mij
gerust, mijn energie was als uitgedroogd
zomerfuit. Selah.
5. Mijn overtredingen heb ik U bekend gemaakt,
mijn zonde was niet verborgen. Ik zei:
‘Ik zal mijn opstandigheid aan JHVH beleden
hebben!
De zonde door mijn overtredingen vergaf U.
Selah.
6. Daarom zal iedere hartsvriend voorbede bij U
gedaan hebben en als de tijd van uithongering is
aangebroken, zullen stortregens met overvloedig
veel water hem niet bereikt hebben.
7. U beschermt, U zult mij voor de tegenstander
behoed hebben, met een schreeuw van verlossing
zult U mij omringd hebben.’ Selah.
8. ‘Ik zal u inzicht en aanwijzingen gegeven hebben
over welke weg te bewandelen, ik zal u
raadgegeven hebben, mijn oog is op u.
9. Het zal niet zoals bij het paard of de ezel die niet
begrijpen geweest zijn, wier hoofdstel met teugel
en halster in toom gehouden moet worden, zij
worden u niet opgelegd.’
10. Vele kwellingen (zijn er) voor de boosdoener,
maar wie op JHVH vertrouwt zal met goedheid
omgeven zijn.
11. Wees blij in JHVH en jubel u rechtvaardigen, zing
het uit van vreugde u oprechten van hart!

Psalm 33.
(P) Het plan van JHVH zal altijd standgehouden hebben

1. Schreeuw het uit van vreugde in JHVH
rechtvaardigen! Want het past de oprechten om
te lofprijzen.
2. Breng dank aan JHVH met de harp en de
tiensnarige lier, maak muziek!
3. Zing Hem een nieuw lied, musiceer met
vreugdevol trompetgeschal.
4. Want het Woord van JHVH is eerlijk en al Zijn
werken zijn standvastig.
5. Hij houdt van rechtvaardigheid en het oordeel vol
goedheid van JHVH vervulde de aarde.
6. Door het Woord van JHVH werden de hemelen
gemaakt, door de Geest uit Zijn mond alle
menigten.
7. Het zeewater stapelend tot een golf en de
diepzee als bergkamer toewijzend.
8. Laat heel de aarde diep ontzag voor JHVH gehad
hebben, alle bewoners van de wereld zullen zich
erbij neergelegd hebben.
9. Want Hij sprak en het gebeurde, wat Hij beval zal
standgehouden hebben.
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10. JHVH vernietigde het plan van de samenlevingen,
Hij hield de plannen die de volken bedenken
tegen.
11. Het plan van JHVH zal altijd standgehouden
hebben, de plannen uit Zijn hart van generatie op
generatie.
12. Hoe gelukkig is het volk dat JHVH tot God heeft,
het volk dat Hij als erfdeel voor zichzelf verkoos.
13. JHVH keek vanuit de hemel en zag alle zonen van
Adam.
14. Vanuit Zijn thuisbasis bezag Hij alle
aardbewoners.
15. Hij geeft hun harten eensgezind vorm, geeft
inzicht in alles wat zij ondernemen.
16. De koning wordt niet verlost door een groot leger,
een machtig man zal niet door een sterke menigte
gered zijn.
17. Misleidend is de redding door een wagenpaard,
zijn grote kracht zal hem niet doen ontsnappen.
18. Zie dat het oog van JHVH op de godvrezenden is,
zij die Zijn vriendelijke genade verwachten.
19. Om hun ziel uit de dood te bevrijden en in
hongersnood in leven te houden.
20. Onze ziel zag uit naar JHVH, Hij is onze hulp en
ons schild.
21. Want ons hart zal zich in Hem verheugd hebben,
omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwden.
22. ‘Uw vriendelijke genade zal met ons geweest zijn
JHVH, zodra wij U verwachtten.’

Psalm 34.
(G) Vermijd het kwaad en doe het goede

Van David toen hij zijn verstand verloren had in
tegenwoordigheid van Abimelech die hem daarop
weggejaagd heeft, en hij is vertrokken. (Rijm volgens
het Hebreeuwse ABC)
1. Aleph. א. Geknield zal ik altijd hebben voor JHVH,
lofprijs voor Hem klinkt voortdurend uit mijn
mond.
2. Beth. ב. In JHVH zal mijn ziel zich beroemd
hebben, de zachtmoedigen zullen het gehoord en
zich verheugd hebben.
3. Gimel. ג. Verheerlijk JHVH met mij en laten wij
samen Zijn Naam geprezen hebben.
4. Daleth. ד. Mijn toevlucht zocht ik bij JHVH, Hij
antwoordde mij en Hij bevrijdde mij uit al mijn
angsten.
5. He. ה. Zij keken naar Hem en straalden,
Vav. ו. en hun gezichten zullen geen schaamte
getoond hebben.
6. Zain. ז. Deze onderdrukte riep en JHVH luisterde,
Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
7. Cheth. ח. De Engel van JHVH zet Zijn kamp in de
buurt van hen die Hem vrezen op en Hij zal hen
gered hebben.
8. Teth. ט. Proef en zie dat JHVH goed is, gezegend
is de sterke man die zijn toevlucht bij Hem heeft
gezocht.
9. Jod. י. Heb diep ontzag voor dé JHVH u Zijn
geheiligden! Want niets ontbreekt hen die Hem
vrezen.
10. Caph. כ. Ommuurde dorpen waren in nood en
leden honger, maar wie JHVH zoeken zullen geen
gebrek aan enig goed gehad hebben.
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11. Lamed.  לGa ervoor zonen, luister naar mij, diep
ontzag voor JHVH zal ik u onderwezen hebben.
12. Mem. מ. Wie is de man die het leven verlangt, het
liefheeft om dagelijks het goede te zien?
13. Nun. נ. Bewaak uw tong voor het kwaad en uw
lippen voor valse beloften.
14. Samech. ס. Vermijd het kwaad en doe het goede,
zoek vrede en jaag die na.
15. Ain. ע. De ogen van JHVH zijn op de
rechtvaardigen, Zijn oren naar hun hulpgeroep.
16. Pe. פ. Het gezicht van JHVH keert zich tegen wie
slecht doet, om de herinnering aan hen van de
aarde weg te nemen.
17. Tsade. צ. Zij riepen en JHVH antwoordde, Hij
bevrijdde hen uit al hun benauwdheden.
18. Koph. ק. Nabij wiens hart gebroken is is JHVH,
wiens geest verpulverd is zal Hij gered hebben.
19. Resch. ר. Veel kwaad overkomt de
rechtvaardigen, vanuit dit alles zal JHVH hem
bevrijd hebben.
20. Schin. שׂ. Hij bewaart al zijn botten, niet een
ervan werd gebroken.
21. Thav. ת. Ter dood gebracht zal het kwaad de
boosdoener hebben, wie de rechtvaardige haten
zullen schuldig bevonden zijn.
22. JHVH koopt de ziel van Zijn dienaren los,
iedereen die zijn vertrouwen op Hem stelt zal niet
schuldig bevonden zijn.

Psalm 35.
(P) JHVH redt mij van bedrieglijke vrienden

Van David.
1. ‘Verdedig mij tegen mijn tegenstanders JHVH,
vecht met mijn bestrijders.
2. Grijp de macht met schild en weerhaak, sta op om
mij te helpen!
3. Werp de speer uit in formatie en confronteer mijn
belagers, zeg tot mijn ziel:
‘Ik ben uw Jeshua!’
4. Wie mijn ziel opeisen zullen lijkwit en vernederd
geworden zijn. Wie kwaad tegen mij in de zin
heeft zal achteruit teruggedeinsd en schaamrood
geworden zijn.’
5. Zij zullen als kaf in de wind geweest zijn, de
Engel van JHVH stoot hen hard weg.
6. Hun weg zal donker en spekglad geweest zijn, en
de Engel van JHVH achtervolgt hen dan ook.
7. Want tevergeefs verborgen zij zich voor mij,
tevergeefs groeven zij een valkuil en een net voor
mijn ziel.
8. Hals over kop zal het hem overkomen zijn, zonder
dat hij er iets vanaf geweten zal hebben, het net
dat hij verscholen had zal hemzelf gevangen
hebben, hals over kop zal hij voorover gevallen
zijn.
9. Mijn ziel zal in JHVH gejuicht hebben, zij zal blij
om Zijn Jeshua geweest zijn.
10. Met al mijn krachten zal ik gezegd hebben:
‘JHVH, wie is als U? Die de vernederde bevrijdt
van wie sterker is dan hij, de verdrukte en
hulpbehoevende van zijn berover.’
11. Valse getuigen zullen opgestaan zijn, over wat ik
niet wist zullen zij mij geraadpleegd hebben.
12. Zij zullen mij kwaad in plaats van goed vergolden
hebben, de beroving van mijn ziel.
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13. Maar als zíj ziek zijn, is mijn kleding een zak, dan
verzwakte ik mijn ziel met vasten en zal mijn
gebed zich in mijn innerlijk herhaald blijven
hebben.
14. Dan ijsbeerde ik over mijn vriend alsof het mijn
broer was, rouwend als om een moeder,
weggedoken in het zwart.
15. Maar zij waren blij over mijn mank lopen en zij
verzamelden zich, zij verzamelden zich tegenover
mij, die slachters! Zonder dat ik het wist
verscheurden zij en stopten niet.
16. Die huichelaars van profiteurs bijten hun tanden
stuk op mij!
17. ‘Heer, hoe lang zult U dit aangezien hebben? Haal
mijn ziel terug van hun bestorming, mijn enige
leven als bij de jonge leeuwen vandaan.
18. In een grote menigte zal ik U lofgezongen hebben,
te midden van een machtig volk zal ik U geprezen
hebben.
19. Mijn leugenachtige vijanden zullen niet blij over
mij geweest zijn, wie zonder oorzaak hun ogen
haatdragend samengeknepen hebben.
20. Want hun beloften zullen niet vredelievend
geweest zijn, maar tegen de vredelievenden op
aarde zullen zij verraderlijke plannen beraamd
hebben.
21. Zij zullen een grote mond tegen mij opgezet
hebben, zij zeiden: ‘Ha! Ha! Wij zagen het wel!’
22. U zag het JHVH, U zult niet stil geweest zijn Heer,
U zult niet ver weg van mij geweest zijn.
23. Open Uw ogen, word wakker uit Uw slaap voor
mijn oordeel, mijn God en mijn Heer voor mijn
rechtszaak.
24. Beoordeel mij op grond van Uw recht mijn God
JHVH en laat hen niet blij over mij geweest zijn.
25. Laat hen niet in hun hart gezegd hebben: ‘Ha! Ha!
Voor onze zielen!’ Dat zij niet gezegd zullen
hebben: ‘Wij verslonden hem!’
26. Zij zullen wit weggetrokken en schaamrood
geworden zijn, wie zich over mijn ellende
verheugen zullen met schande overladen geweest
zijn, wie zich boven mij verheffen.
27. Zij die mijn rechtvaardiging verlangd hebben
zullen in vreugde uitgebarsten en opgewekt zijn.
Voortdurend zullen zij gezegd hebben:
‘JHVH Die verlangt naar de vrede van Zijn dienaar
zal verhoogd geweest zijn!’
28. Mijn tong zal Uw rechtvaardiging vermeld hebben,
U de hele dag lofzingen.’

Psalm 36.
(P) De domheid van slecht gedrag en JHVH is vriendelijk voor wie
Hem kennen

Voor de dirigent, van de dienaar van JHVH, van
David.
1. De opstandigheid van de boosdoeners is in het
diepst van mijn innerlijk geopenbaard. Diep
ontzag voor God heeft hij niet in het vizier.
2. Want in zijn ogen streek hij het wel glad, terwijl
zijn misstappen om te haten zijn.
3. De woorden die uit zijn mond komen zijn onzinnig
en bedrieglijk, hij liet het na om in te zien hoe
goed te doen.
4. Op zijn bed zal hij bedacht hebben wat onzinnig
is, op een levensweg die niet goed is zal hij
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gestaan hebben en het kwaad zal hij niet
verworpen hebben.
5. ‘JHVH Uw goedheid is hemelhoog, Uw
standvastigheid zo ver als de wolken.
6. Uw rechtvaardigheid is als de bergen van God, Uw
oordelen gaan geweldig diep, mens en dier zult U
verlost hebben JHVH!
7. Hoe waardevol is Uw goedheid O God! Adams
zonen zullen in de schaduw van Uw vleugels hun
toevlucht gezocht hebben.
8. Zij zullen zich aan de vette zegeningen uit Uw
huis gelaafd hebben, beken van overvloedige
heerlijkheden zult U hen te drinken gegeven
hebben.
9. Want bij U is de Levensbron, in Uw licht zullen wij
het licht gezien hebben.
10. Zaai Uw goedheid over wie U kennen, Uw
rechtvaardigheid over de oprechten van hart.’
11. De voet van de hooghartigen zal op mij niet
gestaan hebben, de hand van de boosdoeners zal
mij niet beroerd hebben.
12. Dan kwamen de werkers van onrecht ten val, ze
werden neergeworpen en staan niet meer op.

Psalm 37.
(P) JHVH redt de rechtvaardigen uit handen van de boosdoeners
die afgemaaid zullen zijn

Van David.
1. Aleph. א. U zult zich niet van kwaadheid
opgewonden hebben over wie slecht doen, niet
jaloers geweest zijn op wie onrechtvaardig
handelen.
2. Want als gras zullen zij gemaaid zijn, als groene
grasscheutjes verwelkt zijn.
3. Beth. ב. Vertrouw JHVH en doe goed, leef op
aarde en verenig u betrouwbaar.
4. Vind uw genot in JHVH en Hij zal de verlangens
van uw hart gegeven hebben.
5. Gimel. ג. Wentel uw levensweg af op JHVH en
vertrouw op Hem, dan zal Hij gehandeld hebben.
6. Dan was uw rechtvaardigheid (zo snel) als het
licht, uw oordeel als het volle licht.
7. Daleth. ד. Wees stil voor JHVH en zie verlangend
naar Hem uit, wind u niet op over wiens
levensweg voorspoedig gaat, over wie kwade
plannen uitwerkt.
8. He. ה. Doe afstand van boosheid, laat woede
gaan, anders zult u uzelf nog zo kwaad gemaakt
hebben om slecht te doen.
9. Want wie slecht doen zullen afgemaaid zijn, maar
wie op JHVH wachten zullen de aarde beërfd
hebben.
10. Vav. ו. En nog maar kort, dan is er geen
boosdoener meer, ja terwijl u naar zijn
woonplaats keek is hij er niet meer.
11. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde beërfd
hebben, zij vonden vreugde naast overvloedige
vrede.
12. Zain. ז. Plannen smeedt de boosdoener tegen de
rechtvaardige, en hij bijt zijn tanden stuk op
hem.
13. De Heer zal hem uitgelachen hebben, want Hij
voorzag dat Zijn dag eraan zou komen.
14. Cheth. ח. Het zwaard werd door de boosdoeners
getrokken, ze spanden hun boog om de
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vernederde en hulpbehoevende te laten vallen,
om wier levensweg oprecht is af te slachten.
15. Hun zwaard zal hun eigen hart doorstoken
hebben, hun bogen zullen gebroken zijn.
16. Teth. ט. Beter een paar rechtvaardigen dan een
overvloed aan boosdoeners.
17. Want de kracht der boosdoeners zal vernietigd
zijn, terwijl de rechtvaardigen op JHVH steunen.
18. Jod. י. JHVH kent de tijd van de oprechten, dat
hun erfenis voor de eeuwige wereld geweest zal
zijn.
19. In kwade tijden zullen zij niet wit weggetrokken
zijn, in de dagen van hongersnood zullen zij
verzadigd geweest zijn.
20. Caph. כ. Maar de boosdoeners zullen omgekomen
zijn, en de haters van JHVH gingen als kostbare
vette rammen in rook op.
21. Lamed.  לDe boosdoener leent en zal het niet
terugbetaald hebben, maar de rechtvaardige blijft
vriendelijk en schenkt.
22. Want Zijn gezegenden zullen de aarde beërfd
hebben, maar Zijn vervloekten zullen neergeveld
zijn.
23. Mem. מ. De voetstappen van een sterk man
werden door JHVH voorbereid, en Zijn weg zal
zijn verlangen geweest zijn.
24. Al zal hij gevallen zijn, hij zal niet uitgeteld
geweest zijn, want JHVH houdt zijn hand vast.
25. Nun. נ. Ik ben jong geweest en ik werd oud, nooit
zag ik een rechtvaardige verlaten of zijn
nageslacht op zoek naar brood.
26. Alle dagen blijft hij vriendelijk tegen een
mindere, leent uit en is zijn nageslacht tot zegen.
27. Samech. ס. Vermijd het kwaad, doe het goede en
(ver)blijf voor eeuwig.
28. Want JHVH houdt van het oordeel en zal Zijn
hartsvrienden niet losgelaten hebben. Voor de
eeuwige wereld werden zij bewaard, maar het
nageslacht van de boosdoeners werd afgemaaid.
29. De rechtvaardigen zullen de aarde als erfenis in
bezit genomen hebben en daar voortdurend op
gewoond hebben.
30. Pe. פ. De mond van de rechtvaardige zal wijze
plannen besproken hebben, zijn tong zal het
oordeel beloofd hebben.
31. De wet van zijn God is in zijn hart, zijn voeten
zullen niet uitgegleden zijn.
32. Tsade. צ. De boosdoener bespiedt de
rechtvaardige en verlangt hem ter dood te
brengen.
33. JHVH zal met Zijn Hand niet losgelaten hebben en
hem niet schuldig verklaard hebben als hij wordt
geoordeeld.
34. Koph. ק. Zie smachtend uit naar JHVH en houd
vast aan Zijn levensweg, dan zal Hij u op laten
groeien om de aarde te beërven en zult u de
afgemaaide boosdoeners gezien hebben.
35. Resch. ר. Ik zag een angstwekkende misdadiger
die als een spontaan opgekomen boom opschiet.
36. Men is langsgekomen en kijk, hij was er niet
meer, ik zocht hem, maar vond hem niet.
37. Schin. שׂ. Let op de rechtvaardige en kijk naar de
oprechte, want het einde van zo’n man zal vrede
zijn.
38. Maar wie tegen rechtvaardige autoriteit ingaat
wordt samen uitgeroeid, het einde van de
boosdoeners was gemaaid te zijn.
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39. Thav. ת. Maar de redding van de rechtvaardigen
komt van JHVH, hun Vesting in benauwde tijden.
40. En JHVH zal hen geholpen en verlost hebben, Hij
zal hen van de boosdoeners verlost hebben en zal
hen gered hebben, omdat zij hun toevlucht bij
Hem zochten.

Psalm 38.
(P) Ik wacht op de vergelding van JHVH

Een Psalm van David om te onthouden.
1. ‘JHVH, niet Uw boosheid zal mij veroordeeld
hebben en niet Uw brandende woede zal mij
bestraft hebben…
2. Al daalden Uw pijlen op mij neer en drukte Uw
Hand zwaar op mij.
3. Mijn lichaam is ziek door de confrontatie met Uw
kwaadheid, mijn ledematen kennen geen rust
door de confrontatie met mijn zonde.
4. Want mijn ongerechtigheid kwam op mijn eigen
hoofd neer, als een zware last is zij te zwaar voor
mij geworden.
5. Mijn striemen etterden en stonken, door de
confrontatie met mijn dwaasheid.
6. Ik boog neer, boog zo ver als maar mogelijk is
neer en wandelde de hele dag in het zwart.
7. Want mijn darmen stonden vol in brand, niets van
mijn lichaam is nog gezond.
8. Ik was verdoofd en volledig gebroken, het steunde
en kreunde in mijn hart.
9. Mijn Heer, mijn verlangen gaat naar U uit, mijn
zuchten was voor U niet verborgen.
10. Mijn hart ging hevig tekeer, mijn kracht verliet
mij, zelfs het licht in mijn ogen gunnen ze mij
niet.
11. Mijn geliefden en vrienden hebben naar mijn
kwelling staan kijken, ook mijn buren bleven
veraf staan.
12. Wie mijn ziel opeisen hebben het op mij gemunt,
en zij die het slecht met mij voorhebben spraken
vernietigend, de hele dag hebben zij verraderlijke
plannen gemaakt.
13. Maar ik ben Oost-Indisch doof, ik zal niet
geluisterd hebben, ik zwijg en zal mijn mond niet
opengedaan hebben.
14. Ja, ik ben als iemand die niet luistert en uit wiens
mond geen berisping komt.
15. Want ik wachtte op U JHVH, U zult geantwoord
hebben, mijn Heer en mijn God.
16. Want ik zei: ‘Zij zullen mij toch niet uitgelachen
hebben als mijn voeten uitglijden? Zij verhieven
zich boven mij!
17. Want ik wankel in mijn standvastigheid en word
steeds met angsten geconfronteerd.
18. Ik zal mijn ongerechtigheid beleden hebben en
bang om mijn zonde geweest zijn.
19. Terwijl mijn vijanden levend en krachtig
geworden waren, wie mij onterecht haten waren
met velen.
20. Zij die kwaad voor goed vergelden zullen mij
tegengewerkt hebben omdat ik het goede
nastreef.
21. JHVH zal mij niet verlaten hebben, mijn God zal
niet ver weg van mij geweest zijn.’
22. Haast U mij te helpen mijn reddende Heer!’
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Psalm 39
(H) JHVH, maak mij bekend hoe het afloopt

Voor de dirigent, een loflied, een Psalm van David.
1. Ik zei: ‘Ik zal mijn levensweg voor het zondigen
met mijn tong bewaakt hebben, ik zal mijn mond
met een muilkorf bedwongen hebben als ik met
de boosdoener geconfronteerd word.’
2. Ik was sprakeloos, bleef stil en zweeg over het
goede, mijn lijden werd steeds heftiger.
3. Brandde mijn hart dan niet in mijn binnenste?
Terwijl ik ernstig nadacht is het ontvlamd en
begon mijn tong te spreken:
4. ‘Maak mij bekend hoe het met mij afloopt JHVH
en dat ik geweten zal hebben wat de lengte van
mijn dagen is, hoe houdt het op?
5. Kijk, U schonk mijn dagen als een handbreedte,
mijn leeftijd stelt niets voor ten opzichte van U,
inderdaad is ieder mens die zich stoer opstelt
geheel zinloos afgedwaald. Selah.
6. Inderdaad zal een mens als een zombie
rondgewandeld hebben, inderdaad zullen zij
zinloos afgedwaald en woedend geweest zijn! Van
wat hij verzameld zal hebben zal hij niet te weten
gekomen zijn wie het ontvangt.
7. En wat verwachtte ik vanaf nu dan Heer? Mijn
hoop is op U!
8. Bevrijd mij van al mijn opstandigheden, wie
dwaas is zal mij niet vernederd hebben.
9. Ik bleef zwijgen en heb mijn mond niet
opengedaan, want U ging tot actie over.
10. Neem Uw kwellingen van mij af, ik bezweek onder
de slag van Uw Hand.
11. U strafte een man ten goede, als vermaningen
voor zijn onrecht, wat hem gelukkig maakt zal als
een mot vergaan zijn, ieder mens is immers
zinloos afgedwaald. Selah.
12. Luister naar mijn gebed JHVH! Geef gehoor aan
mijn hulpgeroep, mijn tranen zullen niet
verborgen gebleven zijn, want ik ben net zo’n
bijwoner als U, net zo’n tijdelijke bewoner als
mijn voorvaders.
13. Kijk mij niet zo aan en dan zal ik kracht
herwonnen hebben, voordat ik gestorven zal zijn
en er niet meer ben.’

Psalm 40.
(P) JHVH zal niet te laat gekomen zijn op mijn hulproep

Voor de dirigent, een Psalm van David.
1. Al wachtend zag ik uit naar JHVH, Hij heeft zich
naar mij toegebogen en naar mijn hulpgeroep
geluisterd.
2. Hij heeft mij uit de stromende put met zuigende
modder gered en met vaste voet mijn voeten op
de Rots geplaatst.
3. Hij heeft mij een nieuw lied vol lof aan onze God
in de mond gegeven, velen zullen het gezien,
gevreesd en op JHVH vertrouwd hebben.
4. Gelukkig de mens die zijn toevlucht bij JHVH
zocht, die zich niet keerde naar de
schaamtelozen, zij die op een leugen terugvallen.
5. ‘Vele dingen maakte U JHVH mijn God, de
wonderlijke tweedeling en tweedeling van Uw
plannen met ons heeft niemand op een rijtje, dat
zal ik U erkend hebben, en ook zal ik gezegd
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hebben dat het er meer waren dan dat te tellen
is.
6. U verlangde niet naar slacht- of spijsoffers, (wel
naar) besneden oren voor mijzelf, U vroeg geen
brandoffer of zondoffer.
7. Toen zei ik: ‘Kijk, ik kwam, in de boekrol staat
over mij geschreven,
8. het was mijn verlangen mijn God om Uw wil te
doen, Uw wet is in mijn diepste innerlijk.’
9. Ik bracht het goede rechtvaardige nieuws aan een
grote menigte, zie dat ik mijn lippen niet gesloten
gehouden zal hebben JHVH, U wist ervan.
10. Uw gerechtigheid verborg ik niet diep in mijn
hart, Uw trouw en Uw redding besprak ik juist,
Uw goedheid en steun hield ik in een grote
menigte niet verborgen.
11. U zult mij Uw koestering niet onthouden hebben
JHVH, Uw goedheid en Uw steun zullen mij voor
eeuwig beschermd hebben.
12. Want ontelbaar veel kwaad had mij omsingeld,
mijn ongerechtigheden overspoelden mij, ik kon
niets meer zien, het waren er meer dan de haren
op mijn hoofd, mijn hart begaf het.
13. Schep er genoegen in JHVH, om mij te bevrijden
JHVH, kom mij snel te hulp!
14. Wie mijn leven willen grijpen zullen wit
weggetrokken en schaamrood geworden zijn, wie
mij ellende toewenst zal achterwaarts
teruggedeinsd en beschaamd geworden zijn.
15. Als loon voor al hun schanddaden zullen zij met
stomheid geslagen zijn, wie tegen mij zeggen:
‘Ha! Ha!’
16. Iedereen die U zoekt zal blij en opgewekt geweest
zijn, voortdurend zullen zij gezegd hebben: ‘Moge
JHVH hoogverheven zijn!’ Zij die van Uw redding
houden.
17. Al ben ik vernederd en behoeftig, de Heer zal aan
mij gedacht hebben, U bent mijn Hulp en mijn
Verlosser, mijn God zal niet te laat gekomen
zijn.’

Psalm 41
(P) JHVH bewaart wie de zwakke inzicht verschaft, ook voor
ontrouwe vrienden

Voor de dirigent, een Psalm van David.
1. Gezegend is hij die de zwakke inzicht verschaft,
op de dag van het kwaad zal JHVH hem gered
hebben.
2. JHVH zal hem bewaard en in leven gehouden
hebben, op aarde werd hij geleid, hij zal niet aan
de zielsverlangens van zijn vijanden overgeleverd
zijn.
3. JHVH zal hem op het ziekbed gesteund hebben, in
zijn ziekte veranderde U heel zijn bedlegerigheid.
4. Ik zei: ‘Wees mij genadig JHVH, genees mijn ziel,
omdat ik tegen U zondigde.
5. Mijn vijanden zullen kwaad van mij gesproken
hebben:
‘Wanneer zal hij gestorven zijn en verdween zijn
naam?’
6. En als hij (de vijand) is komen kijken, dan zal hij
oneerlijk gesproken hebben, zijn hart zal zich
tevergeefs ingespannen hebben, hij zal ermee
naar buiten gegaan zijn en er over gesproken
hebben.
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7. Iedereen die mij haat zal onder elkaar gesmoesd
hebben over mij, zij zullen kwade plannen tegen
mij bekokstoofd hebben.
8. Een Belialswoord vloeit uit hem voort:
‘Ook wie ontslapen is zal niet weer opgestaan
zijn.’
9. Zelfs een vredelievend iemand op wie ik
vertrouwde, die mijn brood eet, bleek een
hielenlichter te zijn.
10. ‘Maar U JHVH, wees mij genadig! Laat mij opstaan
en ik zal het hen vergolden hebben.
11. Dit wist ik, dat U naar mij verlangt en dat mijn
vijand niet over mij gejuicht zal hebben.
12. En ik in mijn oprechtheid, U hield mij vast en U
zult mij voor eeuwig voor Uw aangezicht
opgesteld hebben.’
13. Gezegend is JHVH, de God van Israël, voor altijd
en eeuwig! Amen, ja amen!

Psalm 42
(G) Hoop geduldig op God.

Voor de dirigent: Een leerdicht van de zonen van
Korach.
1. ‘Zoals een hert dat naar stromend water gesmacht
heeft, zo zal mijn ziel naar U gesmacht hebben
God.’
2. Mijn ziel dorstte naar God, de Levende God,
wanneer zal ik binnengegaan en voor Gods
aangezicht verschenen zijn?
3. Dag en nacht werden mijn tranen gevoed, want
zij zeggen de hele dag tegen mij: ‘Waar is uw
God?’
4. Dit zal ik in herinnering gehouden hebben, ik zal
mijn ziel in mij uitgestort hebben, want in een
schare zal ik opgetrokken en rustig naar Gods huis
gegaan zijn, met gejubel en een groot koor van
aanbiddende pelgrims.
5. Waarom zou mijn ziel gewanhoopt hebben en
onrustig in mij geweest zijn? Hoop op God! Want
ik zal doorgaan met het lofgezongen hebben van
de Jeshua voor Zijn aangezicht.
6. ‘God, mijn ziel is wanhopig geweest, daarom zal
ik U herinnerd hebben, (afdalend) naar het land
van de Jordaan vanaf de Hermon (het heiligdom),
vanaf de Mizar (kleine) berg.
7. Van diepzee tot diepzee roept Uw stem als
waterstromen, al Uw golven en Uw branding
rolden over mij heen.’
8. Overdag zal JHVH Zijn goedheid bevolen hebben,
’s nachts is Zijn lied in mij, een gebed naar de
God van mijn leven.
9. Tot God, mijn Rots, zal ik gezegd hebben:
‘Waarom vergat U mij? Waarom zou ik onder druk
van de vijand in het donker gewandeld hebben?’
10. Door mijn wezen te verbrijzelen hoonden mijn
vijanden mij, de hele dag zeggen ze tegen mij:
‘Waar is uw God?’
11. Waarom zou je zo wanhopen mijn ziel? Waarom
zou je zo onrustig in mij zijn? Hoop geduldig op
God, want ik zal voortdurend dankbaar voor
Jeshua tegenover mij, en mijn God geweest zijn.
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Psalm 44.

18. Ons hart keerde zich niet af en onze wandel zal
Uw pad niet verlaten hebben.
19. Al werden wij aan stukken geslagen in de
woonplaats van de Tanniyn (het zeemonster) en
zou U ons met de schaduw van de dood bedekt
hebben.
20. Al waren wij Uw Naam vergeten en zullen onze
handen zich naar een vreemde god uitgestrekt
hebben,
21. zou God zoiets dan niet uitgezocht hebben? Want
Hij weet wat in het hart verborgen is.
22. Want om U werden wij dag in dag uit gedood, wij
werden tot de slachtschapen gerekend.
23. Word wakker, waarom zou U geslapen hebben
Heer? Ontwaak, dan zullen wij niet voor eeuwig
verworpen geweest zijn.
24. Waarom zou U Uw gezicht verborgen gehouden
hebben? Onze vernedering en onderdrukking
genegeerd hebben?
25. Want onze ziel zonk neer in het stof, ons
binnenste verkleefde zich met de aarde.
26. Sta op om ons te helpen en koop ons los voor Uw
doel, goedheid!’

(H) Al worden wij verdrukt, wij verlaten U niet

Psalm 45.

Psalm 43.
(H) Stuur Uw licht en Uw Waarheid

1. ‘Beoordeel mij God en bepleit mij in de
rechtszaak tegen een volk zonder hartsvrienden,
(tegen) de slechte en verraderlijke man.
2. Want U bent mijn sterke God, waarom verstootte
U mij? Waarom zou ik onder druk van de vijand in
het donker gewandeld hebben?
3. Stuur Uw Licht en Uw Waarheid zodat zij mij naar
Uw heilige berg geleid zullen hebben, naar Uw
residenties.’
4. Dan zal ik tot bij Gods altaar genaderd zijn, tot de
God van mijn vreugde en blijdschap, met de harp
zal ik lofgezongen hebben tot God, mijn God.
5. Waarom zou je zo wanhopen mijn ziel? Waarom
zou je zo onrustig in mij zijn? Hoop geduldig op
God, want ik zal voortdurend dankbaar voor
Jeshua tegenover mij, en mijn God geweest zijn.

Voor de dirigent, een leerdicht van de zonen van
Korach.
1. ‘God, met eigen oren luisterden wij en vertelden
onze voorvaders van het werk dat U in hun dagen
deed, in vroegere dagen.
2. Met Uw Hand verdreef U de samenlevingen en zult
U ze herplant hebben, U zult de volken kwaad
aangedaan en weggestuurd hebben.
3. Want zij beërfden de aarde niet, hun arm en hun
zwaard verloste hen niet, maar Uw Rechterhand
en Uw Arm, het Licht van Uw gelaat wel, omdat U
hen aanvaardbaar maakte.
4. Uzelf bent mijn Koning God, beveel de Jeshua van
Jakob!
5. Door U zullen onze verdrukkers met hoornen
weggestoten zijn, wie tegen ons opstaan vertrapt
zijn, in Uw Naam.
6. Want ik zal niet op mijn boog vertrouwd hebben
en mijn zwaard zal mij de overwinning niet
gebracht hebben.
7. Omdat U ons van onze verdrukkers verloste, U
onze persoonlijke haters te schande zette.
8. God prezen wij altijd al, Uw Naam zullen wij voor
altijd lofgezongen hebben. Selah.
9. Al verstootte U ons, zult U ons dan vernederd
hebben en niet met ons leger opgetrokken zijn?
10. Zult U ons voor de verdrukker om laten keren,
voor onze haters die ons geplunderd hebben?
11. Zult U ons als slachtschapen overgeleverd hebben
en verspreid onder de samenlevingen?
12. Zult U Uw volk tegen een bodemprijs verkocht
hebben, zonder de prijs verhoogd te hebben?
13. Zullen wij door onze buren veracht en bespot
worden, uitgelachen door onze naasten?
14. Zult U ons bij de andere volken tot een spotprent
gemaakt hebben, als de volken met hun hoofd
schudden?
15. Mijn schande staat mij dagelijks voor ogen en de
schaamte op mijn gezicht bedekte mij.
16. Door het roepen van de uitdagers en lasteraars,
de blik van de vijand en wraakzuchtige.
17. Dit alles overkwam ons, toch vergaten wij U niet
en verbraken wij Uw verbond niet.
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(P) De goddelijke Koning

Aan de dirigent, voor de zonen van Korach, op de wijs
van de lelies, een leerdicht, een liefdeslied.
1. Mijn hart popelde om te spreken van de goede
zaak. Mijn gedicht gaat over een Koning, mijn
tong is als de pen van een bekwaam schrijver:
2. ‘U was stralender dan de zonen van Adam.
Gracieus en genadig vloeiden de woorden uit Uw
mond, op grond daarvan zegende God U voor
altijd.
3. Gord Uw zwaard aan Uw heup, machtige! Uw
majesteit en grandeur!
4. Bestijg (Uw paard) met die grandeur en rijd uit
voor de waarachtige zaak, met rechtvaardige
zachtmoedigheid, ook de worp van Uw
rechterhand zal gevreesd geweest zijn.
5. Uw pijlen van scherp geslepen volken onder U
zullen het hart van de vijanden van de Koning
getroffen hebben.
6. Uw troon God, is voor altijd en eeuwig, Uw
koninklijke scepter is een eerlijke scepter.
7. U hield van rechtvaardigheid en heeft slecht
gedrag gehaat, daarom zalfde God, Uw God U met
vreugdeolie, meer dan Uw volgelingen.
8. Mirre, aloë en kaneel op al Uw kleren. Vanuit
ivoren tempels maakten zij U blij.
9. Dochters van koningen zijn waardevol in Uw
midden, de koningin stond aan Uw Rechterhand,
in goud van Ofir.’
10. Gehoorzaam meisje, kijk en luister goed, vergeet
uw volk en uw vaderhuis.
11. De Koning zal uw schoonheid begeerd hebben, al
is Hij uw Heer, werp u dus voor Hem neer.
12. Ook de dochter van Tyrus zal met een geschenk
voor Uw aanblik de rijken onder de volken ineen
doen krimpen.
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13. ‘De dochter van de Koning is geheel
ontzagwekkend vanbinnen, haar gewaad is van
geweven goud.
14. In veelkleurig geborduurde kleding zal zij tot de
Koning geleid worden, de maagden in haar gevolg,
haar vriendinnen worden naar U toe gebracht.
15. Met grote blijdschap en gejuich zullen zij naar
binnen gedragen worden, zo zullen zij het paleis
van de Koning binnengekomen zijn.
16. Uw zonen zullen in de plaats van uw vaders
getreden zijn, U zult ze als vorsten over heel de
aarde aangesteld hebben.
17. Bij elke generatie zal ik Uw Naam in herinnering
gebracht hebben, daarom zullen alle generaties
van de volken U voor altijd en eeuwig dankgezegd
hebben.’

Psalm 46.

3. Hij zal de volken onderworpen aan ons op de
vlucht gejaagd hebben, de verzamelde volken
onder onze voeten.
4. Hij zal onze erfenis uitgekozen hebben, de
verheffing van Jakob die Hij liefhad. Selah.
5. God trok op met bazuingeschal, JHVH met het
geluid van de ramshoorn.
6. Maak muziek voor God, maak muziek, maak
muziek voor onze Koning, maak muziek!
7. Want God is de Koning van heel de aarde, maak
onderwijzende muziek.
8. God was Koning over de samenlevingen, God zat
op Zijn heilige troon.
9. De vrijwilligers van de volken verzamelden zich,
de volken van de God van Abraham, de reddende
schilden op aarde van God, Hij was uitermate
verheven.

Psalm 48.

(P) JHVH is als een Rotstoren als de aarde zal smelten

Voor de dirigent, van de zonen van Korach, voor de
maagdelijke zangeressen.
1. God is onze Schuilplaats en Kracht, gebleken een
geweldige hulp in benauwdheid te zijn.
2. Daarom zullen wij niet gevreesd hebben, al wordt
de aarde veranderd en glijden de bergen in het
hart van de zee.
3. Hij zal haar water kolkend gemaakt en gekookt
doen hebben en de verheven bergen zullen
gebeefd hebben. Selah.
4. Een rivier met haar zijtakken zal de stad van God
verheugd hebben, de geheiligde residenties van
de Allerhoogste.
5. God is in haar centrum, zij zal niet overwonnen
zijn, God zal haar bij het aanbreken van de dag
geholpen hebben.
6. De samenlevingen beroerden zich, koninkrijken
wankelden, Hij gebruikte Zijn stem en de aarde
zal gesmolten geweest zijn.
7. JHVH der legerscharen is met ons, als een hoge
Rotstoren is de God van Jakob voor ons. Selah.
8. Kom en zie de daden van JHVH, Die vernietiging
op aarde bewerkte.
9. ‘De oorlogen zijn tot aan de uiteinden van de
aarde gestopt, de boog zal verbroken en de speer
gebroken geweest zijn, voertuigen zullen door
vuur verbrand zijn.
10. Laat los en weet dat ik God ben, ik zal hoog boven
de volken verheven geweest zijn, hoog boven de
aarde verheven.’
11. JHVH der legerscharen is met ons, als een hoge
Rotstoren is de God van Jakob voor ons. Selah.

Psalm 47.
(P) JHVH trekt op met bazuingeschal, Gods volk is reddend

Voor de dirigent, van de zonen van Korach, een
Psalm.
1. Klap in de handen alle volken, juich voor God met
luid gejuich!
2. Want JHVH, de Allerhoogste, is een te vrezen
Koning, hoogverheven boven de hele aarde.

18

(P) Het doel van Gods oordelen

Een lied, een Psalm voor de zonen van Korach.
1. Groot is JHVH, overvloedig te prijzen in de stad
van onze God, de heilige berg.
2. Prachtige hoogte, een genot voor heel de aarde is
de berg Sion, aan de noordzijde van de stad van
de grote Koning.
3. God is als een hoog fort op de berg, Hij was als
een Rotstoren Die onthuld werd.
4. Want kijk, de koningen waren samengekomen, zij
verdwenen eensgezind.
5. Zij zijn gezien, zij stonden stomverbaasd,
gealarmeerd haastten zij zich.
6. Zij werden door beving bevangen, met pijn als van
een barende.
7. ‘Met de oostenwind zult U de schepen van Tarsis
stukgebroken hebben.’
8. Wat wij hoorden, zagen wij ook in de stad van
JHVH der legerscharen, in de stad van onze God,
God zal haar voor eeuwig tot stand gebracht
hebben. Selah.
9. ‘God, binnenin Uw tempel dachten wij na over Uw
goedheid.
10. Zoals past bij Uw Naam God, verbreidt Uw roem
zich tot aan de uiteinden van de aarde, Uw
Rechterhand was een en al rechtvaardigheid.
11. De berg Sion zal zich verheugd hebben, de meisjes
van Juda zullen van vreugde gedanst hebben, om
het doel van Uw oordelen.’
12. Loop rondom Sion, trek er omheen en tel haar
torens.
13. Richt uw hart op haar verdedigingswerken,
onderzoek haar paleizen met als resultaat dat het
de laatste generatie verteld zal zijn.
14. Want deze God is onze God voor eeuwig en altijd,
Hij zal ons naar het sterven geleid hebben.
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Psalm 49.

Psalm 50.

(P) De rijke op aarde zal als een kuddedier gedood worden

(P) JHVH verschijnt als Rechter in een storm

Voor de dirigent, van de zonen van Korach, een
Psalm.
1. Luister hiernaar alle volken, gehoorzaam alle
bewoners van de wereld.
2. Zowel de zonen van Adam als de mannelijke
zonen, rijk en arm verenigd!
3. Mijn mond zal wijsheid gesproken hebben,
verstandige overdenkingen uit mijn hart.
4. Voor een gelijkenis zal ik mijn oor te luister
gelegd hebben, het raadsel zal op de harp
ontsloten zijn.
5. Waarom zou ik in kwade dagen als het kwaad van
mijn belagers mij omsingeld heeft bang geweest
zijn?
6. Zij die op eigen kracht vertrouwen en over hun
grote rijkdom opgeschept zullen hebben?
7. Een broer is totaal niet in staat om een man vrij
te kopen, hij zal God de losprijs niet betaald
kunnen hebben.
8. Want het loskopen van hun ziel zal kostbaar
geweest zijn, dit gaf dan ook eeuwige rust.
9. Want voortaan zal hij voortdurend geleefd
hebben, de grafkuil zal hij niet gezien hebben.
10. Want hij zal gezien hebben dat slimme mannen
gestorven zullen zijn, samen met de domme en de
bruut zullen zij gestorven zijn, ze lieten hun
vermogen aan anderen na.
11. Het heeft hun hart dat hun huizen voor altijd
bestaan, hun thuis van generatie op generatie, zij
zetten de grond op hun eigen namen.
12. Maar de rijke mens zal niet blijvend geweest zijn,
hij lijkt op Behemoth die vernietigd werd.
13. Deze dwaze weg van hen zal toch goedkeurend
met de mond door hun navolgers beleden zijn.
Selah.
14. Als een kudde plaatste men hen bij in het
dodenrijk, de dood zal hen geweid hebben, als de
dag begint zullen de oprechten over hen geheerst
hebben en voor hun versleten afgod is het
dodenrijk zijn thuis.
15. Inderdaad zal God mijn ziel uit handen van het
dodenrijk losgekocht hebben, want Hij zal mij
opgenomen hebben. Selah.

Een Psalm van Asaf.
1. De God der goden JHVH sprak en zal het op aarde
van de zonsopgang tot de zonsondergang
verkondigd hebben.
2. Vanuit Sion straalde de volmaakte schoonheid van
God.
3. Onze God zal gekomen zijn en zich niet
stilgehouden hebben, een verterend vuur zal voor
Zijn verschijning uitgegaan zijn en dan stormde
het vreselijk rondom Hem.
4. Hij zal het uitgeroepen hebben naar de hoge
hemelen en op aarde om Zijn volk te oordelen:

16. U zult er geen ontzag voor gehad hebben als een
man rijkdom vergaard zal hebben en de status van
zijn huis groot geworden is.
17. Want bij zijn sterven zal hij niets ervan
meegenomen hebben, zijn status zal hem niet
gevolgd zijn.
18. Want al zal zijn ziel tijdens zijn leven gezegend
zijn, zal hij geprezen zijn en heeft hij zichzelf
goed gedaan,
19. hij zal in het verblijf van zijn voorvaders
binnengekomen zijn, in eeuwigheid zullen zij het
licht niet gezien hebben.
20. De rijke mens die dit niet begrepen zal hebben
lijkt op Behemoth die vernietigd werd.
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5. ‘Verzamel mijn hartsvrienden voor mij, zij die
door een slachtoffer een verbond met mij
gesloten hebben.’
6. Dan zullen de hemelen Zijn rechtvaardigheid
verkondigd hebben:
‘Want God zelf is rechter!’ Selah.
7. ‘Luister mijn volk! Ik zal het beloofd hebben
Israël! Ik zal er tegenover u van getuigd hebben:
‘God, uw God ben ik!’
8. Op grond van uw offergaven zal ik het oordeel
niet toegekend hebben, de offers die voortdurend
in mijn ogen branden.
9. Uit uw huis zal ik geen stier aangenomen hebben
of een bok uit uw schaapskooien.
10. Want elk dier uit de bossen behoort mij toe,
Behemoth (het grote landdier) hoort bij de
bergen.
11. Ik ben bekend met alle vogels uit de bergen, alles
wat zich op het land beweegt hoort bij mij.
12. Als ik honger zou hebben, zou ik het u niet gezegd
hebben? Want alles op de wereld is van mij.
13. Zou ik het vlees van machtigen gegeten of
bokkenbloed gedronken hebben?
14. Breng slachtoffers van dank aan God, betaal de
Allerhoogste uw beloften.
15. Roep mij aan in benauwde tijden, dan zal ik u
weggenomen en zult u mij verheerlijkt hebben.’
16. Maar tot de boosdoener zegt God: ‘Waarom
verkondigt u mijn regels en heeft u mijn verbond
in de mond genomen?
17. Terwijl u disciplinering haatte en mijn woorden
naast u neergelegd heeft?
18. Toen u een dief zag heeft u hem aanvaard en u
neemt zelf aan overspel deel.
19. Uw mond richtte zich op het slechte en uw tong
heeft aan bedrog deelgenomen.
20. Tegenover uw broer heeft u zitting genomen,
tegenover de zoon van uw moeder heeft u
lasterlijk gesproken.
21. Dit alles deed u terwijl ik zweeg, u heeft zich
ingebeeld dat ik als u zou zijn. Ik zal u
veroordeeld hebben en voor uw ogen orde op
zaken gesteld hebben.
22. Begrijp nu toch, u die God vergeten bent, zodat ik
niet verscheur zonder dat iemand kan ontrukken.
23. Wie een offer van dank brengt, die zal mij geëerd
hebben, wie zich een pad uitstippelde, diegene
zal ik de Yasha (redding) van God laten zien.’
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Psalm 51.
(H) Een gebroken geest en een verbroken hart zijn echte
slachtoffers

Voor de dirigent; een Psalm van David toen de
profeet Nathan bij hem kwam nadat hij zich in
gemeenschap met Bathseba had verbonden.
1. ‘Wees mij genadig God! Omwille van Uw goedheid
en Uw overvloed aan barmhartigheden, wis mijn
overtredingen uit!
2. Was mij intens schoon van mijn perversiteiten en
zuiver mij van mijn zondige gewoonten.
3. Want ik zal mijn overtredingen erkend hebben,
mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
4. Tegen U en U alleen heb ik gezondigd en gedaan
wat slecht in Uw ogen is. Uiteindelijk zult U
rechtvaardig gesproken en een zuiver oordeel
geveld hebben.
5. Kijk, uit perversiteit werd ik geboren, uit zonde
had mijn moeder verhit gemeenschap om mij.
6. Kijk, U verlangde waarachtigheid en in mijn diepst
verborgen innerlijke gedachten zult U mij
wijsheid geleerd hebben.
7. Zodat ik met Hysop ontzondigd zal zijn, dan zal ik
gezuiverd en witter dan sneeuw geweest zijn.
8. Door nieuws dat gebracht is zullen de ledematen
die U aan stukken sloeg aanvaard en verblijd
geweest zijn.
9. Verberg Uw gezicht voor mijn zonden en wis al
mijn perversiteiten uit.
10. Schep een zuiver hart voor mij God en vernieuw
mijn innerlijk met een vastbesloten geest.
11. Uit Uw aanwezigheid zal ik niet weggeworpen zijn
en Uw Heilige Geest zal niet van mij afgenomen
zijn.
12. Breng de vreugde over Uw vrijheid terug, de
gewillige Geest zal mij ondersteund hebben.
13. Afvalligen zal ik Uw wegen onderwezen hebben,
zondaars zullen naar U teruggekeerd zijn.
14. Maak mij vrij van bloedschuld God, God van mijn
verlossing, mijn tong zal Uw gerechtigheid luid
bejubeld hebben.
15. Heer, mijn uitspraken zullen vrijuit geweest zijn,
mijn mond zal lovend over U gesproken hebben.
16. Want U heeft geen slachtoffers verlangd, anders
had ik ze wel gegeven, brandoffers zult U niet
aanvaard hebben.
17. Slachtoffers voor God zijn een gebroken geest en
U God zult een gebroken nederig hart niet
geminacht hebben.
18. Doe goed aan Sion zoals het U pleziert, de muren
van Jeruzalem zullen herbouwd zijn.
19. Dan zult U naar rechtvaardige slacht- en
brandoffers verlangd hebben, dan zullen
volmaakte stierkalven op Uw altaar geofferd zijn.’

Psalm 52.
(P) Laster leidt tot verderf

Voor de dirigent; een leerdicht van David. Het gaat
over de Edomiet Doëg die bij Saul aankomt en hem
verteld heeft dat David in het huis van Abimelech
aangekomen was.
1. ‘Waarom zou u prat gegaan zijn op het kwaad, u
machtige? God blijft toch de hele tijd vriendelijk.
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2. Uw tong zal alleen maar schade aangericht
hebben door als een geslepen scheermes
verraderlijk te werken.
3. U hield meer van kwaad dan van goed, van te
liegen dan van rechtvaardig te spreken. Selah.
4. U hield van allerlei verwoestende woorden, met
uw bedrieglijke taal.
5. Ook God zal u voor eeuwig neergehaald hebben, u
uit het land der levenden weggerukt hebben, als
uit een afgebroken tent.’ Selah.
6. De rechtvaardigen zullen het gezien, gevreesd en
hem uitgelachen hebben:
7. ‘Kijk naar de man die God niet als zijn toevlucht
gesteld heeft, maar op zijn grote rijkdom
vertrouwd heeft, hij zal zich sterk de vernieling in
gewerkt hebben.’
8. Maar ik ben als een groen uitbottende olijfboom
in Gods huis, ik vertrouwde op Gods eeuwige en
altijddurende goedheid.
9. Ik zal U eeuwig lofgezongen hebben, want U trad
op, ik zal begerig naar Uw Naam uitgezien
hebben, omdat Die goed is tegenover Uw
hartsvrienden.’

Psalm 53.
(P) Niets wordt goed gedaan, toch brengt God Zijn ballingen terug

Aan de dirigent een leerdicht over ziekte van David.
1. De dwaas sprak in zijn hart:
‘Er is geen God,’ zij richtten vernielingen aan en
handelden gruwelijk, niets doen zij goed.’
2. God overzag Adams zonen vanuit de hemel, om te
zien of er inzicht bestaat, wie God zelf
onderzoekt.
3. Iedereen deinsde terug, samen modderden zij
maar wat aan, niets wordt goed gedaan, zelfs niet
iets.
4. ‘Weten zij die zinloos werken dan niet dat zij
mijn volk opeten alsof zij brood aten? Zij riepen
God niet eens aan.’
5. Toen vreesden zij met diep ontzag, waar geen
diep ontzag is.
‘Want God verstrooide de krachtige
persoonlijkheid van wie u belagen, u deed hen
schamen, want God wees hen af.’
6. Wie zal de verlossing van Israël vanuit Sion
geschonken hebben? Als God de ballingen van Zijn
volk terugbrengt, dan zal Jakob gejuicht hebben
en Israël opgewekt geweest zijn.

Psalm 54.
(H) God is mijn Helper

Voor de dirigent: op het snaarinstrument, een
leerdicht van David. Als de metaalsmelters bij Saul
aankomen en gezegd hebben: ‘Houd David zich niet
zorgvuldig bij ons verborgen?’
1. ‘God, red mij door Uw Naam, door Uw Macht zal
ik beoordeeld worden.
2. God, luister naar mijn gebed, spits Uw oren naar
wat mijn mond spreekt.
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3. Want vreemdelingen stonden op tegen mij,
machtswellustelingen eisten mijn ziel op, zij
stelden God niet voor ogen.’ Selah.
4. Zie dat God mijn Helper is, de Heer is met wie mij
een hart onder de riem steekt.
5. Hij zal het kwaad van mijn vijanden op henzelf
afgewenteld hebben.
‘Vernietig hen waarachtig!
6. Vrijwillig zal ik U een slachtoffer gebracht
hebben, Uw Naam JHVH lofgezongen hebben,
want Die is goed.’
7. Want Hij redde mij uit allerlei benauwdheid en
mijn oog keek op mijn vijanden neer.

Psalm 55.
(P) Werp uw last op JHVH en Hij zal u gesteund hebben

Voor de dirigent: op het snaarinstrument, een
leerdicht van David.
1. ‘God, luister naar mijn gebed, U zult zich toch
niet voor mijn smeekbede verborgen gehouden
hebben?
2. Let op mij en antwoord mij, al zou ik rusteloos in
mijn overdenkingen geweest zijn en stampij
gemaakt hebben.
3. Door het roepen van de vijand, door de
onderdrukking van de boosdoeners, doordat zij
hun lage streken op mij botgevierd en mij kwaad
vervolgd hebben.
4. (Daarom) heeft mijn hart zich binnenin mij
omgekeerd, en overviel angst voor de dood mij,
5. heeft vrees en beven mij beheerst, hebben
angsten mij bekleed,
6. en heb ik gezegd: ‘Wie zal mij de vleugels van een
duif gegeven hebben? Dan zal ik weggevlogen zijn
naar waar ik gewoond zal hebben.
7. Kijk maar dat ik ver weg gevlogen zal zijn en in de
woestijn overnacht zal hebben.’ Selah.
8. ‘Ik zal mij gehaast hebben om aan de razende
wervelstorm te ontsnappen.
9. Zuig hen op Heer, verwar hun spraak, want ik zag
geweld en tweestrijd in hun stad.
10. Dag en nacht zullen zij op haar muren de ronde
gedaan hebben, terwijl onrecht en zware arbeid
zich in haar centrum afspelen.
11. De begeerten in haar midden, verdrukking en
huichelarij zullen niet uit haar straten te bannen
geweest zijn.
12. Maar geen vijand zal mij gehoond hebben of ik zal
het verdragen hebben, geen hater verhief zich
boven mij, of ik zal mij voor hem verborgen
gehouden hebben.’
13. ‘Maar u bent toch een gewaardeerd mens, een
vriend die mij kent?
14. Samen hebben wij in het huis van God toch een
lieflijke geur verspreid, vertrouwelijk
overleggend, al wandelend een deal sluitend?’
15. De dood zal hen gegrepen hebben, zodat ze
levend in het dodenrijk afgedaald zullen zijn,
omdat slechtheid in hun binnenste woont.
16. Ik zal tot God geroepen hebben en JHVH zal mij
verlost hebben.
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17. ’s Avonds, overdag en midden op de dag zal ik
gestudeerd hebben, ik zal het uitgeroepen hebben
en Hij zal mijn stem gehoord hebben.
18. Hij verloste mijn ziel met vrede van de oorlog
tegen mij, want velen waren tegen mij.
19. God zal het aangehoord en geantwoord hebben,
Hij Die van oudsher (als rechter) zitting neemt.
Selah.
Bij Wie geen veranderingen zijn, al hadden zij geen
ontzag voor God.
20. Hij stuurde Zijn Hand. Tegenover hen die vrede
met Hem hadden verbrak Hij Zijn verbond.
21. Zijn uitspraak was vleiend, maar in Zijn hart was
het oorlog, Zijn woorden klonken zachter dan
olie, maar het zijn geslepen zwaarden.
22. Werp uw last op JHVH en Hij zal u ondersteund
hebben, in eeuwigheid zal Hij niet toegestaan
hebben dat de rechtvaardige wankelt.
23. ‘En U God zult hen omlaag naar de vernietigende
put gezonden hebben, de mensen die
bloedvergieten en bedriegen, zij zullen de helft
van hun dagen nog niet gehaald hebben, maar ik
zal op U vertrouwd hebben.’

Psalm 56.
(P) God red mijn ziel van de dood! Niet mijn voeten voor het
struikelen

Voor de dirigent: ‘Over de stille duif in de verte’ een
gekenmerkt gedicht van David over de Filistijnen die
hem in Gat gevangengenomen hadden.
1. ‘Wees mij genadig God, want de mens putte mij
uit, de hele dag heeft strijd mij onder druk gezet.
2. Mijn tegenstanders putten mij de hele dag uit,
want velen bestrijden mij hoogmoedig.
3. Op de dag dat ik bang geweest ben, heb ik op U
vertrouwd.’
4. In God, Zijn Woord zal ik geroemd hebben, op God
vertrouwde ik, ik zal niet bang geweest zijn, wat
zou vlees mij aangedaan kunnen hebben?
5. Altijd zullen zij mijn woorden verdraaid hebben,
al hun plannen zijn ten kwade tegen mij.
6. Als leeuwenwelpen hebben zij zich verborgen
gehouden, zij hebben mij op de hielen gezeten,
door voor mijn ziel op de loer te liggen.
7. ‘Kunnen zij aan hun nutteloze inspanning
ontsnappen? Laat de woedende volken afdalen
God!
8. U noteerde mijn omzwervingen, berg mijn tranen
op in Uw kruik, staat het niet in Uw boekrol?’
9. Dan, op de dag dat ik geroepen zal hebben, zullen
mijn vijanden teruggedeinsd zijn, dan wist ik dat
God met mij is.
10. Met God zal ik het Woord geroemd hebben, met
JHVH zal ik het Woord geroemd hebben.
11. Op God vertrouwde ik, ik zal niet bang geweest
zijn, wat zou een mens mij aangedaan hebben?
12. ‘Uw beloften gelden voor mij God, ik zal U
aanbeden hebben.
13. Want U redde mijn ziel van de dood, niet mijn
voeten voor te struikelen, wandelend voor Gods
aangezicht in het licht van het leven.’
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Psalm 57.
(P) In de allesomvattende vernietiging stuurt God redding uit de
hemel

Voor de dirigent, u zult dit niet vernietigd hebben,
een gekenmerkt gedicht van David als hij voor de
verschijning van Saul in een grot gevlucht is.
1. ‘Wees mij genadig God, wees mij genadig, want
mijn ziel zocht haar toevlucht bij U, ja, ik zal
voor bescherming in de schaduw van Uw vleugels
gevlucht zijn, totdat de allesomvattende
vernietiging voorbijgegaan zal zijn.’
2. Ik zal het tot de Allerhoogste God uitgeroepen
hebben, tot God Die het voor mij doet stoppen.
3. Hij zal vanuit de hemel gezonden en mij gered
hebben, Hij zette wie mijn bloed wel kan drinken
te schande. Selah.
God zal Zijn goedheid en waarheid gestuurd
hebben.
4. Mijn ziel is te midden van leeuwen, in de fik heb
ik bij zonen van Adam met tanden als speren en
pijlen en tongen als een vlijmscherp zwaard
gerust.
5. ‘Wees boven de hemelen verheven God, Uw
waardigheid is over de hele aarde.
6. Zij spanden een net voor mijn voeten, mijn ziel
ging er gebogen onder. Recht voor mij groeven zij
een kuil, maar zij vielen er zelf middenin. Selah.
7. Mijn hart is standvastig God, mijn hart is
standvastig, ik zal gezongen en muziek gemaakt
hebben!
8. Word wakker mijn waardigheid! Word wakker lier
en harp, ik zal de morgenstond gewekt hebben.
9. Onder de volken zal ik U geloofd hebben Heer,
muziek gemaakt hebben te midden van het
verzamelde volk.
10. Want Uw goedheid is zo hoog als de hemel, Uw
waarheid tot aan het uitspansel.
11. Wees boven de hemelen verheven God, Uw
waardigheid is over heel de aarde.’

Psalm 58.
(P) Toch is er vrucht voor de rechtvaardige en een God Die
oordeelt

Voor de dirigent, u zult het niet vernietigd hebben,
een gekenmerkt gedicht van David.
1. ‘Spreekt u werkelijk recht in stilte? Zult u eerlijk
geoordeeld hebben zonen van Adam?
2. Hoewel uw hart onrechtvaardigheid op aarde
uitgewerkt heeft zult u de schade die u aanricht
gladgestreken hebben.’
3. De boosdoeners vervreemden zich vanaf de
baarmoeder, wie leugens spreken dwaalden vanaf
de moederschoot al af.
4. Hun gif is als slangengif, als een dove adder die
zijn oren dichtgestopt heeft.
5. Zodat hij het geluid van de bezweerders niet
gehoord zal hebben, zijn verbond met een
bekwaam magiër.
6. ‘God breek de tanden in hun mond, zodat de
hoektanden van die jonge leeuwen afbreken
JHVH!’
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7. Zij zullen als water weggevloeid zijn, in optocht
tot hen (in de dood) afdalend, door de pijl die Hij
gespannen zal hebben, zo zullen zij afgesneden
zijn.
8. Zij zullen als een slak die is opgelost gestorven
zijn, als een miskraam van een vrouw die de zon
niet zag.
9. ‘Voordat opgemerkt zal zijn dat u klaargestoomd
bent voor het doorboren, als gevolg van het leven,
als gevolg van de woede (van God), zal Hij
weggevaagd hebben.’
10. De rechtvaardige zal zich verheugd hebben als hij
de vergelding zag, in het bloed van de
boosdoeners zal hij zijn voeten gewassen hebben.
11. Adam zal gezegd hebben: ‘Er is toch vrucht voor
de rechtvaardige, toch is er een God Die de
wereld oordeelt.’

Psalm 59.
(P) God is mijn hoge Schuilplaats

Voor de dirigent, u zult niet vernietigd hebben, een
gekenmerkt gedicht van David, als Saul opdracht
geeft om het huis bewaakt te houden om hem te
doden.
1. ‘Bevrijd mij van mijn vijanden God, dan zal ik
ongenaakbaar geweest zijn voor wie zich tegen
mij verheven heeft.
2. Bevrijd mij van wie zinloos werk verrichten,
verlos mij van bloedvergieters.
3. Want kijk, zij legden een hinderlaag voor mijn
ziel, als machtige leeuwenwelpen tegen mij, toch
niet om mijn opstandigheid en niet om mijn zonde
JHVH!
4. Met uitputtende slechtheid hebben zij er plezier
in gehad en zich opgericht, word wakker om mij
te ontmoeten en kijk!
5. En U JHVH, God der legerscharen, God van Israël,
word wakker om alle samenlevingen te bezoeken,
u zult tegen ieder die oneerlijk bedriegt
ongenadig geweest zijn. Selah.
6. Zij zullen ’s avonds teruggekomen zijn, als een
hond gegromd hebben en de stad omsingeld
hebben.
7. Zie wat zij uit hun mond gebraakt zullen hebben,
messcherpe taal en wie luistert ernaar?
8. Maar U JHVH zult hen uitgelachen hebben, U zult
alle samenlevingen belachelijk gemaakt hebben.
9. Mijn kracht zal het vasthouden aan U geweest
zijn, want God is mijn hoge Schuilplaats.
10. De vriendelijke God zal mij tegemoetgekomen
zijn, God zal mijn vijanden het nakijken gegeven
hebben.
11. Zullen zij niet gedood zijn? Zo zal mijn volk het
niet vergeten zijn! laat ze door Uw kracht door
elkaar geschud zijn, haal ze neer Heer, Schild van
ons!
12. De zonde uit hun mond, de woorden van hun
lippen, die zullen hun val geweest zijn, net als
hun trots, hun vervloekingen en herhaald
verkondigde leugens.
13. Maak hen uit woede af, maak hen af zodat ze er
niet meer zijn! Zij zullen geweten hebben dat God
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in Jakob regeert, tot aan de uiteinden van de
aarde. Selah.
14. Ook zullen zij ’s avonds teruggekomen zijn, als
een hond gegromd hebben en de stad omsingeld
hebben.
15. Rondgezworven voor voedsel zullen zij hebben, al
zullen zij niet verzadigd geraakt zijn en gemokt
blijven hebben.
16. Maar ik zal Uw macht bezongen hebben, ja in de
morgen zal ik Uw goedheid bejubeld hebben,
want U was mijn hoge Schuilplaats, een
Ontsnappingsplek op de dag van mijn
benauwdheid.
17. Mijn Kracht! Voor U zal ik muziek gemaakt
hebben, want God is mijn hoge Schuilplaats, mijn
vriendelijke God.’

Psalm 60.
(P) God doet de aarde beven en splijten en helpt ons tegen
vijanden

Voor de dirigent; op de trompet van de getuige, een
gekenmerkt gedicht van David om te onderwijzen.
Toen hij met Aram vocht aan de twee rivieren en
(ook) met Aram bij Zoba en toen Joab terugkwam en
de Edomieten versloeg in de zoutvallei, 12.000.
1. ‘God U verwierp ons en brak ons, U was kwaad, U
zult ons hersteld hebben.
2. U deed de aarde beven, U spleet haar, genees
haar breuken want zij wankelde.
3. U liet Uw volk iets vreselijks zien, U gaf ons
duizelingwekkende wijn te drinken.
4. Voor wie U vrezen gaf U een signaal af om te
kunnen vluchten, de aanwezigheid van de
waarheid. Selah.
5. Met als doel dat Uw geliefden toegerust zouden
zijn. Verlos door Uw Rechterhand en antwoord
mij.’
6. God sprak vanuit Zijn heiligdom:
‘Ik zal gejuicht hebben, ik zal Sichem (de last)
verdeeld hebben en het dal van Sukkot (de
schuilplaatsen) uitgemeten hebben.
7. Het rotsachtig gebied Gilead is van mij, Manasse is
van mij, Efraïm is de kracht van mijn hoofd, Juda
is mijn wetgever.
8. Moab is mijn wastobbe, naar Edom zal ik mijn
schoen geworpen hebben, verenig omwille van mij
Palestina! ’
9. ‘Wie zal mij naar de ommuurde stad geleid
hebben? Wie bracht mij naar Edom?
10. Verwierp U ons dan niet God? En zult U niet met
ons leger opgetrokken zijn?
11. Bied U ons toch hulp tegen onze vijanden, want
hulp van mensen is waardeloos!’
12. Door God zullen wij krachtig gewerkt hebben,
want Hij zal onze vijanden vertrapt hebben.

Psalm 61.

2. Vanaf het einde van de aarde zal ik naar U
geroepen hebben, als mijn hart bezwijkt zal ik op
een hoge Rotstoren Die te hoog voor mij geweest
is geleid zijn.
3. Want U was mijn Schuilplaats, een sterke Toren in
het zicht van de vijand.
4. Altijd zal ik in Uw tent verbleven hebben, mijn
toevlucht in de bescherming van Uw vleugels
genomen hebben. Selah.
5. Want U luisterde naar mijn beloften God, U gaf
een erfdeel aan wie Uw Naam vrezen.
6. Dag in dag uit zult U de jaren van de koning
vermeerderd hebben, van generatie op generatie.
7. Hij zal voor altijd met zicht op God gewoond
hebben. Wijs goedheid en stabiliteit toe, die
zullen hem beschermd hebben.
8. Dus zal ik altijd muziek voor Uw Naam gemaakt
hebben, zodat ik dag in dag uit mijn geloften
inlos.’

Psalm 62.
(P) God beloont de mens naar zijn werk

Voor de dirigent, voor Jeduthun een Psalm van David.
1. Mijn ziel is toch zeker gerust bij God, uit Hem is
mijn Jeshua.
2. Hij is toch zeker mijn Rots en mijn Jeshua, mijn
hoge Rotstoren, ik zal niet al te veel gewankeld
hebben.
3. ‘Tot hoe lang zult u kwaad tegen een man in de
zin gehad hebben? Zult u hem gedood hebben, u
allemaal, als een ingestorte muur, een geramde
vestingmuur?’
4. Door zijn hoogte overlegden zij toch zeker om
(deze muur) om te werpen? Zij zullen leugens
aangenomen hebben, met hun mond gezegend
hebben maar in hun innerlijk vervloekt hebben.
Selah.
5. Maar God dan? Wees gerust mijn ziel, want van
Hem komt mijn hulplijn.
6. Hij is toch zeker mijn Rots en mijn Jeshua, mijn
hoge Rotstoren, ik zal niet gewankeld hebben.
7. Vanuit God is mijn bevrijding en mijn eer, mijn
hoge Rotstoren, mijn Schuilplaats is in God.
8. Vertrouw op elk moment op Hem volk, stort uw
hart uit voor Zijn aangezicht, God is onze
schuilplaats. Selah.
9. De zonen van Adam zijn toch zeker als een damp
die voorbijgaat, de zonen van een man zijn
bedrieglijk, de weegschaal beklimmend zijn zij
samen als damp.
10. Heb niet vertrouwd op afpersing of roof,
voorbijgaande rijkdom die toegenomen is moet
uw harts-gesteldheid niet bepaald hebben.
11. God heeft het één keer gezegd, twee keer heb ik
dit gehoord, dat God de macht heeft.
12. ‘Ook de goedheid is van U Heer, want U zult een
mens naar zijn werk beloond hebben.’

(P) God geeft een erfdeel aan wie Zijn Naam vreest

Voor de dirigent; op het snaarinstrument, van David.
1. ‘Luister naar mijn schreeuw God, let op mijn
gebed.
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Psalm 63.
(P) Juist in de woestijn heb ik U gezien

Een Psalm van David wanneer hij in de woestijn van
Juda is.
1. ‘God mijn God, ik heb U al vroeg gezocht, mijn
ziel dorstte naar U, zoals een land dat droog en
dorstig is, zonder water, verlangde mijn lichaam
naar U.
2. Juist op die afgezonderde plaats heb ik U gezien,
Uw macht en Uw glorie gezien.
3. Want Uw goedheid is beter dan te leven, mijn
lippen zullen U geprezen hebben.
4. Ik zal U juist als ik leef gezegend hebben, in Uw
Naam zal ik mijn handen opgeheven hebben.
5. Met het vetste en overvloedigste zal mijn ziel
verzadigd zijn, mijn lippen zullen met jubelende
taal geprezen hebben.
6. Wat dacht ik over U na op mijn bed! In
nachtwaken is het maar blijven malen bij mij over
U.
7. Want U was mij tot hulp, in de schaduw van Uw
vleugels heb ik jubelend gejuicht.
8. Mijn ziel was hierna met U verkleeft, Uw
Rechterhand hield mij vast!’
9. Zij die ernaar verlangd zullen hebben om mijn ziel
te vernielen, zij zullen in het diepst van de aarde
beland zijn.
10. Met krachtige hand zal het zwaarden op hen
geregend hebben, lege handen zijn hun deel.
11. Maar de koning zal zich in God verheugd hebben,
iedereen die bij Hem zweert zal daar trots op
geweest zijn, want de mond van leugenaars zal
verstomd zijn.

Psalm 64.
(P) Plotseling verijdelt God het listige plan

Voor de dirigent; een Psalm van David.
1. ‘Luister naar mijn stem God, met wat ik
overdacht heb, voor angst voor mijn vijanden zal
mijn leven beschermd gebleven zijn.
2. Verberg mij zorgvuldig voor de kring van wie
kwaad doen, voor de opstandige menigte van hen
die zinloos werk doen.
3. Wie hun tong als een zwaard scherpten en een
bitter woord als pijl in de aanslag hielden.
4. Om vanuit het niets wie aardig is neer te schieten,
plotseling zullen zij op hem geschoten hebben,
zonder eerbied gehad te hebben.
5. Zij zullen kwade zaken hard gemaakt hebben, zij
zullen het steeds over verborgen valstrikken
gehad hebben en zeiden: ‘Wie zal het doorgehad
hebben?’
6. Zij zullen onrechtvaardige plannen opgesteld
hebben:

9. Dan zullen alle mensen ontzag gehad hebben en
Gods werk erkend hebben, ja dan begrepen zij
Zijn werk.
10. De rechtvaardige zal zich in JHVH verheugd
hebben, hij zocht bescherming bij Hem, alle
oprechten van hart zullen daar prat op gegaan
zijn.

Psalm 65.
(P) God zal de aarde doordrenken met regen

Voor de dirigent, een Psalm van David, een lied.
1. ‘Een geruste lofzang aan U God in Sion, een
belofte aan U zal nagekomen zijn.
2. Luisteraar naar het gebed, iedereen zal lijfelijk
bij U gekomen zijn.
3. Verkeerde zaken hadden de overhand over mij,
onze rebellie zult U verzoend hebben.
4. Gelukkig wie U uitgekozen en dichtbij gehaald
heeft, hij zal in Uw toren gewoond hebben, wij
zullen met de goedheid van Uw woning, Uw
heilige tempel verzadigd zijn.
5. Van ontzagwekkende zaken zult U ons eerlijk
getuige gemaakt hebben, God van onze redding,
een Vluchtplaats voor alle uiteinden van de aarde
en de ver gelegen zeeën.
6. De bergen staan vast door Uw macht, met kracht
bekleed.
7. Het bulderen van de zeeën stillend, het bulderen
van haar golven, net als het tumult van de volken.
8. Zij die op de grens van het bewijs dat U bestaat
verblijven zullen diep ontzag gehad hebben, de
plaats waar ochtend en avond opkomen zult U tot
vreugde gemaakt hebben.
9. U bezocht de aarde en zult haar overvloed
geschonken hebben, U zult haar geweldig verrijkt
hebben, -de rivier van God bevatte overvloedig
veel water- U zult in hun graan voorzien hebben,
want zo zult U erin voorzien hebben:
10. Doordrenk de voren van de akker, zodat het in de
akker afdaalt, met stortregens zult U haar week
gemaakt en wat uitspruit gezegend hebben.
11. U kroonde dat jaar met Uw goedheid, het zal een
vruchtbaar spoor getrokken hebben.
12. Het zal het weidegebied in de woestijn bedruipt
hebben, met een vreugdevolle nieuwe tijd zullen
de heuvels zich bekleed hebben.
13. De weiden waren met kudden bekleed en ook de
dalen zullen zich met graan bedekt hebben, zij
zullen een triomfkreet geslaakt en gezongen
hebben.’’

‘Wij realiseerden een listig plan over het innerlijk van
een man en de diepten van zijn hart.’
7. Dan zal God plotseling een pijl op hen afgeschoten
hebben en vond hun afstraffing plaats.
8. Dan zal hun eigen tong hen onheil gebracht
hebben, iedereen die hen ziet zal weggevlucht
zijn.
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Psalm 66.

Psalm 67.

(P) God beproeft ons als zilver

(P) Iedereen van de volken zal God dankgezegd hebben

Voor de dirigent, een lied en Psalm.
1. Juich blij voor God heel de aarde!
2. Maak muziek tot eer van Zijn Naam, maak een
lofzang tot Zijn eer!
3. Zeg tegen God:

Voor de dirigent, op het snaarinstrument, een Psalm
en een lied.
1. God zal ons genadig geweest zijn en gezegend
hebben, Hij zal ons met Zijn aanblik verlicht
hebben. Selah.

‘Hoe ontzagwekkend zijn Uw werken, wat een
overvloed aan macht! Uw vijanden zullen voor U
ineengekrompen zijn.
4. Heel de aarde zal zich voor U neergebogen en
muziek gemaakt hebben, voor Uw Naam muziek
gemaakt hebben!’ Selah.
5. Wandel en zie Gods werken, ontzagwekkend is het
resultaat ervan, ten behoeve van Adams zonen.
6. Hij veranderde de zee in droog land, te voet zijn
zij de rivier overgestoken, daar hebben wij in
Hem gejuicht.
7. Door Zijn kracht regeert Hij voor eeuwig, Zijn
ogen zullen de samenlevingen gadegeslagen
hebben, de koppigen zullen zichzelf niet verheven
hebben. Selah.
8. Zegen onze God, u stammen en laat Zijn lofzang
luid klinken!
9. Die onze zielen het leven geeft en onze voet niet
wankel neergezet heeft.

2. ‘Zodat Uw weg op aarde bekend is, Uw redding
onder alle samenlevingen.
3. De volken zullen U dankgezegd hebben God,
iedereen van de volken zal U dankgezegd hebben.
4. De verzamelden zullen zich verheugd en van
vreugde gejubeld hebben, omdat U eerlijk over de
volken rechtgesproken zult hebben en de
verzamelden op aarde geleid zult hebben. Selah.
5. De volken zullen U dankgezegd hebben God,
iedereen van de volken zal U dankgezegd
hebben.’
6. De aarde gaf haar opbrengst, God zegent ons,
onze eigen God!
7. God zegent ons en alle uiteinden van de aarde
zullen Hem gevreesd hebben.

Psalm 68.
(P) De opmars van God uit het heiligdom

10. ‘Want U teste ons God, U louterde ons zoals men
zilver loutert.
11. U verzamelde ons in het net en U zette ons kruis
onder druk.
12. U heeft de sterfelijke mens over ons hoofd doen
ploegen, wij gingen door het vuur en door het
water, maar U zult ons naar overvloed geleid
hebben.
13. Ik zal Uw huis met brandoffers (opstijgend)
binnengekomen zijn, U mijn geloften betaald
hebbend.
14. Dat wat mijn lippen en mijn mond spraken toen ik
het benauwd had.
15. Vetgemeste brandoffers zal ik U opgeofferd
hebben, met het reukwerk van rammen (leiders),
ik zal runderen met bokken (toebereide
aanvoerders) gebracht hebben.’ Selah.
16. Wandel luisterend, en ik zal voor ieder van u die
God vreest herhaald hebben wat Hij met mijn ziel
deed.
17. Met mijn mond riep ik tot Hem, mijn tong was aan
lofprijs onderworpen.
18. Als er onzin in mijn hart gezien werd, dan zou de
Heer niet geluisterd hebben.
19. Maar God hoorde het wel, Hij schonk aandacht
aan de roep van mijn gebed.
20. Geknield voor God Die mijn gebed, of Zijn
goedheid naar mij, niet naast zich neerlegde.

Voor de dirigent, van David, een Psalm, een lied.
1. God zal opgestaan zijn, Hij zal Zijn vijanden aan
stukken geslagen hebben, zij die Hem haten
zullen voor Zijn aanblik weggevlucht zijn.
2. ‘U zult verstrooid hebben zoals rook wordt
verdreven, zoals was smelt bij het vuur zullen de
boosdoeners voor Gods aanblik omgekomen zijn.’
3. Maar de rechtvaardigen zullen zich verheugd
hebben, zij zullen voor Gods aanblik gejuicht
hebben en van plezier gejubeld hebben:
4. ‘Zing voor God, maak muziek voor Zijn Naam.
Verhoog de weg voor Hem Die rijdt door de
vlakte, van Jah is Zijn Naam, jubel voor Zijn
aanblik!
5. Vader van wezen en Rechter voor jullie weduwen,
God in Zijn heilige woonplaats.
6. God Die de eenzamen een thuis geeft, uitleidt wie
in boeien gevangen zijn, alleen koppigen woonden
op verdroogde grond.
7. God U trekt op in het zicht van Uw volk, U
marcheert door de wildernis!’ Selah.
8. De aarde schudde, zelfs de hemelen vielen
druppelsgewijs, door de aanblik van God op deze
Sinaïberg, de aanblik van God, de God van Israël.
9. ‘Een regen aan vrijwillige offers zult U uitgestort
hebben God, Uw erfdeel was uitgeput, U
verordende dat.
10. Uw levende gemeenschap woonde daar, in Uw
goedheid zult U voorzieningen voor de vernederde
getroffen hebben God.’
11. De Heer zal Zijn belofte gegeven hebben, een
groot leger dat het goede nieuws brengt.
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12. Koningen zullen met hun legers voor ons
weggevlucht zijn, weggevlucht zijn voor ons, en
zij die thuisgebleven zijn zullen de buit verdeeld
hebben.
13. Wanneer U met ons tussen de gehangen
(offerdieren) gerust zult hebben.
‘Mijn vleugels zijn met zilver bedekt, als van een
(geofferde) duif met haar groengele veren van
goud.
14. Als de Almachtige koningen (als mest) op haar
verspreid zal hebben, dan zal het op de Zalmon
(puinhoop) gesneeuwd hebben.
15. De berg van God is de berg in Basan (Hermon),
een bergrug is de berg van Basan.
16. Waarom zult u jaloers gekeken hebben bergrug?
Berg waar God naar verlangd heeft om er te
wonen, JHVH zal er zelfs voor eeuwig met ons
gewoond hebben!
17. Het team van Gods ruiters is ontelbaar -mijn
duizenden veranderen ons- de Heer onder hen,
het Sinaï heiligdom.’
18. ‘U besteeg de hoge plaats, U voerde de gevangen
gevangenen mee. U nam gaven onder de mensen
mee, zelfs koppigen om zich te vestigen, Jah
God!’
19. Gezegend zij de Heer, dag aan dag zal Hij onze
last gedragen hebben, de God Die ons redt. Selah.
20. God (El) is onze God (El) van de grote bevrijding
en bij de JHVH (Elohim) de Heer (Adonai) is
ontsnapping aan de dood.
21. Natuurlijk zal God de hoofden van Zijn vijanden
verbrijzeld hebben, de harige kruin van wie in zijn
schuld wandelt.
22. De Heer zei:
‘Vast en zeker zal ik uit Basan teruggebracht
hebben, uit de diepten van de zee.’
23. ‘Met als doel dat Uw voet in bloed
ondergedompeld geweest zal zijn, de tong van Uw
honden in (het bloed van) de vijanden van dit
alles.
24. Zij zagen Uw opmars God, de opmars van mijn
God en mijn Koning uit het heiligdom.’
25. De zangers gingen voorop, de snaarinstrumenten
liepen achteraan, in het midden de maagden op
de tamboerijn:
26. ‘Zegen God in deze formaties, de Heer vanuit de
Bron van Israël!
27. Daar is de jongste Benjamin (Zoon aan de
rechterhand) hun Heerser, de menigte aan vorsten
van Juda (met opgeheven handen), de vorsten van
Zebulon (om samen te wonen) en vorsten van
Naftali (na worsteling).
28. Uw God heeft U macht toegewezen.
Wees sterk God, U heeft dit voor ons gedaan!
29. Vanwege Uw tempel zullen koningen een geschenk
voor U meegebracht hebben, omwille van
Jeruzalem.
30. Bestraf de levende have! De menigte aan engelen
en ook de jonge stieren van de stammen
vertrappen de zilveren huisgoden, de volken die
naar die oorlog verlangd hebben werden
verstrooid.
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31. Uit Egypte zullen de welgestelden aangekomen
zijn, Ethiopië zal zich op handen steunend naar
God toe gehaast hebben.
32. Zing voor God koninkrijken van de aarde, maak
muziek voor de Heer! Selah.
33. Voor Hem Die door de aloude hemel der hemelen
rijdt, kijk! Hij zal een stem opgezet hebben, een
krachtige stem.
34. Wijs God de macht toe! Zijn majesteit is over
Israël, Zijn kracht tot boven de wolken!
35. Ontzagwekkende God boven Uw heiligdommen,
God van Israël Die kracht en macht aan het volk
schenkt, gezegende God!’

Psalm 69.
(P) Gebed, bevrijd mij God

Voor de dirigent; op de wijs van de lelies, van David.
1. ‘Bevrijd mij God want het water stond tot aan
mijn lippen.
2. Ik zonk zonder steun in het diepe slijk, ik
belandde in het diepe water en de stroming
overspoelde mij.
3. Ik was moe van het roepen, mijn keel was er schor
van, mijn ogen vielen dicht, terwijl ik op mijn
God wacht…
4. Wie mij zonder oorzaak haten, waren met meer
dan de haren op mijn hoofd, mijn verdelgers
waren machtig, die leugenachtige vijanden. Wat
ik niet roofde, moet ik toch teruggegeven hebben.
5. ‘God U kende mijn domheid en mijn schulden
waren voor U niet verborgen.
6. Wie U verwachten zullen niet teleurgesteld in mij
geweest zijn, de Heer (Adonai) JHVH (Elohim) der
legerscharen. Wie U zoeken, God van Israël,
zullen zich niet geschaamd hebben.
7. Want omwille van U droeg ik verachting, was
schaamte van mijn gezicht af te lezen.
8. Ik was een vreemdeling voor mijn broers
geworden, een buitenstaander voor de zonen van
mijn moeder.
9. Want het ijveren voor Uw huis verteerde mij, het
verwijt van wie U verwijten kwam op mij neer.
10. Ik heb met een hongerige ziel gehuild, wat mij tot
schande geworden is.
11. Ik heb een rouwgewaad aangedaan en ben voor
hen tot een spotprent geworden.
12. Zij die in de poort zitten hebben mij met een
spottend dronkenmanslied beklaagd.
13. Maar ik bid tot U JHVH:
‘Tijd dat het ten goede keert God! Vanuit Uw grote
goedheid, antwoord mij met Uw waarachtige
verlossing.
14. Trek mij uit het slijk, zodat ik er niet in
weggezonken zal zijn en van mijn haters bevrijd
zal zijn, alsof uit het diepe water.
15. Het kolkende water zal mij niet weggespoeld en
de diepte mij niet verzwolgen hebben. De put zal
mijn mond niet gesnoerd hebben.
16. Antwoord mij JHVH, vanwege Uw aangename
goedheid, keer Uw grote barmhartigheid naar mij
toe!
17. U zult Uw gezicht niet voor Uw dienaar verborgen
gehouden hebben, want benauwd als ik was,
antwoord mij snel!
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18. Kom dichtbij mijn ziel, koop haar los, betaal de
losprijs die mijn vijanden vragen.
19. U kende mijn vernederingen, de schande en
ontering door al mijn tegenstanders staan U voor
ogen.
20. De vernedering brak mijn hart, ik ben er ziek van
geweest en heb tevergeefs naar medelijden
gesmacht, tevergeefs zocht ik naar vertroosters.
21. Zij hebben bittere gal in mijn eten gedaan, in
mijn dorst mij azijn te drinken gegeven.
22. Hun tafel zal een valstrik voor hen geworden zijn,
een valstrik voor wie gerust zijn.
23. Hun ogen zullen verduisterd geworden zijn, zodat
zij niets zien, laat hun heupen voortdurend
beven.
24. Stort Uw woede over hen uit, Uw gloeiende toorn
zal hen achterhaald hebben.
25. Hun paleizen zullen verlaten zijn, in hun tent zal
geen bewoner meer aanwezig zijn.
26. Want wie U sloeg hebben zij achtervolgd en de
pijn van wie U doorboort zullen zij herhaald
hebben.
27. Stapel kwaad bovenop hun kwaad, Uw
gerechtigheid zullen zij niet bereikt hebben.
28. Zij zullen uit het boek van de levenden gewist
zijn, bij de rechtvaardigen zullen zij niet
opgetekend zijn.
29. Maar ik ben vernederd en lijd pijn, Uw redding
God zal mij ongenaakbaar gemaakt hebben.’’
30. In een lied zal ik Gods Naam geprezen hebben,
Hem met dankzegging verhoogd hebben.
31. Het zal JHVH meer plezier gedaan hebben dan
stieren, dan de gehoornde jonge stier met
gespleten (hoeven).
32. De zachtmoedigen die dit zagen zullen zich
verheugd hebben, u die God volgt, uw hart zal
voortgeleefd hebben.
33. Want JHVH luistert naar de hulpbehoevenden en
Hij verachtte wie gebonden zijn niet.
34. De hemelen, de aarde, de zeeën en alles wat
beweegt zal Hem geprezen hebben.
35. Want God zal Sion gered hebben, de steden van
Juda herbouwd hebben, waar zij woonden en wat
zij beërfden.
36. Het nageslacht van Zijn dienaren zal het in bezit
genomen hebben, wie Zijn Naam liefhebben
zullen zich er gevestigd hebben.

Psalm 70.
(P) JHVH help mij snel!

Voor de dirigent; van David om te onthouden.
1. ‘God bevrijd mij! JHVH help mij snel!
2. Wie mijn ziel zoeken te nemen zullen wit
weggetrokken en schaamrood geworden zijn, zij
zullen teruggedreven en in verwarring gebracht
zijn, wie mij ellende toewenst.
3. Als gevolg van hun schande zullen zij omgekeerd
zijn, wie zeggen: ‘Ha! Ha!’
4. Iedereen die U zoekt zal vrolijk en blij geworden
zijn, zij zullen onophoudelijk gezegd hebben:
‘God zal grootgemaakt zijn, liefhebbers van uw
verlossing!’
5. Maar ik ben vernederd en hulpbehoevend, God
kom mij snel te hulp, U bent mijn bevrijder JHVH,
wacht niet langer!’
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Psalm 71.
(P) God, U zult mij doen herleven

1. ‘Ik zocht mijn toevlucht bij U JHVH, in eeuwigheid
zal ik niet beschaamd uitgekomen zijn.
2. Door Uw rechtvaardigheid zal ik gered en ontsnapt
geweest zijn, wend Uw oor naar mij en verlos mij!
3. Wees voor mij als een Rotsklif om te wonen, om
daar voortdurend heen te gaan. U gaf het bevel
om mij te verlossen, want U bent mijn hoge Rots
en Vangnet.
4. God breng mij in veiligheid, uit handen van de
boosdoeners, uit de handpalm van de misdadiger
en wreedaard.
5. Want op U hoop ik Heer (Adonai) JHVH (Elohim),
mijn toeverlaat vanaf mijn jeugd!
6. Vanaf de baarmoeder steunde ik op U, U snijdt
mij van mijn moeders buik af, voortdurend is mijn
lofzang tot U.
7. Ik was voor velen tot een teken, maar U bent mijn
sterke Schuilplaats.
8. Heel de dag zal mijn mond vol van aanbidding
voor Uw majesteit geweest zijn.
9. Als ik oud geworden ben zult U mij niet verworpen
hebben, als mijn kracht het begeeft zult U mij
niet verlaten hebben.
10. Want mijn vijanden spraken over mij, wie mijn
ziel beperken voerden samen overleg.
11. Sprekend:
‘God verliet hem, jaag hem op en vang hem, want er
is toch geen redder.’
12. God zal niet veraf van mij geweest zijn. God haast
U mij te hulp!
13. Zij zullen wit weggetrokken zijn, wie mijn ziel
belagen zullen hun einde gevonden hebben, zij
zullen zich uit schaamte en schande bedekt
hebben, wie mij zoeken te kwetsen.
14. Maar ik zal voortdurend verwacht hebben en nog
meer aan al Uw aanbidding toegevoegd hebben.
15. Mijn mond zal herhaaldelijk van Uw gerechtigheid
gesproken hebben, de hele dag over Uw
verlossing, het aantal maal wist ik dan niet meer
te tellen.
16. Ik zal in de kracht van de Heer (Adonai) JHVH
(Elohim) binnengekomen zijn, ik zal Uw
rechtvaardigheid in herinnering gehouden hebben,
alleen de Uwe.
17. God, U onderwees het vanaf mijn jeugd, tot en
met nu zal ik Uw wonderen openbaar gemaakt
hebben.
18. Ook als ik oud en grijs geworden ben God, zult U
mij niet verlaten hebben, totdat ik Uw Arm aan
iedereen die Uw kracht binnengekomen zal zijn
openbaar heb gemaakt.
19. Uw rechtvaardigheid God reikt hemelhoog, U Die
het geweldig gedaan heeft, God, wie is U gelijk?
20. U Die mij veel benauwdheid en kwaad toonde,
zult mij gestorven en herleefd doen hebben, uit
de diepten van de aarde zal ik weer opgewekt
zijn.
21. U zult mijn grote daden vermenigvuldigd hebben,
U zult zich omgedraaid en mij bemoedigd hebben.
22. Ook met de gitaar als instrument zal ik U
geprezen hebben, om Uw waarachtigheid mijn
God, U met de lier toegezongen hebben Heilige
Israëls!
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23. Mijn lippen zullen luid jubelend geklonken
hebben, muziek zal ik voor U gemaakt hebben,
ook met mijn door U losgekochte ziel.
24. Ook mijn tong zal de hele dag beredeneerd met
Uw gerechtigheid bezig geweest zijn, want wie
mijn onheil zoeken waren wit weggetrokken en
rood van schaamte.’

19. Gezegend is Zijn wonderbare Naam voor eeuwig,
de hele aarde zal met Zijn overvloed vervuld zijn,
zo zeker als wat!’
20. De gebeden van David, de zoon van Isaï waren af.

Psalm 72.

(H) Voor mij is het goed om dichtbij God te zijn

(P) De Koning zal rechtvaardig recht gesproken hebben

Van Salomo.
1. ‘God geef de Koning het recht tot oordeel en Uw
rechtvaardigheid aan de koningszoon.
2. Hij zal rechtvaardig recht over Uw volk gesproken
hebben en Uw vernederden beoordelen.
3. Vrede voor het volk zal de bergen opgekomen
zijn, rechtvaardigheid door de heuvels.
4. De vernederden van het volk zal Hij beoordeeld
hebben, de zonen van de hulpbehoevende zal Hij
gered en de onderdrukker verbrijzeld hebben.
5. Zij zullen als het zonlicht en het schijnen van de
maan tegen U opzien, van generatie op generatie.
6. Als regen op het gemaaide gras zal Hij
neergekomen zijn, als slagregens die de aarde
doorweken.
7. In Zijn dagen zal het de rechtvaardigen
voorspoedig gegaan zijn, overvloedige vrede,
totdat er geen maan meer is.
8. Ook van zee tot zee zal Hij geheerst hebben,
vanaf de rivier tot de uiteinden van de aarde.
9. Woestijnbewoners zullen zich voor Hem
neergebogen hebben, Zijn vijanden zullen het stof
van Zijn voeten gelikt hebben.
10. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen
geschenken gebracht hebben, de koningen van
Sheba en Seba zullen geschenken aangeboden
hebben.
11. En alle koningen zullen zich voor Hem
neergebogen hebben, alle samenlevingen Hem
gediend hebben.
12. Want Hij zal de hulpbehoevende die daarom roept
vrijgemaakt hebben, ook de vernederde en wie
geen hulp heeft.
13. Over de zwakke en hulpbehoevende zal Hij zich
ontfermd hebben, de zielen van de
hulpbehoevende verlost hebben.
14. Van onderdrukking en onrechtmatige winst zal Hij
hun levens bevrijd hebben, hun bloed zal in Zijn
ogen kostbaar geschat zijn.
15. Tijdens Zijn leven zal men Hem goud uit Sheba
geschonken hebben, voortdurend zal voor Hem
gebeden zijn, heel de dag zal Hij Hem gezegend
hebben.
16. Overvloed aan graan op het land zal er geweest
zijn, tot op de top van de bergen, haar vrucht als
de Libanon uitgeschut zijn, tot aan de rand van de
stad zal ze gebloeid hebben, als het gras op het
land.
17. Zijn Naam zal eeuwig gebleven zijn, vooraf aan de
zon bestaat Zijn Naam al en zij zullen zich door
Hem gezegend weten, alle samenlevingen zullen
zich gelukkig geprezen hebben.
18. Kniel voor JHVH God, de God van Israël, Die
alleen wonderen werkt.
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Psalm 73.
Een Psalm van Asaf.
1. Natuurlijk is God goed voor Israël, voor de
zuiveren van hart.
2. En ik was nog wel bijna met mijn voet afgeweken,
mijn voeten waren bijna uitgegleden.
3. Omdat ik jaloers op de opscheppers was, naar de
voorspoed van de boosdoeners gekeken heb.
4. Want tot hun dood kennen zij geen beperkingen,
zij wentelen zich in hun overvloed.
5. De moeizame inspanning van sterfelijke mensen
kennen zij niet, geen mens zal hem geplaagd
hebben.
6. Zo versierden zij zichzelf met trots als een
ketting, en hebben zij een geweldsuitrusting
aangetrokken.
7. Hun ogen waren vet uitgepuild, met een hart vol
eigendunk gingen zij maar door.
8. Zij hebben gelasterd en kwaadgesproken, vals
hebben zij uit de hoogte gesproken.
9. Tegen de hemel zetten zij een grote mond op,
hun uitspraken zijn over het leven op aarde
gegaan.
10. Daarom heeft het volk zich daarnaar toegekeerd,
zij hebben het als water in zich opgenomen.
11. Dan zeiden zij: ‘Hoe zag God dit dan, weet de
Allerhoogste hier dan van?’
12. Kijk, zo zijn de boosdoeners die altijd gerust zijn,
zij vermeerderden hun rijkdom.
13. ‘Zuiverde ik mijn hart dan voor niets, zou ik mijn
handen dan in onschuld gewassen hebben?
14. Ja, heel de dag bestaat uit tegenslagen, ’s
morgensvroeg word ik al getraind.
15. Zei ik maar: ‘Ik zal als hen gesproken hebben…’
Kijk toch uit! Anders werd ik nog ontrouw aan de
klasse van Uw zonen!
16. Al begrijp ik het, toch is het pijnlijk in mijn ogen.
17. Zolang ik het heiligdom van God maar
binnengegaan zal zijn en op hun einde gelet zal
hebben.’
18. ‘Natuurlijk zult U hen op moddergrond geplaatst
hebben, waar zij tot een puinhoop vervielen.
19. Hoezeer werden zij in een ogenblik verwoest,
kwamen aan hun einde, ze werden door iets
vreselijks vernietigd.
20. Zoals een droom bij het ontwaken Heer,
beestachtig, een droombeeld dat U veracht zult
hebben.
21. Als ik in mijn hart verbitterd geweest zou zijn,
mijn gevoel gekwetst geweest zou zijn,
22. en ik dom en onwetend geweest zou zijn, dan zou
ik als de stomme Behemoth bij U geweest zijn.
23. Maar toch ben ik voortdurend bij U en greep U
mijn rechterhand vast,
24. zult U mij volgens Uw plan geleid hebben en zal ik
hierna mijn eer ontvangen hebben.
25. Wie is er voor mij in de hemelen? Want naast U
verlangde ik niets op aarde.
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26. Mijn lichaam en innerlijk was uitgeput, de Rotsklif
voor mijn hart en mijn erfdeel is God voor
eeuwig.
27. Want kijk maar dat wie ver van U verwijderd is
zichzelf verloren zal hebben, iedereen die
ontrouw aan U is vernietigde U.
28. Voor mij is het goed om dichtbij God te zijn, ik
zocht mijn toevlucht bij de Heer (Adonai) JHVH
(Elohim), om alles wat U boodschapt te blijven
verkondigen.’

Psalm 74.

20. Kijk om naar het (gesneden) verbond, want de
aarde werd vol met duistere plaatsen waar geweld
huishoudt.
21. De verdrukte komt niet beschaamd uit, de
vernederde en hulpbehoevende zal Uw Naam
geprezen hebben.
22. Sta op God, strijd voor Uw eigen zaak, herinner de
smaad van de dwaas, de hele dag door.
23. U zult het gejoel van Uw tegenstanders toch niet
vergeten zijn? Het tumult van wie tegen U
opstaan stijgt voortdurend op!’

Psalm 75.

(P) God bestemt Jeshua als middelpunt op aarde

Een leerdicht van Asaf.
1. ‘Waarom verwierp U ons altijd God? Zult U van
woede gekookt hebben over de schapen uit Uw
kudde?
2. Herinner U het familieverband dat U vroeger
verwierf, U verloste de loot die Uw erfdeel is,
deze berg Sion waar U zich vestigde.
3. Plaats Uw voeten boven op de voortdurende
puinhopen, (op) al het kwaad dat de vijand in het
heiligdom aanrichtte.
4. Wie U vijandig zijn brulden in het midden van Uw
plaats van samenkomst en richtten hun eigen
merktekens als teken op.
5. Het zal bekend geworden zijn als ‘de opgeheven
bijlen die op het vervlochten hout zijn
neergekomen.’
6. En voortaan zullen zij samen het houtsnijwerk
met sloophamer en bijl bewerkt hebben.
7. Zij staken Uw heiligdom in brand, zij ontheiligden
haar op aarde, de plaats waar Uw Naam zich
vestigt.
8. In hun hart zeiden zij: ‘Wij zullen hen eensgezind
verdrukt hebben,’ zij verbrandden alle plaatsen
van samenkomst voor God op aarde.
9. Wij zagen onze waarschuwing niet, zonder enige
profeet, zonder enige kennis of wat dan ook.’
10. ‘Tot wanneer God zal de vijand gehoond hebben?
Zal de vijand altijd Uw Naam geminacht hebben?
11. Waarom zou U Uw Hand teruggetrokken houden,
ja zelfs Uw Rechterhand uit het binnenste van Uw
schoot? Laat het ophouden!’
12. Maar God, mijn Koning vanaf het begin, bestemt
Jeshua als middelpunt op aarde.

(P) Als de tijd van het huwelijk aanbreekt…

Voor de dirigent, om te bewaren, een Psalm van Asaf,
een lied.
1. ‘Wij aanbeden U God, wij aanbeden U, want Uw
Naam is vertrouwd, Uw wonderbare werken
werden doorverteld.’
2. ‘Als de tijd van aanname (voor het huwelijk) rijp
geworden is zal ik eerlijk geoordeeld hebben.
3. Terwijl de aarde en al haar inwoners wegsmelten
mat ik haar pilaren uit. Selah.
4. Ik zei tegen de opscheppers om niet zo
opgeschept te hebben, tegen de boosdoeners om
hun hoorn (macht) niet zo verheven te hebben:
5. ‘Uw hoorn zal niet verhoogd geweest zijn, u zult
niet stijfkoppig gesproken hebben!’’
6. Want niet het oosten, het westen, het veld of de
bergen zullen opgeheven zijn,
7. maar God is het Die rechtspreekt, de een zal
vernederd en de ander verhoogd geweest zijn.
8. Want de beker is in handen van JHVH, de volledig
gemixte wijn kookte, Hij zal haar uitgeschonken
hebben, natuurlijk moeten alle boosdoeners van
de aarde de uitgelezen wijn opgezogen en
gedronken hebben!
9. Maar ik zal altijd gepredikt hebben en voor de
God van Jakob muziek gemaakt hebben.
10. Ook zal ik alle hoornen van de boosdoeners
afgehakt hebben. De hoornen van de
rechtvaardigen zullen verheven geweest zijn.

Psalm 76.
(P) God verzamelt de geest van de leiders als druiven

13. ‘Door Uw kracht spleet U de zee open, sloeg de
koppen van de zeedraken op het water stuk.
14. De koppen van de Leviathan verpletterde U aan
stukken en U zult hem tot voedsel aan de
woestijndieren gegeven hebben.
15. U brak de bron open en het stroomde, machtige
rivieren droogde U op.
16. De dag is van U en ook de nacht is van U, U
voorzag in het licht en de zon.
17. U plaatste alle grenspalen op aarde, zomer en
winter gaf U vorm.
18. Herinner dit, de vijand hoonde dit JHVH, een
dwaas volk verachtte Uw Naam.
19. U zult de levende ziel van wie onderzoekt niet
uitgeleverd hebben, in eeuwigheid zult U hem
niet vergeten zijn.
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Voor de dirigent; op snaarinstrumenten, een psalm
van Asaf, een lied.
1. God is bekend in Juda, Zijn Naam is groot in
Israël,
2. en in Salem zal Zijn schuilhut geweest zijn, Zijn
woonplaats in Sion.
3. Daar brak Hij de flitsende pijlen, de boog en het
schild, het zwaard en de oorlog. Selah.
4. ‘Het licht van U schijnt geweldig boven
doorkliefde bergen.
5. De moedigen van hart zullen berooid uitgekomen
zijn, zij waren in slaap gesukkeld, geen van die
mannen vond nog kracht in zijn handen.
6. Op Uw bestraffing God van Jakob staan wagen en
paard verbijsterd.
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7. U bent ontzagwekkend, U! Wie zal voor U
standgehouden hebben in de tijd van Uw
woedende aanblik?
8. Vanuit de hemel verkondigde U het oordeel, de
aarde had diep ontzag en werd rustig.
9. Als God opstaat voor het oordeel om alle
zachtmoedigen op aarde te redden.
10. Want de wijnzak van de mensen zal tot
dankzegging gebracht hebben, wat in de wijnzak
overblijft zult U aangegord hebben.’

verlichten, de aarde beefde, zij is door elkaar
geschud.
19. Uw weg door de zee, Uw pad door veel water liet
geen voetstappen van U achter.
20. U leidde Uw volk als een kudde aan de hand van
Mozes en Aäron.’

11. Doe beloften aan uw God JHVH en kom ze na,
ieder die Hem omringt zal geschenken voor de
Ontzagwekkende meegebracht hebben.
12. De geest van de leiders zal Hij (als druiven)
ingezameld hebben, de koningen der aarde
hebben er grote angst voor.

Een leerdicht van Asaf.
1. Mijn volk luister naar mijn wet, richt uw oor op
wat mijn mond spreekt.
2. Met mijn mond zal ik geheimtaal gesproken
hebben, aloude raadsels zullen opgeweld zijn.
3. Dat wat wij hoorden en te weten zijn gekomen,
wat onze vaders herhaaldelijk vertelden.
4. Wij moeten deze voor hun zonen niet verborgen
gehouden hebben, (maar) de lof voor JHVH
herhaaldelijk vertellen, Zijn kracht en de
wonderen die Hij deed.
5. Want in Jakob heeft Hij een getuigenis afgegeven
en bepaalde een wet voor Israël, die Hij aan onze
voorvaders opdroeg om deze aan hun zonen
bekend te maken.
6. Zo zal de volgende generatie het te weten
gekomen zijn en de generatie van zonen die
hierna opgegroeid zullen zijn, die het (op hun
beurt) hun zonen weer verteld zullen hebben.
7. Zodat zij hun vertrouwen op God gesteld zullen
hebben en de daden van God niet vergeten zullen
zijn, maar zich aan Zijn geboden gehouden zullen
hebben.
8. Zodat ze niet als hun voorvaders zouden zijn, een
afkerige en opstandige generatie, een generatie
die zijn hart niet voorbereid had en wier geest
niet trouw aan God was.
9. De zonen van Efraïm zijn als toegeruste
boogschutters die zich op de dag van de strijd
omkeerden.
10. Zij hielden zich niet aan het verbond met God, zij
weigerden volgens Zijn wet te wandelen.
11. Zij vergaten Zijn resultaten en de wonderen die
Hij hen getoond had.
12. Voor de ogen van hun voorvaders werkte Hij
wonderen in het land van Egypte, in het veld van
Zoan (de plaats van vertrek).
13. Hij spleet de zee open en heeft ze over laten
steken, Hij heeft het water als een gestapelde
golf rechtop doen staan.
14. Overdag heeft Hij hen door een wolk geleid en
heel de nacht met het licht van vuur.
15. In de woestijn heeft Hij de rotsen doorbroken en
hen vanuit de diepte overvloedig te drinken
gegeven.
16. Want Hij heeft het uit de rots laten stromen en
het water als een rivier doen afdalen.
17. Maar zij zijn doorgegaan met zondigen, door in de
woestijn tegen de Allerhoogste in opstand te
komen.
18. Zij hebben God in hun hart beproefd, door uit
hartstocht naar voedsel te vragen.
19. En zij hebben tegenover God gesproken en zeiden:
‘Zou God in de woestijn een tafel gedekt kunnen
hebben?’
20. Kijk, hij sloeg op de rots en het water is eruit
gegutst, de stroom is geweldig geweest!

Psalm 78.
(P) Uittocht uit Egypte

Psalm 77.
(H) Herinner de uittocht door JHVH

Voor de dirigent; een lofzang van Asaf, een Psalm.
1. Met mijn stem zal ik God geroepen hebben, mijn
roep is naar God en Hij luisterde naar mij.
2. Op de dag van mijn benauwdheid zocht ik de
Heer. Mijn kracht was in de nacht weggevloeid,
het hield niet op, mijn ziel weigerde zich te laten
troosten.
3. Ik heb aan God gedacht en het heeft mij onrustig
gemaakt, ik ben er diep ongerust van geworden en
mijn ziel is eraan onderdoor gegaan. Selah.
4. U hield mijn ogen wakker, ik werd aangepord en
heb niets gezegd.
5. Ik overdacht de dagen uit het verleden, de jaren
van eeuwen terug.
6. In die nacht heb ik bij snarenspel nagedacht, zo
overdacht mijn geest dit en heeft mijn innerlijk
het doorgrond.
7. ‘Zou de Heer voor altijd verworpen hebben? Zou
Hij niet meer tevredengesteld kunnen worden?
8. Was Zijn goedheid dan voor altijd over? Faalde
Zijn belofte van generatie op generatie?
9. Vergat God hoe genadig te zijn? Of stopte Hij Zijn
barmhartigheid uit woede weg?’ Selah.
10. Toen heb ik gezegd: ‘Dit is mijn verzoek: ‘Een
levenlang aan de Rechterhand van de
Allerhoogste!’
11. Ik zal wat Jah heeft gedaan in herinnering
gehouden hebben, natuurlijk zal ik mij Uw
vroegere wonderen herinnerd hebben.
12. Al Uw werken overpeinsde ik en het effect ervan
zal ik overdacht hebben.
13. God, Uw weg is heilig, wie is zo’n groot god als
God?
14. U bent de God Die wonderen doet, U maakte Uw
kracht onder de volken bekend.
15. U verloste Uw volk met Uw Arm, de zonen van
Jakob en Jozef. Selah.
16. Het water zag U God, het water dat U zag heeft
gewerveld, ja de afgronden hebben gebeefd.
17. Duistere wolken plensden neer, de lucht gaf
geluid, ja als grindstenen zijn ze hun weg gegaan.
18. Het geluid van Uw donder, door het wervelende
wiel, met bliksems die de bewoonde wereld
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‘Zou Hij ook brood kunnen geven? Zou Hij vlees voor
Zijn volk kunnen klaarmaken?’
21. Natuurlijk hoorde JHVH dit en heeft Hij hen
overgeslagen. Dus werd er een vuur binnen Jakob
ontstoken en werd Israël met boosheid bezocht.
22. Omdat zij niet standvastig met God waren en niet
op Zijn Jeshua vertrouwden,
23. heeft Hij het firmament van boven bevolen en
opende de deuren van de hemel.
24. Hij heeft eetbare Manna als regen af doen dalen,
graan uit de hemel gaf Hij hen.
25. Een man at brood van de engelen, Hij stuurde hen
voedsel tot verzadiging toe.
26. Hij heeft een oostenwind uit de hemel doen
opsteken en door Zijn macht heeft Hij de
zuidenwind gestuurd.
27. Daarmee heeft Hij vlees alsof het stof is
meegevoerd, vliegende vogels als het zand van de
zee.
28. Hij heeft ze te midden van Zijn kamp doen
neerkomen, in de omgeving van Zijn tenten.
29. En zij hebben gegeten en zijn meer dan verzadigd
geraakt, waardoor hun lust is verdwenen.
30. Zij walgden nog niet van hun voedsel, de maaltijd
was nog in hun mond,
31. of de woede van God kwam over hen, het heeft
de vetsten van hen gedood, de uitgekozenen van
Israël deed Hij buigen.
32. Ondanks dit alles bleven zij zondigen en geloofden
niet in Zijn onwaarschijnlijke daden.
33. Zo zijn hun dagen als een damp voorbijgegaan,
hun jaren naar de ondergang.
34. Steeds wanneer Hij hen doodde zochten zij Hem
weer op, bekeerden zij zich en zochten God
ijverig.
35. Dan hebben zij zich herinnerd dat God hun Rots
is, de Allerhoogste God hun verlosser.
36. Maar met hun mond hebben zij Hem bedrogen en
Hem leugens verteld.
37. Want hun hart is niet op Hem gericht en zij waren
niet trouw aan Zijn verbond.
38. Maar in Zijn barmhartigheid zal Hij verzoening
voor hun schuld gebracht hebben, niet vernietigd
hebben, maar hen vermenigvuldigd hebben, door
Zijn woede terug te trekken in tegenstelling tot
het stimuleren van Zijn woede.
39. Want Hij zal onthouden hebben dat zij van vlees
zijn, een geest die leeft en sterft en niet
teruggekeerd zal zijn.
40. Hoe vaak zullen zij Hem op de steppe niet
gehoorzaam geweest zijn en in de woestijn Hem
pijn gedaan hebben?
41. Zij zijn zich van God blijven afkeren en stelden
Hem op de proef, dus stelde de Heilige Israëls
paal en perk.
42. Zij dachten niet aan Zijn Hand, aan de dag dat Hij
hen van hun vijanden verloste.
43. Die in Egypte Zijn tekenen werkte, Zijn wonderen
op de vlakte van Zoan.
44. Hij heeft hun rivieren in bloed veranderd, hun
beken, zodat zij ondrinkbaar geworden zijn.
45. Hij heeft allerlei soorten zwermen onder hen
gestuurd, die hen verteerd hebben en kikkers die
hen vernietigd hebben.
46. Hij heeft hun vruchten aan de sprinkhaan
gegeven, hun arbeid aan de sprinkhanenzwerm.
47. Hij heeft hun wijnstronken door hagel vernietigd
en de vijgenbomen door luis.
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48. Hun vee heeft Hij aan de hagel overgeleverd, hun
kudde aan bliksemschichten.
49. Hij heeft Zijn vreselijke woede op hen botgevierd,
Zijn verbolgenheid en verdrukking, door boze
engelen vrij te laten.
50. Hij heeft ze vanuit Zijn woede in de balans
gewogen, Hij spaarde hun zielen niet voor de
dood, maar gaf hen aan de pest over.
51. Hij heeft al de eerstgeborenen van Egypte
geslagen, het beste van hun kracht in de tenten
van Cham.
52. Maar Hij heeft Zijn eigen volk als schapen
uitgeleid, als een kudde de wildernis ingedreven.
53. Hij heeft hen in veiligheid geleid, zij vreesden
niet omdat de zee hun vijanden overspoelde.
54. Hij heeft hen naar de grens van Zijn heilige plaats
gebracht, het gebergte dat Zijn Rechterhand
bezat.
55. Hij heeft de samenlevingen voor Zijn aangezicht
verdreven, heeft hen bij lot een erfdeel
toegemeten en heeft de afstammelingen van
Israël in hun tenten doen wonen.
56. Toch hebben zij de Allerhoogste God beproefd en
zijn ongehoorzaam geweest, zij bewaarden Zijn
getuigenissen niet.
57. Maar zij hebben zich afgekeerd en zijn net als hun
voorvaders onbetrouwbaar geweest, zij
veranderden zoals een onbetrouwbare boog.
58. Want zij hebben Hem met hun offerhoogten
geërgerd en met hun gehakte stenen afgoden tot
jaloersheid gewekt.
59. Toen God dit hoorde, heeft Hij tegenover hen
gestaan en heeft Hij Israël uitermate afgewezen.
60. Hij heeft de tabernakel op die rustplaats verlaten,
de tent waarin Hij onder de mensen woonde.
61. Hij heeft Zijn kracht aan ballingschap
overgegeven, Zijn heerlijkheid in handen van de
vijand.
62. Hij heeft Zijn volk aan het zwaard overgeleverd
en stond tegenover Zijn erfdeel.
63. Het vuur verteerde hun jongeren, hun meisjes
werden niet meer uitgehuwelijkt.
64. Hun priesters vielen door het zwaard, hun
weduwen hebben er niet om gehuild.
65. Maar de Heer zal als uit een slaap ontwaakt zijn,
als een krachtig man die de overwinning over de
streep trekt door de wijn.
66. En Hij zal Zijn vijanden van achteren vernietigd
hebben, leverde hen aan een langdurige smaad
over.
67. De tent van Jozef zal Hij verworpen hebben, Hij
koos de afstammelingen van Efraïm niet.
68. Maar Hij zal de afstammelingen van Juda gekozen
hebben, het gebergte van Sion dat Hij liefhad.
69. En Hij zal Zijn heiligdom hoogverheven gebouwd
hebben, zoals de aarde die Hij van oudsher
vastzette.
70. Hij heeft Zijn dienaar David (geliefde) ook
uitgekozen en bij de schaapskudden weggehaald.
71. Van achter de lammetjes liet Hij hem komen om
Zijn volk Jakob te weiden, Zijn erfdeel Israël.
72. En hij zal hen geweid hebben, op grond van zijn
integere hart, met vaardige hand zal hij hen
geleid hebben.
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Psalm 79.
(P) JHVH, neem wraak op de volken die ons vertrappen

Een Psalm van Asaf.
1. ‘God, de samenlevingen kwamen Uw erfdeel
binnen, zij verontreinigden Uw heilige tempel en
maakten een puinhoop van Jeruzalem.
2. De lijken van Uw dienaren gaven zij aan de vogels
uit de lucht tot voedsel, het vlees van Uw
hartsvrienden aan de wilde dieren op aarde.
3. Als water vergoten zij hun bloed overal in
Jeruzalem, niemand is begraven.
4. Voor onze naasten werden wij tot een schande,
gehoond en bespot door hen die ons omringen.
5. Hoe lang nog JHVH? Zult U altijd boos gebleven
zijn? Zal Uw jaloersheid als een vuur gebrand
blijven hebben?
6. Stort Uw woede uit over de samenlevingen die U
niet kenden en op de koninkrijken die Uw Naam
niet aanriepen.
7. Want zij verslonden Jakob en verwoestten zijn
thuis.
8. Onze vroegere misdaden zullen niet herinnerd
zijn, al snel zullen Uw barmhartigheden ons
bereikt hebben, want wij werden zeer zwak.
9. Help ons God Die ons redt! Om het Woord, de
pracht van Uw Naam! Red ons en verzoen onze
zonden, omwille van Uw Naam.
10. Waarom zouden de samenlevingen gezegd
hebben: ‘Waar is hun God?’ Voor onze ogen zal Hij
bekend gemaakt zijn aan de samenlevingen, de
wraak voor het vergoten bloed van Uw dienaren.
11. De zuchtende en gebondene zal door Uw
geweldige Arm tot U zijn gekomen, bewaar de
zonen des doods.
12. Keer U zevenvoudig tegen onze naasten, in hun
binnenste is de schande voor het honen van U
Heer.
13. Dan zullen wij, Uw volk en de schapen van Uw
weidegrond, U eeuwig dankgezegd hebben,
generatie op generatie zal Uw lof verkondigd
hebben.’

Psalm 80.
(P) De wijnstok die Uw Hand geplant heeft

Voor de dirigent, op de trompet van de getuige, van
Asaf, een Psalm.
1. ‘Luister Herder van Israël, U Die Jozef als een
kudde leidt, schijn! U Die woont op de Cherubs.
2. Wek Uw kracht op in het zicht van Efraïm,
Benjamin en Manasse en kom ons redden.
3. God, breng ons weer terug en laat Uw gezicht
stralen als de zon, dan zullen wij verlost zijn.
4. JHVH, God der legerscharen, hoe lang was U al
kwaad over het gebed van Uw volk?
5. U voedde hen met brood van tranen en zult hen
een derde deel met tranen te drinken gegeven
hebben.
6. U zult ons tot een twistappel voor onze naasten
gemaakt hebben, onze vijanden hebben dit bespot
onder elkaar.
7. God der legerscharen, keer ons weer om en laat
Uw gezicht stralen als de zon, dan zullen wij
verlost zijn.
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8. U heeft een wijnstok uit Egypte meegebracht, de
andere samenlevingen weggejaagd en deze
geplant.
9. U heeft de plaats ervoor schoongeveegd en haar
diep laten wortelen en zij heeft het land gevuld.
10. Het gebergte werd erdoor overschaduwd, haar
ranken als goddelijke ceders.
11. Haar vruchten hebben zich tot de zee uitgestrekt,
haar twijgen tot de rivier.
12. Waarom doorbrak U haar omheining, zodat
iedereen die erlangs loopt haar leeg plukte?
13. Het everzwijn uit het bos heeft haar losgewroet,
wat zich roert in het veld heeft haar afgegrazen.
14. God der legerscharen, keer terug alstublieft! Merk
op uit de hemel, kijk en zorg voor deze wijnstok.
15. De stek die Uw Rechterhand geplant heeft,
omwille van de Zoon Die U sterk toebereid heeft.
16. Zij is door het vuur verbrand, in elkaar gehakt en
afgestorven vanwege het afkeren van Uw
aangezicht.
17. Uw Hand zal gekomen zijn, omwille van de man
aan Uw rechterhand, de Mensenzoon Die U voor
Uzelf sterk toebereidde.
18. Zo zullen wij niet afvallig geweest zijn, in leven
gebleven zijn en Uw Naam aangeroepen hebben.
19. JHVH, God der legerscharen, doe ons terugkeren,
laat Uw gezicht als de zon stralen, dan zullen wij
gered geweest zijn.’

Psalm 81.
(P) Als mijn volk luistert zal ik zijn vijanden onderworpen hebben

Voor de dirigent, over de wijnpers, van Asaf.
1. Zing vol vreugde en luid voor God onze kracht, de
God van Jakob.
2. Draag een lied op en gebruik de tamboerijn, de
harp en aangename luit.
3. Blaas de bazuin op de nieuwe maan, als de tijd
(van de troon) daar is, de dag van ons
pelgrimsfeest.
4. Want het is een opgedragen taak aan Israël, het
oordeel van de God van Jakob.
5. Met Jozef gaf Hij dit getuigenis vorm, wanneer Hij
door het land van Egypte heentrekt:
‘Naar de taal die mij vreemd was heb ik
geluisterd,
6. ik verwijderde de last van zijn schouders, zijn
handen die de korven gedragen hebben.
7. Toen u in benauwdheid riep heb ik u gered. ik heb
u verscholen in de donder geantwoord, ik heb u
bij het water van de twist getest. Selah.
8. ‘Luister mijn volk, ik zal u vermaand hebben
Israël, zult u naar mij geluisterd hebben?
9. Er bestaat geen vreemde god onder u, dus zult u
zich niet neergebogen hebben voor een uitheemse
god.
10. Ik ben uw God JHVH Die u uit het land van Egypte
wegneemt, open uw mond wijd en ik zal hem
gevuld hebben.’
11. Maar mijn volk luisterde niet naar mijn stem en
Israël aanvaardde mij niet.
12. Dus zal ik hen aan hun verdeelde hart
overgegeven hebben, zij zullen volgens hun eigen
plannen gewandeld hebben.
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13. Oh, als mijn volk toch naar mij luistert! Dan zou
Israël over mijn wegen gewandeld hebben!
14. Al snel zou ik hun vijanden onderworpen hebben
en zou mijn Hand zich tegen hun tegenstanders
gekeerd hebben.
15. Wie JHVH haten zullen teleurgesteld geweest zijn,
en dat zal lange tijd geduurd hebben.
16. Hij zal hen ook met het vette van de tarwe
gevoed hebben, ja ik zal u met honing uit de Rots
overstelpt hebben.’

Psalm 82.
(G) Sta op vel het oordeel over de aarde God

Een Psalm van Asaf.
1. God staat op in de verenigde vergadering der
goden, Hij zal het binnenste van de goden
beoordeeld hebben:
2. ‘Hoe lang zult u onrechtvaardige oordelen geveld
hebben en zal het gezicht van boosdoeners
verheven geweest zijn? Selah.
3. Beoordeel de zwakke en wees, doe recht aan de
vernederde en wanhopige.
4. Beveilig de zwakke en hulpbehoevende, bevrijd
hem uit handen van de boosdoeners.
5. (Zij stelden zich niet op de hoogte en zullen het
niet begrepen hebben, zij zullen in het donker
gewandeld hebben, het fundament van de aarde
zal er verplaatst door geweest zijn.)
6. Ik zei het al: ‘Goden zijn jullie, allemaal zonen
van de Allerhoogste!
7. Werkelijk! Als een mens zult u gestorven zijn, net
als één van de hoogste leiders zult u gevallen zijn.
8. Sta op goden, vel het oordeel over de aarde! Want
u zult alle samenlevingen beërfd hebben.’

Psalm 83.
(P) God stuurt een wervelwind die de vijandige volken uit Israël
verdrijft

Een lied, een Psalm van Asaf.
1. God zal zich niet stil en niet doof gehouden
hebben en niet achterovergeleund zijn, God...
2. ‘Want kijk, Uw vijanden zullen onstuimig
geworden zijn, zij die U haten verhieven hun
hoofd.
3. Tegen Uw volk zullen zij geheim overleg gevoerd
hebben, samengesmeed hebben tegen Uw
beschermelingen.
4. Zij zeiden: ‘Kom, wij zullen hen uit de
samenleving wissen, de naam van Israël zal niet
langer genoemd worden.’
5. Eensgezind overlegden zij samen, zij hebben een
verbond tegen Ú gesloten.
6. De nomadentent van Edom en de Ismaëlieten,
Moab en de Hagarieten.
7. Gebal en Ammon, Amalek en Palestina, samen
met de bewoners van Tyrus.
8. Zelfs Syrië heeft zich bij hen aangesloten, zij
steunden de zonen van Lot. Selah.
9. Doe met hen als met Midjan, Sisera en Jabin aan
de beek Kison.
10. Bij Endor werden zij uitgeroeid, zij werden tot
mest op het land.
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11. Maak hun edelen als Oreb en Zeëb, als Zebach en
Salmunna, al hun vorsten.
12. Zij zeiden: ‘Wij zullen het thuisland van God voor
onszelf in bezit genomen hebben.’
13. God, maak hen als een wervelende zandstorm, als
kaf in de wind.
14. Als een vuur dat bos verbrand heeft, als een vlam
die bergen verschroeid heeft.
15. Zo zullen zij door Uw wervelwind achtervolgd zijn
en zich voor Uw orkaan gehaast hebben.
16. Beëindig hun schandalige aanblik, dan zullen zij
Uw Naam gezocht hebben JHVH.
17. Tot in eeuwigheid zullen zij wit weggetrokken en
ontzet geweest zijn, schaamrood geworden en
omgekomen zijn.
18. Dan zullen zij geweten hebben dat alleen Uw
Naam JHVH is, de Allerhoogste over heel de
aarde.’

Psalm 84.
(P) Zij zullen met vroege regen bedekt zijn

Voor de dirigent, over de wijnpers, voor de zonen van
Korach, een Psalm.
1. ‘Hoe geliefd zijn Uw woningen JHVH der
legerscharen!
2. Mijn ziel verlangde er vurig naar en was blij met
de binnentuinen van JHVH, mijn hart en mijn
lichaam zullen van vreugde over de levende God
gejubeld hebben.
3. Zelfs de kleine vogel vond een huis en de vrije
vogel een eigen nest waar zij haar jongen
neerlegde, Uw altaren JHVH der legerscharen!
Mijn Koning en mijn God.
4. Geweldig blij zijn zij die in Uw huis wonen,
voortdurend zullen zij U geprezen hebben. Selah.
5. Gelukkig de mens wiens sterkte in U is, een
gebaande weg diep in hun hart.
6. Als zij door een tranendal trekken, zullen zij er
een fontein van gemaakt hebben, zelfs zullen zij
met de zegen van de vroege regen overdekt zijn.
7. Zij gaan van de ene deugd naar de andere en
zullen zich aan God in Sion getoond hebben.
8. JHVH, God der legerscharen, luister naar mijn
gebed, geef er gehoor aan God van Jakob! Selah.
9. Onze Beschermer! Kijk God, en let op het gezicht
van Uw gezalfde.
10. Want een dag in Uw hoven is beter dan het juk
van een familie(bedrijf), ik koos om (liever) de
drempel in het huis van mijn God te bewaken dan
in tenten waar het foute boel is rond te trekken.
11. Want JHVH God is een Zon en een Schild, weldaad
en overvloed zal JHVH gegeven hebben, Hij zal
het goede niet tegengehouden hebben voor wie
integer wandelen.
12. JHVH der legerscharen, gezegend de mens die op
U vertrouwt.’
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Psalm 85.
(HP) Redding is nabij wie God vrezen

Voor de dirigent, voor de zonen van Korach, een
Psalm.
1. ‘JHVH U was blij met Uw land, U keerde de
ballingschap van Jakob om.
2. U droeg de schuld van Uw volk, al hun zonden
bedekte U. Selah.
3. U trok al Uw woede in, liet Uw kokende woede
varen.
4. Laat ons terugkeren God van onze verlossing!
Breek met Uw irritatie over ons!
5. Zult U altijd kwaad op ons geweest zijn? Zult U
generatie op generatie Uw kwade gezicht opgezet
hebben?
6. Zou U niet teruggekeerd zijn? Zou U ons niet
herleefd doen hebben? Zodat Uw volk blij in U zou
zijn?
7. Toon ons Uw goedheid JHVH en Uw Yesha
(redding) zal ons gegeven zijn.’
8. Ik zal met aandacht naar God, JHVH, geluisterd
hebben. Want Hij zal van vrede tot Zijn volk en
Zijn hartsvrienden gesproken hebben, laten zij
niet naar domheid zijn teruggekeerd.
9. Natuurlijk is de Yesha nabij wie Hem vrezen, dan
vestigt de overvloed zich in ons land,
10. kwamen goedheid en betrouwbaarheid samen en
kusten rechtvaardigheid en vrede elkaar.
11. Betrouwbaarheid zal uit de aarde ontkiemd zijn,
rechtvaardigheid keek uit de hemel omlaag.
12. Bovendien zal JHVH het goede gegeven hebben en
zal ons land haar opbrengst geschonken hebben.
13. Rechtvaardigheid zal voor Zijn verschijning
uitgegaan zijn, het zal de gang van Zijn
voetstappen van harte bepaald hebben.

Psalm 86.
(HP) In benauwde tijden roep ik U aan JHVH

Een gebed van David.
1. ‘Leg Uw oor te luister JHVH, antwoord mij, want
ik ben vernederd en wanhopig.
2. Bewaar mijn ziel want ik ben een hartsvriend. U
mijn God! Red Uw dienaar die op U vertrouwt.
3. Buig U naar mij toe Heer, want tot U zal ik heel
de dag geroepen hebben.
4. Maak de ziel van Uw dienaar blij, want naar U zal
ik mijn ziel opgeheven hebben Heer.
5. Want U bent goed Heer en vergevingsgezind,
ontzettend vriendelijk naar iedereen die het
uitroept naar U.
6. Luister naar mijn gebed JHVH, sla acht op mijn
smekende stem.
7. In de tijd dat het mij benauwd wordt zal ik U
aangeroepen hebben, want U zult mij geantwoord
hebben.
8. Niemand is als U onder de goden Heer, niets is als
Uw werken.
9. Alle samenlevingen die U maakte zullen gekomen
zijn, voor het aanzien van U Heer neergebogen
zijn en Uw Naam verheerlijkt hebben.
10. Want U bent groot en doet wonderbare werken, U
alleen God.
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11. Wijs mij Uw weg JHVH en ik zal standvastig
gewandeld hebben. Verenig mijn hart met diep
ontzag voor Uw Naam.
12. Heer mijn God ik zal U met heel mijn hart
beleden hebben, Uw Naam altijd verheerlijkt
hebben.
13. Want Uw goedheid naar mij toe is groot, U
bevrijdde mijn ziel uit het diepste dodenrijk.
14. God, arroganten stonden tegen mij op, de
verenigde vergadering van machtswellustelingen
eiste mijn ziel op, zij stelden zich U niet voor
ogen.
15. Maar U Heer bent een barmhartige en genadige
God, boosheid langdurig beheersend, met veel
goedheid en standvastigheid.
16. Keer U naar mij en bewijs genade, schenk Uw
dienaar Uw kracht, verlos de zoon van Uw
dienares.
17. Doe met mij een teken ten goede, dat mijn haters
het gezien zullen hebben en beschaamd gestaan
zullen hebben, omdat U mij hielp en bemoedigde
JHVH.’

Psalm 87.
(P) Hier is hij dan geboren, Sion is als hoogste gesticht

Voor de zonen van Korach, een Psalm, een lied.
1. Zijn fundament is op de heilige bergen.
2. JHVH houdt van de poorten van Sion, meer dan
alle woningen van Jakob.
3. ‘Om de behaalde eer wordt u aangesproken,’ stad
van God. Selah.
4. ‘Rahab (de opschepper) en Babel (de verwarde)
zal ik onthouden hebben als: ‘Zij die mij kennen.’
Palestina (de gasten), Tyrus (de rots) en Kush (de
zwarte) als: ‘Hier werd hij geboren.’
5. Over Sion zal gezegd zijn: ‘Deze en die man werd
in haar geboren,’ en: ‘Hij zal haar als hoogste
gesticht hebben.’’
6. JHVH zal het bij het opschrijven van de volken
opgeteld hebben: ‘Hier werd hij geboren.’ Selah.
7. Ook de vijandigen en doorboorden, iedereen heeft
zijn bronnen in U.

Psalm 88.
(H) Zal mijn gebed Uw tegenwoordigheid bereikt hebben?

Een lied, een Psalm voor de zonen van Korach. Voor
de dirigent: Bij ziekte en depressie, een leerdicht van
Heman de Ezrachiet.
1. ‘JHVH, God van mijn Jeshua, dag en nacht riep ik
om Uw aanwezigheid.
2. Zal mijn gebed Uw tegenwoordigheid bereikt
hebben? Richt Uw oor op mijn geroep.
3. Want mijn ziel werd met kwaadheid gevuld, mijn
leven had het dodenrijk bereikt.
4. Ik werd gerekend onder hen die in de put afdalen,
ik was een krachteloze strijder geworden.
5. Bevrijd onder de doden, als doorboorden die in
hun graf liggen, wie U niet meer gedacht en van
Uw Hand werd afgesneden.
6. U bracht mij in de diepste put, in de diepe
duistere krochten.
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7. Uw woede daalde op mij neer, al Uw golven
maakten mij nederig. Selah.
8. Wie mij kennen verwijderde U ver van mij, U
maakte mij tot iets gruwelijks voor hen,
opgesloten, ik ben er niet aan ontkomen.
9. Mijn oog begaf het van zorg en ellende! Ik riep tot
U JHVH, iedere dag hield ik mijn handen open
naar U.
10. Zult U wonderen onder de doden gewerkt hebben?
Of zullen de overleden geesten opgestaan zijn en
U dankgezegd hebben? Selah.
11. Zal Uw goedheid herhaaldelijk in het graf verteld
zijn? Uw standvastigheid in de plaats van het
verderf?
12. Zal Uw wonder in de duisternis onthuld zijn? Uw
rechtvaardigheid in het land van vergetelheid?
13. Maar ik riep tot U JHVH, in de morgen zal mijn
gebed U tegemoetgekomen zijn.
14. Waarom JHVH zou U mijn ziel verworpen hebben?
Moet U Uw gezicht voor mij verborgen gehouden
hebben?
15. Vernederd en geestelijk wegstervend ben ik van
mijn jeugd af aan, ik droeg Uw verschrikkingen en
ben met stomheid geslagen.
16. Uw woede overmande mij, Uw verschrikkingen
vernietigden mij.
17. Heel de dag omringden zij mij als water,
eensgezind omsingelden zij mij.
18. Geliefden en vrienden verwijderde U ver van mij,
mijn bekenden naar een schuilplaats.’

Psalm 89.
(P) Davids nageslacht zal op de troon zitten

Een leerdicht van de Ezrachiet Ethan.
1. De goedheid van JHVH zal ik voor eeuwig
bezongen hebben, van generatie op generatie.
Met mijn mond zal ik Uw trouw verkondigd
hebben,
2. want ik zei: ‘Van eeuwigheid is Uw goedheid in de
hemelen opgebouwd, daar brengt U Uw trouw tot
stand.’
3. ‘Met mijn uitgekozene sloot ik een verbond, ik
zwoer aan mijn dienaar David:
4. ‘Uw nageslacht zal ik voor eeuwig bevestigd
hebben, en generatie op generatie bouwde ik uw
troon op.’ Selah!’
5. ‘De hemelen zullen Uw wonderen geprezen
hebben JHVH en Uw trouw in de vergadering van
de heiligen.
6. Want wie in de wolken heeft alles zoals JHVH op
een rijtje en wie van de zonen van de Almachtige
zal als JHVH geweest zijn?
7. God dient ernstig gevreesd te worden in de raad
van de heiligen, met diep ontzag benaderd te
worden door allen die Hem omringen.
8. JHVH, God der legerscharen, wie is zo’n sterke
Jah als U? Uw geloofwaardigheid omringt U overal.
9. U Die heerst over de opkomende zee, als haar
golven hoog opkomen legt U ze stil.
10. U verpletterde de dodelijk gewonde Rahab (de
opschepper), met Uw krachtige Arm verstrooide U
Uw vijanden.
11. De hemelen zijn van U, hoeveel temeer de aarde?
U fundeerde de bewoonde wereld en haar volheid.
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12. U schiep het noorden en het zuiden, om Uw Naam
zullen Tabor (de gebrokene en Hermon (de
toegewijde) van vreugde gejuicht hebben.
13. De machtige Arm is van U, Uw Hand zal sterk
geweest zijn en Uw Rechterhand hoogverheven.
14. Rechtvaardigheid en eerlijkheid vormen het
fundament van Uw troon, goedheid en
standvastigheid is van Uw gezicht af te lezen.
15. Gezegend is het volk dat de strijdkreet herkend
JHVH, zij zullen in het licht van Uw aanzien
gewandeld hebben.
16. Heel de dag zullen zij zich in Uw Naam verheugd
hebben, door Uw rechtvaardigheid zullen zij
opgericht zijn.
17. Want U bent de Kracht Die hen bekleedt, want tot
Uw genoegen zult U onze hoorn omhoog geheven
hebben.
18. Want JHVH is ons schild en de Heilige van Israël
onze Koning.’
(V) De eeuwige troon van de Messias

19. ‘Toen sprak U in een visioen tot Uw hartsvrienden
en heeft U gezegd:
‘Ik gaf opdracht tot bescherming aan een sterke
Held, een Uitgekozene uit het volk richtte ik op.
20. Ik vond mijn (Geliefde) dienaar David en ik zalfde
Hem met mijn heilige olie.
21. Aangezien mijn hand Hem vastgehouden zal
hebben, hoeveel temeer zal mijn arm Hem dan
niet sterk gemaakt hebben!
22. De vijand zal geen schuld van Hem opgeëist
hebben, de zoon van wetteloosheid zal Hem niet
vernederd hebben.
23. Ik vermorzelde Zijn vijanden voor Zijn ogen en zal
wie Hem haten verslagen hebben.
24. Mijn trouw en mijn goedheid zijn met Hem en Zijn
hoorn zal in mijn Naam verhoogd worden.
25. Ik heb Zijn (linker)hand in de zee geplaatst en
Zijn rechterhand in de rivieren.
26. Hij zal tot mij geroepen hebben: ‘Mijn Vader, U
bent mijn God en de Rots van mijn Jeshua.’
27. Ik zal Hem ook, als Eerstgeborene, als hoogste van
de koningen op aarde geplaatst hebben.
28. Mijn goedheid zal ik eeuwig naar Hem toe
bewaard hebben en mijn verbond aan Hem
bevestigen.
29. Ik herstelde Zijn nageslacht voor altijd, Zijn troon
is als de dagen in de hemelen.
30. Als Zijn zonen mijn wet verlaten zullen hebben en
niet volgens mijn oordelen gewandeld hebben,
31. als zij mijn voorschriften geschonden zullen
hebben en zich niet aan mijn geboden gehouden
hebben,
32. dan bezocht ik hun overtredingen met de staf en
hun ongerechtigheden met slagen.
33. Maar mijn goedheid zal Hem niet gebroken
hebben en mijn trouw zal niet bedrogen
uitgekomen zijn.
34. Ik zal mijn verbond niet geschonden hebben, wat
ik uitgesproken heb zal ik niet veranderd hebben.
35. Eens zwoer ik bij mijn heiligheid, tegen mijn
David (Geliefde) zal ik niet gelogen hebben:
36. ‘Zijn nageslacht zal voor eeuwig bestaan hebben
en Zijn troon is als de zon in mijn gezicht.
37. Als de maan zal deze voor lange tijd tot stand
gebracht zijn, want een getuige aan de hemel is
trouw.’ Selah!’’
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38. ‘Maar U verwierp Hem, en zult Hem geweigerd
hebben, U ging aan Uw Messias voorbij.
39. U verafschuwde het verbond met Uw Dienaar en
Zijn toewijding op aarde beschouwde U als
onterend.
40. Al Zijn muren doorbrak U en Zijn sterkte
ruïneerde U.
41. Iedereen die langskomt plunderde Hem, door Zijn
naasten werd Hij bespot.
42. De rechterhand van Zijn vijanden richtte U op, al
Zijn vijanden maakte U blij.
43. Daar bovenop zult U Zijn rotshouweel afgewezen
hebben en hief U deze niet op in de strijd.
44. U zult Zijn glans stopgezet hebben en wierp Zijn
troon op aarde.
45. U kortte de dagen van Zijn jeugd in en bedekte
Hem met schande.’ Selah!
46. ‘Tot wanneer, O JHVH, zult U Uzelf verborgen
gehouden hebben, met welk doel? Zou Uw woede
als een vuur gebrand moeten hebben?
47. Herinner mij alstublieft! Hoe het leven
voorbijglijdt, schiep U alle zonen van Adam dan
voor niets?
48. Welk mens zal geleefd hebben en de dood niet
gezien hebben? Kan hij zijn ziel uit handen van
het dodenrijk gered hebben? Selah!
49. Waar is Uw eerste goedheid O Heer, Die Uw trouw
zwoer aan David?
50. Herinner de verachting van Uw dienaren Heer, in
mijn binnenste draag ik een menigte volken,
51. die Uw vijanden hoonden JHVH, zij die de
voetstappen van Uw Messias hoonden!
52. Gezegend zij JHVH voor eeuwig. Amen, ja Amen!’

Psalm 90.
(G) Keer terug zonen van Adam!

Een gebed van Mozes, de man Gods.
1. ‘Heer U was van generatie op generatie onze
woning.
2. Al voordat de bergen geboren waren heeft U de
aarde en bewoonde wereld vol spanning
voortgebracht, ja een God van oudsher tot in de
eeuwige wereld bent U.
3. U zult een sterfelijk mens tot stof teruggekeerd
doen hebben en gezegd hebben: ‘Keer terug
zonen van Adam!’
4. Want duizend jaar zijn in Uw ogen als de dag van
gisteren die voorbijgegaan zal zijn, als het waken
in de nacht.
5. U liet hen wegvloeien, zij zullen als een slaap in
de vroege morgen geweest zijn, als het gras dat
opgekomen is.
6. In de vroege morgen zal het gebloeid hebben en
wat opkwam zal ’s avonds gemaaid zijn en
verdorde.
7. Want door Uw boze gezicht kwamen wij om, wij
schrokken van Uw woede.
8. U hield onze slechtheid voor ogen, onze geheimen
voor Uw lichtende verschijning.
9. Want al onze dagen liepen uit op Uw uitbarsting
van woede, in een zucht gingen onze jaren
voorbij.
10. De dagen van onze jaren zijn zeventig jaar en met
kracht genoeg tachtig jaar, het trotse resultaat

36

ervan is nutteloos werk, want het ging snel
voorbij en dan zullen wij weggevlogen zijn.
11. Wie kent de kracht van Uw woedende gezicht en
of Uw ontzagwekkende gezicht in woede uitbarst?
12. Verklaar ons daarom, met het tellen der dagen,
hoe wij een hart met wijsheid meegebracht zullen
hebben.
13. Keer terug JHVH, hoe lang nog? Heb medelijden
met Uw dienaren.
14. Verzadig ons ’s morgens met Uw goedheid, dan
zullen wij al onze dagen gejuicht hebben en blij
geweest zijn.
15. Maak ons blij, in verhouding tot de dagen dat U
ons liet verdrukken en de jaren dat wij het kwaad
zagen.
16. Moge Uw werk door Uw dienaren gezien zijn en
Uw majesteit door hun zonen.
17. Moge de schoonheid van onze God JHVH over ons
gekomen zijn. Bevestig het werk dat ons uit
handen komt aan ons, ja bevestig het werk dat
ons uit handen komt.’

Psalm 91.
(P) Gehecht aan Hem zal Hij doen ontsnappen

1. Wie onder bescherming van de Allerhoogste
woont, zal voortdurend in de schaduw van de
Almachtige gewoond hebben.
2. Ik zal JHVH mijn schuilplaats en vangnet genoemd
hebben, mijn God bij wie ik vertrouwd geweest
zal zijn.
3. Want Hij zal u uit het klapnet van de vogelvangers
bevrijd hebben, van de smerige zaken.
4. Met Zijn veren zal Hij u beschut hebben, onder
Zijn vleugels zult u bescherming gezocht hebben.
Zijn betrouwbaarheid is als een schild en een
pantser.
5. Voor het plotselinge alarm in de nacht zult u niet
gevreesd hebben, voor de pijl die overdag
geschoten zal zijn.
6. Voor de pestzaken die in het donker
langsgekomen zijn, voor het verderf dat midden
op de dag verwoestend geweest zal zijn.
7. Duizend zullen aan uw zijde gevallen zijn,
miljoenen aan uw rechterhand, u zal het niet
bereikt hebben.
8. Uw ogen zullen het opgemerkt hebben, ja de
beloning van de boosdoeners gezien hebben.
9. ‘Want U JHVH bent mijn schuilplaats!’
U benoemde de Allerhoogste tot uw veilige thuis.
10. Het kwaad zal niet op u afgestuurd zijn, geen
aanslag op uw tent gepleegd zijn.
11. Want over u zal Hij Zijn engelen opgedragen
hebben om u op al uw wegen te beschermen.
12. Op handen zullen zij u gedragen hebben, zodat u
uw voet niet tegen een steen gestoten zult
hebben.
13. Over de brullende leeuw en de kronkelende slang
zult u heengelopen zijn, de jonge leeuw en de
zeedraak zult u vertreden hebben.
14. ‘Omdat hij zich sterk aan mij hechtte zal ik hem
ontsnapt doen hebben, ik zal hem hoog en veilig
geplaatst hebben, omdat hij mijn Naam erkende.
15. Hij zal mij aangeroepen hebben en ik zal hem
geantwoord hebben, in benauwdheid ben ik bij
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hem, ik zal hem uitgered en eer verschaft
hebben.
16. In lengte van dagen zal ik hem rijkelijk voorzien
hebben en hem mijn Jeshua getoond hebben.’

Psalm 92.

5. Uw bewijsvoering was uitermate betrouwbaar
gebleken, Uw huis was een mooi heilig thuis
geworden JHVH, tot in lengte van dagen.’

Psalm 94.
(P) Wie zal voor mij opgestaan zijn tegen de misdadigers?

(P) De rechtvaardige zal als een palmboom gebloeid en vrucht
gedragen hebben

Een Psalm, een lied voor de dag van de Sabbat.
1. ‘Het is goed om JHVH te danken, muziek te
maken voor Uw Naam Allerhoogste!
2. ’s Morgens vroeg Uw goedheid bekend te maken,
Uw betrouwbaarheid elke nacht.
3. Op de tiensnarige harp en de lier, met getokkel op
de citer.
4. Want U maakte mij blij met Uw werk JHVH, over
het werk van Uw handen zal ik luid gejubeld
hebben.
5. Hoe groot waren Uw werken JHVH, Uw plannen
gingen zeer diep.
6. Iemand die onontwikkeld is zal zich er niet van op
de hoogte gesteld hebben, een dwaas zal ze niet
begrepen hebben.
7. Als het groene gras komen de boosdoeners op, wie
zinloos handelt zal even geschitterd hebben, voor
eeuwig worden zij vernietigd.
8. Maar U bent hoogverheven JHVH!
9. Want kijk naar Uw vijanden JHVH, want zie dat
Uw vijanden omgekomen zullen zijn, iedereen die
onrecht doet zal afgescheiden zijn.
10. Want U zult mijn hoorn als bij de eenhoorn
opgericht hebben, al had ik geen verse olijfolie
meer.
11. Want mijn ogen zullen mijn vijanden die tegen
mij opgestaan zijn opgemerkt hebben, mijn oren
zullen de misdadigers gehoord hebben.’
12. De rechtvaardige zal als een palmboom uitgebot
zijn, als een ceder op de Libanon zal hij
opgegroeid zijn.
13. Zij die (over)geplant zijn naar het huis van JHVH,
tot bloei gekomen zijn in de omsloten tuinen van
onze God.
14. Op late leeftijd zullen zij nog vrucht gedragen
hebben, groen en fris geweest zijn.
15. Om te verkondigen dat JHVH oprecht is, mijn
Rots, in Hem is geen onrecht.

Psalm 93.

1. ‘God van wraak JHVH, God van wraak, verschijn!
2. Sta op U Rechter van de aarde! Betaal wie zich
verheven heeft zijn beloning uit!
3. Hoe lang nog boosdoeners? JHVH, hoe lang zullen
boosdoeners nog getriomfeerd hebben?
4. Bij hen zal het op blijven borrelen, zij zullen
hardnekkig in grootspraak geworden zijn,
iedereen die zinloos handelt.
5. Zij zullen Uw volk verbrijzeld hebben JHVH, Uw
erfdeel vernederd hebben.
6. De weduwe en vreemdeling gedood hebben en de
wees vermoord hebben.
7. En zij zullen nog wel gezegd hebben: ‘Jah zal het
niet gezien hebben, de God van Jakob zal het niet
opgemerkt hebben.’’
8. Kom tot inzicht u die onbereikbaar onder het volk
bent, domoren, wanneer zult u het begrepen
hebben?
9. Zou Hij Die het oor plaatst het niet gehoord
hebben? Of Wie het oog vormgeeft het niet
opgemerkt hebben?
10. Zou Hij Die de samenlevingen onderwijst niet
rechtvaardig bestraft hebben? Hij Die de mens
bewustzijn heeft bijgebracht?
11. JHVH weet van de plannen van mensen, dat zij
vluchtig zijn.
12. ‘Hoe blij is de strijder die U gedisciplineerd zult
hebben Jah! Die in Uw wet onderwezen zal zijn.
13. Dat zal hem in slechte dagen rust gegeven
hebben, totdat het graf voor de boosdoener
gegraven zal zijn.’
14. Want JHVH zal Zijn volk niet verstoten hebben,
Zijn erfdeel zal Hij niet verlaten hebben.
15. Want het oordeel zal het recht gekeerd hebben en
alle oprechten van hart als laatsten.
16. Wie zal voor mij tegen de misdadigers opgestaan
zijn? Wie zal zich voor mij tegenover wie zinloos
werk doet opgesteld hebben?
17. Als JHVH mij niet maar een beetje (veel dus)
geholpen had, dan zou mijn ziel het zwijgen
opgelegd zijn.

1. JHVH regeerde, was met majesteit bekleed, JHVH
zelf werd met kracht uitgerust.
Hoeveel te meer zal de bewoonde wereld stevig
vastgestaan hebben en onwankelbaar geweest
zijn!

18. ‘Oh! Toen ik zei dat mijn voet wankelde heeft Uw
goedheid mij overeind gehouden JHVH!
19. Tijdens de vele overleggingen in mijn binnenste
heeft Uw troosten mijn ziel vreugde gegeven.
20. Zou de zetel van begeerte die op grond van een
statuut ellende voortbrengt met Ú verbonden
zijn?’

2. ‘Van oudsher staat Uw troon vast, van alle tijden
bent U.
3. Water werd afgevoerd JHVH, het geluid van het
water werd meegevoerd, een waterstroom zal als
een uiteenspattende golf meegevoerd zijn.
4. Meer dan het geluid van veel stromend water, dan
het geweldige breken van de branding aan zee, is
de geweldigheid van de Hoogverheven JHVH.

21. Zij zullen tegen de ziel van de rechtvaardige
ingebeukt hebben, onschuldig bloed schuldig
verklaard hebben.
22. Maar JHVH zal als een hoge Toren voor mij
geweest zijn, mijn God is de Rots waarop ik
schuil.

(P) Uw huis is een mooi heilig thuis geworden

37

© 8-1-2023 © Jim Sabelis

23. Hun zinloosheid zal zijn weerslag op henzelf
gehad hebben, in hun slechtheid zal Hij hen
volledig vernietigd hebben, JHVH onze God.

Psalm 95.
(P) Als zij binnengekomen zullen zijn in mijn rustplaats…

1. Kom, dan zullen wij luid voor JHVH gejubeld
hebben en de Rots onze Jeshua toegejuicht
hebben!
2. Met opgeheven handen zullen wij Zijn Persoon
tegemoet gegaan zijn, Hem toegejuicht hebben
met zang en muziek.
3. Want een grote God is JHVH, een grote Koning
boven alle goden.
4. In Wiens Hand het fundamenteelste onderzoek op
aarde is, de hoogste toppen zijn van Hem.
5. Van Wie ook de zee die Hij maakte is en het droge
land dat Zijn handen formeerde.
6. Kom binnen, dan zullen wij aanbeden hebben en
neergebogen zijn, dan zullen wij voor JHVH Die
ons uitwerkt neergeknield zijn.
7. Want Hij is onze God, wij zijn het volk dat Hij
weidt en de schapen aan Zijn Hand, op de dag dat
wij Zijn stem gehoord zullen hebben.
8. ‘Uw harten moeten niet stijfkoppig geweest zijn,
door uit te dagen zoals ten tijde van de
beproeving in de woestijn.
9. Toen uw voorvaders mij uitprobeerden, zij
stelden mij op de proef en zagen wat ik deed.
10. Veertig jaar heb ik afschuw gehad van die
generatie en gezegd: ‘Zij zijn een volk met een
dwalend hart, zij hadden geen oog voor mijn
wegen.’
11. Aan hen zwoer ik met een boos gezicht: ‘Als zij
binnengekomen zullen zijn in mijn rustplaats…!’

Psalm 96.
(P) JHVH is gekomen om de aarde als Rechter te oordelen

1. Zing een nieuw lied voor JHVH, zing voor JHVH
heel de aarde.
2. Zing voor JHVH, kniel voor Zijn Naam, breng
iedere dag het goede nieuws van Zijn Jeshua.
3. Verkondig Zijn overvloed onder de samenlevingen,
Zijn wonderen onder alle volken.
4. Want JHVH is groot en zeer aan te bevelen, Hij is
gevreesd boven alle goden.
5. Want alle goden van de volken zijn nergens goed
voor, maar JHVH maakte de hemelen.
6. Majesteit en pracht straalt Hij uit, macht en
luister in Zijn heiligdom.
7. Families uit de volken, geef aan JHVH, geef
overvloed en macht aan JHVH!
8. Geef JHVH de eer voor Zijn Naam, breng een
vrijwillig geschenk en kom Zijn besloten tuinen
binnen.
9. Buig u neer voor de prachtige heiligheid van
JHVH, dans in Zijn aanwezigheid heel de aarde.
10. Spreek onder de samenlevingen: ‘JHVH regeerde!
Ook de bewoonde wereld zal stabiel gemaakt zijn,
zij zal onbewogen geworden zijn, Hij zal de
volken eerlijk geoordeeld hebben.’
11. De hemelen zullen zich verheugd hebben, de
aarde zal gejuicht hebben, de zee met haar
menigte zal gebulderd hebben.
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12. Het vlakke land met alles wat erop is zal van
vreugde opgesprongen zijn, dan zullen alle bomen
in het bos van vreugde gejuicht hebben.
13. De aanwezigheid van JHVH, want Hij kwam, want
Hij kwam om de aarde als Rechter te oordelen,
uit rechtvaardigheid zal Hij een oordeel over de
bewoonde wereld geveld hebben en over de
volken vanuit Zijn betrouwbaarheid.

Psalm 97.
(V) Een hemels vuur zal voor Zijn aanwezigheid uitgaan

1. JHVH regeerde, de aarde zal gejuicht hebben en
de grote continenten zich verheugd hebben.
2. Hij is omgeven door donkere wolken, een
rechtvaardig oordeel is de basis voor Zijn troon.
3. Een hemels vuur zal voor Zijn aanwezigheid
uitgegaan zijn en alle tegenstanders in Zijn buurt
verbrand hebben.
4. Zijn bliksems verlichtten de bewoonde wereld, de
aarde keek ernaar en zal gebaard hebben.
5. De bergen smolten weg als was voor de
verschijning van JHVH, voor de Heer van de hele
aarde.
6. De hemelen maakten Zijn rechtvaardigheid
openbaar, alle volken zagen Zijn overvloedige
impact.
7. Ieder die voor een gevormd afgodsbeeld werkt zal
schaamte gevoeld hebben, wie roemen in
nutteloze afgoden: ‘Werp u voor Hem neer alle
goden!’
8. ‘Sion hoorde het en zal zich verheugd hebben, de
dochters van Juda zullen omwille van Uw oordelen
gejuicht hebben JHVH!
9. Want U JHVH bent de Allerhoogste boven heel de
aarde, U was uitermate hoog boven alle goden
verheven.’
10. U die JHVH liefheeft: ‘Haat het kwaad!’ Hij
bewaart de zielen van Zijn hartsvrienden, Hij zal
hen uit handen van de boosdoeners bevrijd
hebben.
11. Licht zaait zich uit over de rechtvaardige en
blijdschap over de oprechten van hart.
12. Wees blij in JHVH rechtvaardigen! Breng dank als
u zich Zijn heiligheid herinnert!

Psalm 98.
(V) De aarde ziet de verlossing van Israël als Hij de aarde komt
oordelen.

Een Psalm.
1. Zing een nieuw lied voor JHVH, want Hij deed
wonderen, Zijn Rechterhand en Zijn toegewijde
Arm bracht Hem redding.
2. JHVH maakte Zijn Jeshua bekend, voor de ogen
van de samenlevingen openbaarde Hij Zijn
rechtvaardigheid.
3. Hij herinnerde zich aan Zijn goedheid en
standvastigheid naar de familie van Israël, alle
uiteinden op aarde zagen de Jeshua van onze
God.
4. Juich blij voor JHVH heel de aarde, breek uit,
jubel het uit en maak muziek!
5. Maak muziek voor JHVH met vele harpen en
zingende stemmen.
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6. Met trompetten en bazuingeschal, juich blij voor
de verschijning van de Koning JHVH.
7. De zee en haar menigte zullen gebulderd hebben,
de wereld en zij die erop wonen.
8. Waterstromen zullen in de handen geklapt
hebben, bergen luid gejubeld hebben.
9. Voor de verschijning van JHVH omdat Hij kwam
om de aarde als Rechter te oordelen. Hij zal de
bewoonde wereld uit rechtvaardigheid berecht
hebben, de volken uit eerlijkheid.

Psalm 99.
(V) JHVH is koning geworden, zittend op de Cherubim

1. JHVH regeerde, de volken zullen erdoor gebeefd
hebben. Zittend op de Cherubim zal de aarde
geschud zijn.
2. JHVH is groot in Sion, Hij was boven alle volken
verheven.
3. ‘Zij zullen Uw grote en eerbiedwaardige Naam Die
heilig is lofgezongen hebben.
4. Ook bevestigde U de macht van de Koning Die het
oordeel liefhad, een eerlijk oordeel en
rechtvaardigheid bewerkte U in Jakob.’
5. Verhef JHVH onze God en buig u neer voor de
voetbank voor Zijn voeten, Hij, de Heilige!
6. Mozes en Aäron zijn actieve priesters, Samuël
roept Zijn Naam luid uit, zij roepen naar JHVH en
Hij zal hen geantwoord hebben.
7. Vanuit de wolkkolom zal Hij tot hen gesproken
hebben, zij leefden Zijn getuigenissen en de wet
die Hij hen gaf na.
8. ‘JHVH onze God, U antwoordde hen, voor hen was
U een verheven God, ook wraak nemend op wat
zij teweegbrengen.
9. Verhef JHVH onze God, buig u neer voor Zijn
heilig gebergte, want JHVH onze God is heilig!’

Psalm 100.
(G) Juich blij voor JHVH heel de aarde!

Een Psalm van aanbidding.
1. Juich blij voor JHVH heel de aarde!
2. Werk met blijdschap voor JHVH, kom in Zijn
tegenwoordigheid met vrolijk gezang.
3. Ervaar dat JHVH zelf God is, Hij maakte ons en
zijn wij niet Zijn volk, de kudde die Hij weidt?
4. Kom Zijn poorten aanbiddend binnen, Zijn
omsloten tuinen met lofzangen, breng Hem dank,
zegen Zijn Naam.
5. Want JHVH is goed en altijd liefdevol en Zijn
betrouwbaarheid is van generatie op generatie.

Psalm 101.
(H) Ik zal het kwaad uit het land uitroeien

Van David, een Psalm.
1. ‘Over goedheid en het oordeel zal ik gezongen
hebben, voor U JHVH zal ik muziek gemaakt
hebben.
2. Ik zal met inzicht over de integere weg gewandeld
hebben, wanneer zal ik U tegengekomen zijn? Met
een oprecht hart zal ik in de kern van mijn thuis
rondgewandeld hebben.
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3. Ik zal mij Belial niet voor ogen gesteld hebben, ik
haatte wie wel afwijkend handelen, ik zal er niet
aan vastgehouden hebben.
4. Van een vals hart zal ik afstand genomen hebben,
het kwaad zal ik niet gekend hebben.
5. Wie zijn vriend in het geniep lastert zal ik
vernietigd hebben. Ogen die uit de hoogte kijken
en een trots hart, zo iemand zal ik niet verdragen
hebben.
6. Mijn ogen zijn op de getrouwen in het land, wie
over de waarachtige weg wandelt zal bij mij
gewoond en mij geassisteerd hebben.
7. Wie bedrieglijk werkt zal niet in mijn huis zijn
gebleven, wie leugens spreekt zal, als ik het zie,
niet standgehouden hebben.
8. Iedere morgen zal ik alle boosdoeners in het land
vernietigd hebben, door iedereen die kwaad doet
van de stad van JHVH af te snijden.’

Psalm 102.
(PG) Als de gehouwen stenen van goede kwaliteit zijn zullen de
volken diep ontzag hebben

Een gebed van de vernederde als hij zich (ter
bescherming) afgezonderd zal hebben en zijn
overpeinzing voor JHVH uitgestort heeft.
1. ‘JHVH luister naar mijn gebed, dan zal mijn
hulpgeroep bij U binnengekomen zijn.
2. Verberg Uw gezicht niet voor mij, op de dag dat
het mij benauwd wordt, richt Uw oor naar mij op
de dag dat ik om hulp geroepen zal hebben,
antwoord mij snel.
3. Want mijn dagen vervlogen als rook, mijn sterke
botten teerden uit als door een brand.
4. Mijn hart werd als gras gemaaid, zo uitgeknepen is
het geraakt dat ik het eten van brood vergat.
5. Door mijn luid gekreun vermagerde ik tot op het
bot.
6. Ik werd als een pelikaan in de woestijn of als een
lege beker op een droge plaats.
7. Ik waakte en ben als een eenzame mus op het dak
geworden.
8. Mijn vijanden daagden mij iedere dag uit, zij die
de draak met mij steken vervloekten mij.
9. Want al rouwend at ik mijn brood, mijn drinken
was met tranen doordrenkt.
10. Vanwege Uw boosheid en woede, want U verhief
mij en heeft mij weer neergeworpen.
11. Mijn dagen verdwijnen als een schaduw, als
verdord gras ben ik geworden.
12. Maar U JHVH zult voor eeuwig zitting genomen
hebben, de herinnering aan U gaat van geslacht
op geslacht over.
13. U zult met ontferming over Sion ten tonele
verschenen zijn, dan brak de tijd om haar genadig
te zijn, de bestemde tijd aan.
14. Als Uw dienaren aanvaardbaar werden, de
gehouwen stenen en de mortel van prima
kwaliteit geworden zijn,
15. dan zullen de samenlevingen diep ontzag voor de
Naam van JHVH gehad hebben en alle koningen
van de aarde voor Uw gezamenlijke rijkdom.’
16. Toen JHVH Sion bouwde, werd Zijn rijkdom
zichtbaar.
17. Hij keerde zich naar het gebed van de naakten en
verachtte hun gebed niet.
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18. Dit zal voor het volgende geslacht opgeschreven
zijn, het volk dat herschapen wordt zal Jah
geprezen hebben.
19. Want Hij keek vanuit Zijn hoge heiligdom omlaag,
JHVH keek vanuit de hemel naar de aarde,
20. om het gekerm van de gevangenen te horen, om
de zonen des doods te bevrijden,
21. om de Naam van JHVH in Sion te herhalen en de
aanbidding van Hem in Jeruzalem,
22. als de stammen samen verzameld zijn, de
koninkrijken om JHVH te dienen.
(P) De levensduur van de scheppende Messias kent geen einde

23. ‘Onderweg verzwakte U mijn kracht, U kortte
mijn dagen in.’
24. Ik zal tot mijn God gezegd hebben:
‘Op de helft van mijn dagen zal ik niet opgeofferd
zijn, want Úw levensduur gaat van generatie op
generatie over.
25. Lang geleden begon U de aarde en de hemelen
zijn het werk van Uw handen.
26. Die zullen voorbijgegaan zijn, maar Ú zult
standgehouden hebben, want zij zullen allemaal
als een kledingstuk versleten zijn, als een
kledingstuk zult U hen vervangen hebben en
zullen zij opnieuw opgekomen zijn.
27. Maar U bent Degene, Uw levensduur zal geen
einde gekend hebben.
28. De zonen van Uw dienaren zullen zich er gevestigd
hebben, hun nageslacht zal in Uw aanwezigheid
standvastig geweest zijn.’’

Psalm 103.
(P) JHVH is vriendelijk en barmhartig voor wie Hem vrezen

Van David.
1. Zegen dé JHVH mijn ziel en alles binnenin mij Zijn
heilige Naam.
2. Zegen dé JHVH mijn ziel en geen van Zijn
resultaten zal daarbij vergeten worden.
3. Al uw fouten vergevend en uw ziekten genezend.
4. Uw leven uit de valkuil verlossend, u kronend met
goedheid en koestering.
5. U verzadigend met een rijke uitdossing, uw jeugd
zal zich als een Phoenix vernieuwd hebben.
6. JHVH treedt rechtvaardig op en spreekt recht over
iedereen die verdrukt wordt.
7. Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekend gemaakt,
aan de zonen van Israël de resultaten ervan.
8. Barmhartig en genadig is JHVH, niet snel met
boosheid, groot in goedheid.
9. Hij zal niet eeuwig een rechtszaak gevoerd
hebben, of altijd boos gebleven zijn.
10. Niet overeenkomstig onze zonden handelde Hij
met ons en Hij beloonde ons niet naar onze
slechtheid.
11. Want zo hoog als de hemel boven de aarde is, zo
sterk was Zijn goedheid voor wie Hem vrezen.
12. Hij verwijderde onze overtredingen van ons, zo
ver als het oosten is van het westen.
13. Zoals een vader zich over zijn zonen ontfermt, zo
ontfermde JHVH zich over wie Hem vrezen.
14. Want Hij wist met welk doel wij ontworpen zijn,
zich herinnerend dat wij stof zijn.
15. De mens is als gras, zijn dagen zijn als een
veldbloem die kort gebloeid zal hebben.
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16. Want als de wind langskwam, dan was ze er niet
meer, het zal niet te herkennen meer zijn waar ze
stond.
17. Maar de goedheid van JHVH is van oudsher tot in
de eeuwige wereld naar hen die Hem vrezen, Zijn
rechtvaardigheid voor zonen en kleinzonen.
18. Voor hen die zich aan Zijn verbond houden en zich
Zijn voorschriften herinneren door ze te doen.
19. JHVH vestigde Zijn troon in de hemel en Zijn
koninkrijk regeerde over alles.
20. Zegen JHVH engelen, u krachtige strijders die Zijn
woord uitvoeren, gehoorzamend aan de stem van
Zijn Woord.
21. Zegen JHVH al Zijn legerscharen die Hem dienen,
uitvoerend wat Hij fijn vindt.
22. Zegen JHVH al Zijn creaties op alle plaatsen waar
Hij heerst, zegen JHVH mijn ziel!

Psalm 104.
(P) JHVH vernieuwt het aanzien van de aarde

1. ‘Zegen mijn ziel met ‘dat U er voor mij bent,’
JHVH. Mijn God U was ontzettend groot,
bekleedde zich met majesteit en luister.
2. U omhult U met licht als een mantel, U spant de
hemel uit als een tentdoek.’
3. Het water vormt het spant van Zijn hemelkamer,
Zijn strijdwagen, op de wolkenmassa geplaatst,
gaat voort op de vleugels van de wind.
4. Hij maakt Zijn engelen geestelijk, Zijn dienaren
een laaiend vuur.
5. ‘Hij grondveste de aarde op haar fundamenten,
voor eeuwig en altijd zijn die onwankelbaar
geweest.
6. Haar diepte omhulde U als met een dekkleed, het
water is tegen de bergen tot stilstand gebracht.
7. Op Uw bestraffing zijn zij weggevlucht, zich
gehaast hebbend, weg van Uw donderstem.
8. De bergen zijn verhoogd geweest en de dalen
ineengezonken, op de plaats die U voor hen
gefundeerd had.
9. U stelde een grens die zij niet gepasseerd zijn, zij
zijn niet opnieuw teruggekeerd om de aarde te
bedekken.’
10. Die bronnen in dalen doet uitstromen, tussen de
bergen zijn zij hun weg gegaan.
11. Elk dier in het veld hebben zij te drinken gegeven
en de dorst van de wilde ezel gelest.
12. De vogels in de lucht hebben er hun nesten
opgebouwd, hun geluid heeft tussen het
struikgewas geklonken.
13. Vanuit Zijn hemelkamer doordrenkt Hij de bergen.
‘Van de vruchten die U geleverd heeft zal de aarde
vervuld geweest zijn.’
14. Hij laat het gras voor het vee groeien, het rijpe
gras als werk voor de mensen waardoor brood uit
de aarde voortkomt.
15. Met wijn die het mensenhart blij gemaakt heeft,
olie om zijn gezicht te laten glimmen, en brood
dat het mensenhart versterkt heeft.
16. De bomen van JHVH zijn overdadig geweest, de
ceders van de Libanon die Hij plantte.
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17. Daar hebben de vogels zich genesteld, de ooievaar
is er thuis in de cipressen.
18. De hoge bergen zijn voor de steenbokken, de
steile rotsen een schuilplaats voor de rotsdassen.
19. Hij maakte de maan om de tijden te bepalen, de
zon wist wanneer onder te gaan.
20. ‘U bepaalt dat het donker geworden en nacht
geworden zal zijn, dan zullen alle dieren in het
bos rondgestruind hebben.
21. Jonge leeuwen brullen bij hun verscheurde prooi,
zij vragen hun maaltijd aan God.
22. Als de zon opgekomen is zullen zij zich verzameld
hebben en zich in hun rustplaats neergelegd
hebben.
23. De mens zal op weg naar zijn werk gegaan zijn en
tot de avond zijn dienst vervuld hebben.
24. Hoe talrijk waren Uw daden JHVH! Ze werden
allemaal met wijsheid gemaakt, de aarde werd
vervuld met Uw schepselen.
25. Neem de zee, zo groot en wijd als beide
uitgestrekte handen, daar wemelt het van de
zwemmende dieren, ontelbaar veel kleine en
grote organismen.
26. Daarop gaan schepen ver weg, de Leviathan die U
schiep om de draak mee te steken.
27. Zij zullen allemaal op U gewacht hebben, om hen
op tijd hun voedsel te geven.
28. U zult het hen gegeven hebben, zij zullen
verzameld worden, U zult Uw hand geopend
hebben, zij zullen met het goede verzadigd zijn.
29. Als U Uw gezicht verborgen zult houden, dan
zullen zij ongerust geweest zijn, als U hun geest
ingezameld zult hebben, dan zullen zij gestorven
en tot hun stof teruggekeerd zijn.
30. U zult Uw Geest uitgezonden hebben en zij zullen
herschapen zijn, U zult het aanzien van de aarde
(Adam) vernieuwd hebben.’
31. De majesteit van JHVH zal voor altijd bestaan
hebben, JHVH zal zich over Zijn creaties verheugd
hebben.
32. Als Hij omziet naar de aarde zal zij gebeefd
hebben, als Hij het gebergte bereikt heeft zal zij
verbrand geweest zijn.
33. Ik zal actief voor JHVH gezongen hebben en er
muziek voor mijn God bij gemaakt hebben, als ik
er weer ben.
34. Mijn overdenking over Hem zal prettig geweest
zijn (en) ik zal blij in JHVH geweest zijn.
35. Zondaars zullen op aarde vergaan zijn en
boosdoeners er niet langer zijn. Zegen JHVH mijn
ziel, prijs Jah!

Psalm 105.
(P) Het nageslacht van Abraham krijgt ‘wie vernederen’ als erfdeel

1. Breng dank aan JHVH, roep Zijn Naam aan, maak
Zijn resultaten bekend aan de volken.
2. Zing voor Hem, maak muziek voor Hem, bestudeer
al Zijn wonderen.
3. Beroem u op Zijn heilige Naam, het hart van hen
die JHVH zoeken zal zich verheugd hebben.
4. Doe onderzoek naar JHVH en Zijn macht, zoek
Zijn tegenwoordigheid voortdurend.
5. Herinner de wonderen die Hij deed, de
wondertekens en oordelen uit Zijn mond.
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6. Nageslacht van Zijn dienaar Abraham, zonen van
Jakob, Zijn uitgekozenen,
7. Hij is JHVH onze God, over de hele aarde oordelen
vellend.
8. Hij herinnerde zich Zijn verbond altijd, het woord
dat Hij aan duizend generaties opdroeg,
9. dat Hij met Abraham overeenkwam en de eed aan
Isaak.
10. Om Jakob zal Hij er ook aan vastgehouden
hebben, het voorschrift aan Israël, het eeuwige
verbond.
11. Gezegd is: ‘Ik zal u het land van Kanaän (wie
vernederen) gegeven hebben, het u toegemeten
erfdeel.’
12. Als zij met nog maar een paar mensen als
vreemdeling wonen,
13. en zij van de ene samenleving naar de andere
getrokken zijn, van het ene koninkrijk naar het
volgende volk,
14. liet Hij niet toe dat iemand hen onderdrukt,
omwille van hen heeft Hij koningen bestraft.
15. ‘Mijn gezalfden zullen niet aangeraakt zijn en
mijn profeten zal niets kwaads aangedaan zijn.’
16. Hij heeft een hongersnood over de aarde
uitgeroepen, met een volledig gebroken
voedselketen.
17. Hij stuurde een man als slaaf voor hen uit, Jozef
(Jah zal het opnieuw gedaan hebben) werd als
slaaf verkocht.
18. Zij sloegen zijn voeten in de boeien, zijn ziel
werd in de ijzers geslagen.
19. Tot de tijd dat Zijn Woord binnenkomt, stelde de
opdracht van JHVH hem op de proef.
20. De koning gaf opdracht om hem los te maken, de
heerser over de volken heeft hem vrijgelaten.
21. Hij stelde hem aan als heer over zijn huis, tot
heerser over al zijn rijkdom.
22. Om zijn leiders aan het hart te binden, en zijn
wijsheid aan de oudsten onderwezen te hebben.
23. Israël is Egypte dus binnengekomen, ook Jakob
leefde als vreemdeling in het land van Cham.
24. Hij heeft zijn volk overvloedig vrucht doen dragen
en machtiger dan wie hem benauwen gemaakt.
25. Hij veranderde hun hart om Zijn volk te haten, om
Zijn dienaren onbeschoft te behandelen.
26. Hij zond Zijn dienaar Mozes en Aäron die Hij
uitgekozen had.
27. Zij handelden met tekenen en wonderen in het
land van Cham.
28. Hij stuurde duisternis en heeft het donker
gemaakt, en zij waren niet opstandig naar Zijn
Woord.
29. Hij veranderde hun water in bloed en Hij heeft
hun vissen gedood.
30. Het land wemelde van de kikkers tot en met de
spreekkamer van de koning.
31. Hij sprak en er is een zwerm van muggen in heel
het begrensde gebied gekomen.
32. Hij veroorzaakte een hagelbui, vlammend vuur op
de aarde.
33. Hij heeft hun wijnstok en vijgenboom vernietigd,
de bomen in het afgebakende gebied gebroken.
34. Hij sprak en er zijn ontelbaar veel sprinkhanen en
kaalvreters gekomen.
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35. Alle groene planten op aarde hebben zij
opgegeten, ja de vruchten op hun landerijen
hebben zij verslonden.
36. Hij heeft ook alle eerstgeborenen in hun land
vernietigd, de eerste opbrengst van al hun kracht.
37. En Hij heeft hen met zilver en goud laten
vertrekken, zonder dat één van de stammen
wankelde.
38. Egypte was blij toen ze vertrokken, want grote
angst had hen overvallen.
39. Hij strekte een beschermende wolk uit, met vuur
om de nacht te verlichten.
40. Zij baden en er zijn kwakkels gekomen, Hij heeft
hen met brood uit de hemel verzadigd.
41. Hij opende de rots en water is er uitgestroomd,
zij wandelden door een rivier in de woestijn.
42. Want Hij herinnerde zich aan Zijn heilig woord tot
Zijn dienaar Abraham:
43. ‘Hij zal Zijn volk met blijdschap uitgeleid hebben,
Zijn juichende uitgekozenen.
44. Hij zal hen de landen van de samenlevingen
geschonken hebben, het zwoegen van de naties
zullen zij beërfd hebben.’
45. Omdat zij zich aan Zijn afspraken gehouden zullen
hebben, Zijn wetten bewaard zullen hebben, prijs
Jah!

Psalm 106.
(P) Herinner de redding in de woestijn via Mozes en Aäron

1. Prijs Jah! Breng dank aan JHVH want Hij is goed,
want Zijn goedheid is er altijd.
2. Wie zal over de macht van JHVH verteld hebben,
al Zijn lofzangen luid verkondigd hebben?
3. Blij is wie zich houdt aan Zijn beoordeling, wie
altijd rechtvaardig handelt.
4. ‘Gedenk mij JHVH door de aanvaarding van Uw
volk, bezoek mij met Uw Jeshua.
5. Om de goedheid te zien van wie U uitgekozen
heeft, om blij te zijn met de blijdschap over Uw
volk, om prat te gaan op Uw erfenis.
6. Net als onze voorvaders zondigden wij, wij deden
onrecht en werden schuldig veroordeeld.
7. Onze voorvaders begrepen Uw wonderen in Egypte
niet, Uw vele gunstbewijzen hielden zij niet in
herinnering, maar sinds de zee, de Eindzee, zijn
zij opstandig geweest.
8. Maar Hij heeft hen omwille van Zijn Naam verlost,
om Zijn macht waar te maken.
9. Hij heeft de Eindzee bestraft en zij is opgedroogd,
zij hebben als door een woestijn over de
zeebodem gewandeld.
10. Hij heeft hen uit handen van hun haters gered, uit
handen van de vijand heeft Hij hen bevrijd.
11. Het water heeft hun verdrukkers bedekt, niet een
van hen bleef over.
12. En zij hebben op Zijn woorden vertrouwd, Hem
geloofd en geprezen.
13. Zij vergaten Zijn werk al snel, zij gingen niet op
Zijn advies af.
14. Maar in de woestijn hebben zij van verlangen
gesmacht en in de wildernis God op de proef
gesteld.
15. Toen heeft Hij gegeven wat zij geëist hebben,
maar wel zijn hun zielen aan schaarste
overgeleverd.
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16. En zij zijn jaloers op Mozes geweest, op de
afdeling van Aäron, de geheiligde van JHVH.
17. De aarde heeft zich geopend en Dathan (wie tot
een fontein behoort) verzwolgen, ze heeft de
standplaats van Abiram (de hoogmoedige vader)
overweldigd.
18. Een vuur heeft op die standplaats gebrand, een
vlam heeft wie fout zit aangestoken.
19. Zij hebben een kalf op de Horeb (droge plaats)
gemaakt, zich voor gegoten metaal neergebogen.
20. Zij hebben hun goede statuur voor de vorm van
een stier die gras verslindt verruild.
21. Zij vergaten God Die hen verlost heeft, Die groots
in Egypte gewerkt heeft.
22. Wonderen in het land van Cham, ontzagwekkende
dingen bij de Eindzee.
23. Toen heeft Hij gezegd dat Hij hen uitroeien zal,
ware het niet dat Mozes, die Hij uitgekozen heeft,
in de bres tegenover Hem standhield, en zo Zijn
vernietigende woede heeft afgewend.
24. Ook het prachtige land hebben zij veracht, zij
vertrouwden niet op Zijn Woord.
25. In hun tenten hebben zij geroddeld, zonder dat zij
naar de stem van JHVH luisterden.
26. Dus heeft Hij Zijn Hand tegen hen opgeheven, om
hun lot in de woestijn te werpen.
27. Hun nageslacht is bij lot aan de samenlevingen
toegewezen, zo zijn zij over de aarde verspreid.
28. Zij hebben zich ook nog aan Baäl Peor (de heer
van de bres) verbonden en de gedode slachtoffers
gegeten.
29. Hun daden zijn stuitend geweest en een plaag is
onder hen uitgebroken.
30. Toen heeft Pinechas (einde van de bezwering)
standgehouden en bemiddeld, zodat de plaag is
tegengehouden.
31. Dat is hem rechtvaardig aangerekend, van
generatie op generatie, voor lange tijd.
32. Bij Meriba (de strijd om het water) zijn zij boos
geweest en is het met geweld losgebroken,
omwille van Mozes, vanwege hen.
33. Want zij waren ongehoorzaam aan Zijn Geest en
hebben onbezonnen taal gesproken.
34. Zij roeiden de volken niet uit zoals JHVH dat
bevolen had,
35. maar hebben zich onder de samenlevingen
gemengd en hun daden overgenomen.
36. Zij hebben hun afgoden gediend en dat is hun
valstrik geworden.
37. Hun zonen en dochters hebben zij aan demonen
opgeofferd,
38. en onschuldig bloed vergoten, het bloed van hun
zonen en dochters dat zij aan de afgoden van de
Kanaänieten (vernederaars) geofferd hebben
zodat de aarde door bloedschuld vervuild is
geraakt.
39. Zij hebben zich daadwerkelijk verontreinigd door
overspel te plegen.
40. Het boze gezicht van JHVH is tegen Zijn volk
opgelaaid en Hij heeft Zijn erfdeel verafschuwd.
41. Hij heeft hen in handen van de samenlevingen
overgegeven, wie hen haten zullen over hen
geheerst hebben.
42. Hun vijanden zullen hen onderdrukt hebben en
door hun hand zullen zij vernederd zijn.
43. Hij zal hen ontzettend vaak gered hebben, maar
zij zullen hun eigen plan getrokken hebben en
door hun misdaden vernederd geraakt zijn.
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44. Toch zal Hij hun benauwdheid gezien hebben en
naar hun geschreeuw luisteren.
45. Hij zal zich aan Zijn verbond met hen herinnerd
hebben en met ontferming bewogen over hen
geweest zijn, vanuit Zijn overvloedige goedheid.
46. Hij zal hen met barmhartigheid omgeven hebben,
voor de ogen van iedereen die hen
gevangenneemt.
47. ‘Red ons JHVH onze God, en verzamel ons uit de
samenlevingen, om dank aan Uw heilige Naam te
brengen en een loflied te proclameren.’
48. Zegen JHVH, de God van Israël, van oudsher tot in
de eeuwige wereld! En heel het volk zei: ‘Amen,
prijs Jah!’

Psalm 107.
(P) JHVH verlost de afgedwaalden als zij tot Hem roepen

1. ‘Dank JHVH om Zijn goedheid, want Zijn goedheid
duurt altijd.’
2. Zullen de losgekochten van JHVH die Hij uit
handen van hun vijanden redde gezegd hebben.
3. Van over heel de aarde verzamelde Hij hen, uit
het oosten en het westen, uit het noorden en het
zuiden.
4. Zij dwaalden in het open veld, over een verlaten
weg, een stad om te wonen vonden zij niet.
5. Van honger en dorst zal hun ziel in hen bezweken
zijn.
6. Maar in hun benauwdheid zullen zij tot JHVH
geroepen hebben, Hij zal hen uit hun verdrukking
gered hebben.
7. Hij zal hen op de oprechte weg geleid hebben, op
weg naar een Stad om te wonen.
8. Dank aan JHVH voor Zijn goedheid en wonderen
aan Adams zonen!
9. Want Hij verzadigde de smachtende ziel, vervulde
de hongerige ziel met het goede.
10. Wie in de duisternis wonen en in de schaduw van
de dood gevangen zit, met ijzer(en hand)
onderdrukt.
11. Omdat zij ongehoorzaam waren aan wat God
opdraagt en het plan van de Allerhoogste
verachtten,
12. daarom zal Hij hun hart aan getob onderworpen
hebben, struikelden zij en is er geen helper.
13. Maar in hun benauwdheid zullen zij tot JHVH
geroepen hebben, Hij zal hen uit hun verdrukking
gered hebben,
14. en Hij zal hen uit de duisternis en doodsschaduw
geleid hebben, hun boeien stukbreken.
15. Dank aan JHVH voor Zijn goedheid en wonderen
aan Adams zonen!
16. Want Hij brak door koperen deuren, ijzeren sloten
sneed Hij doormidden.
17. Dwazen zullen vanwege hun opstandige weg en
hun misdaden vernederd zijn.
18. Hun ziel zal elke maaltijd verafschuwd hebben, zij
zullen de poort van de dood genaderd zijn.
19. Als zij in benauwdheid tot JHVH geroepen zullen
hebben, dan zal Hij hen uit hun verdrukkingen
verlost hebben.
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20. Hij zal Zijn Woord uitgezonden hebben, het zal
hen genezen hebben en uit hun valkuilen doen
ontsnappen.
21. Dank aan JHVH voor Zijn goedheid en wonderen
aan Adams zonen!
22. Zij zullen met opgeheven handen dankoffers
gebracht hebben, proclamerend Zijn daden
herhaald hebben.
23. Zij die met hun schepen in de zee zinken,
handeldrijvend op de grote oceanen.
24. Zij zagen de daden van JHVH, Zijn wonderen in de
diepte.
25. Maar Hij zal bevolen hebben om een geestelijke
wervelwind op te doen komen, die zal haar golven
opgezweept hebben.
26. Zij zullen tot in de hemel opgetild zijn en tot in
de diepzee afgedaald zijn, hun ziel zal in dit
kwaad bezweken zijn.
27. Zij zullen als een dronkaard getold en gewaggeld
hebben, hun wijsheid zal vervlogen zijn.
28. Dan zullen zij in hun benauwdheid tot JHVH
geroepen hebben, Hij zal hen uit hun verdrukking
geleid hebben.
29. Hij zal de storm tot stilstand gebracht hebben
waardoor ook de golven tot rust gekomen zullen
zijn.
30. Dan zullen zij blij geweest zijn, omdat zij tot rust
gekomen zijn en Hij hen naar de verlangde haven
geleid heeft.
31. Dank aan JHVH voor Zijn goedheid en wonderen
aan Adams zonen!
(P) De loop van deze tijd

32. Het verzamelde volk zal Hem verheven hebben,
waar de ouderen wonen zal Hij geprezen zijn.
33. Hij zal rivieren tot een woestijn omgevormd
hebben, een waterbron tot verdroogd land.
34. Vruchtbaar land doen verzilten, vanwege het
kwaad van haar bewoners.
35. Dan zal Hij de waterpoelen in de woestijn
hersteld hebben, droge aarde in waterbronnen.
36. Daar zal Hij de hongerigen laten wonen en zij
zullen een stad om in te wonen gesticht hebben.
37. De velden zullen met planten bezaaid zijn,
wijngaarden zullen vrucht voortgebracht hebben.
38. Hij zal hen gezegend hebben, zodat zij zeer
talrijk geworden zijn, hun vee zal Hij niet
verminderd hebben.
39. Daarna zullen zij klein en verootmoedigd geweest
zijn, door weerstand, kommer en kwel.
40. Over de aanzienlijken stort Hij verachting uit en
laat hen, zonder weg, in woestenij ronddwalen.
41. Dan zal Hij de hulpbehoevende onaantastbaar uit
de armoede verheven hebben, families zal Hij als
kudden gevormd hebben.
42. De oprechten zullen het gezien hebben en blij
geweest zijn en zo werd al het kwaad de mond
gesnoerd.
43. Wie is wijs? Hij zal deze dingen bewaard hebben
en nauwkeurig aandacht geschonken hebben aan
de vriendelijkheden van JHVH.
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Psalm 108.
(H) JHVH de steun in de strijd

Een lied, een Psalm van David.
1. ‘Mijn hart is vastbesloten God, ik zal wandelend
gezongen en muziek gemaakt hebben, ondanks
mijn rijkdom.
2. Word wakker met gitaar en harp, zo zal ik ’s
ochtends vroeg ontwaakt zijn.
3. Te midden van de volken zal ik U dankgezegd
hebben JHVH, te midden van de naties zal ik
muziek voor U gemaakt hebben.
4. Want Uw goedheid is hoger dan de hoogste
hemelen, en Uw standvastigheid tot aan het
firmament.
5. Wees boven de hemelen verheven God, Uw
rijkdom is over heel de aarde.
6. Het doel is dat Uw geliefden toegerust zullen zijn,
red door Uw Rechterhand en antwoord mij!’
7. God sprak in Zijn heiligdom:
‘Ik zal van vreugde rondgesprongen hebben, ik zal
Sichem (de schouder) verdeeld hebben en het dal
van Sukkot (de hutten) afgemeten hebben.
8. Mijn Gilead, mijn Manasse en Efraïm de versterkte
hoofdvesting. Juda is de wetgever.
9. Moab mijn wastobbe, over Edom zal ik mijn
schoen geworpen hebben, over Palestina een
triomfkreet geslaakt hebben.
10. Wie zal mij de versterkte stad binnengeleid
hebben? Wie leidde mij naar Edom?’
11. ‘Verstootte U ons dan niet God? Zult U niet met
ons leger opgetrokken zijn?
12. Geeft U ons toch hulp in benauwdheid, want
gered worden door mensen is waardeloos!’
13. In God zullen wij machtige dingen gedaan hebben
en Hij zal wie ons benauwen vertrapt hebben.

Psalm 109.
(P) De vijand wordt zelf vernederd, want JHVH staat aan mijn
rechterhand

Voor de dirigent: een Psalm van David.
1. De God Die ik lofzing zal niet doof geweest zijn.
2. Al hadden de boosdoeners en verraders een grote
mond naar mij, spraken zij met gespleten tong
met mij,
3. en bestookten zij mij met haatdragende woorden,
ja zonder reden zijn zij de strijd met mij
aangegaan.
4. In ruil voor mijn liefde hebben zij mij
aangevallen, terwijl ík bid.
5. Zij hebben mij kwaad voor goed gegeven en haat
voor mijn liefde.
6. ‘Stel een misdadiger over hem aan! De satan is
een steun aan zijn rechterhand geweest!
7. Als hij geoordeeld wordt, dan zal hij schuldig
verklaard vertrekken, zijn gebed zal als zondig
beschouwd zijn.
8. Zijn dagen zullen ingeperkt geweest zijn, een
volgende zal zijn ambt overgenomen hebben.
9. Zijn zonen zullen wezen geworden zijn, zijn
vrouw weduwe.
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10. Altijd zullen zijn zonen rondgezworven hebben, ze
bedelden en bezochten vuilstortplaatsen.
11. De schuldeiser zal op alles wat van hem is beslag
gelegd hebben en vreemdelingen zullen zijn harde
werk gestolen hebben.
12. Het zal niet gebeurd zijn dat goedheid hem
hieruit wegtrekt en ook zal niemand genadig naar
zijn wezen toe geweest zijn.
13. Zijn stamboom zal afgehakt zijn, de volgende
generatie zal uitgewist zijn.
14. De schuld van zijn voorvaders zal aan JHVH in
herinnering gebracht zijn en de zonde van zijn
moeder zal niet uitgewist zijn.
15. De ogen van JHVH zullen voortdurend op hen
geweest zijn en de herinnering aan hen zal van de
aarde weggenomen zijn.’
16. Want hij dacht er niet aan om vriendelijk te doen,
maar heeft de depressieve man opgejaagd, en
heeft wiens hart de moed verloren had tot de
dood toe vervolgd.
17. Minachting zal hij liefgehad hebben, het zal
hemzelf overkomen zijn. Zegening verlangde hij
niet, die zal ook ver van hem gebleven zijn.
18. Minachting zal hem bekleed hebben, als water zal
het zijn emoties doordrenkt hebben, als olie zijn
hele lichaam.
19. Het zal hem als een jas gepast hebben en als een
riem gesteund hebben.
20. Dit is de beloning van JHVH voor mijn belagers,
voor hen die kwaad over mij persoonlijk spreken.
21. ‘En U JHVH (Elohim), mijn Heer (Adonai), werk
met mij, omwille van Uw Naam, red mij, want Uw
goedheid is zo goed.
22. Want ik ben vernederd en behoeftig, mijn hart
werd ten diepste doorboord.
23. Als een verlengde schaduw zakte ik weg, als een
sprinkhaan werd ik afgeschud.
24. Mijn knieën trilden van de honger, mijn vel
vermagerde, zonder vet.
25. Daarom werd ik door hen veracht, zij hebben mij
gezien en hun hoofd geschud.
26. Help mij JHVH mijn God, verlos mij omwille van
Uw goedheid.
27. Dan zullen zij geweten hebben dat dit Uw Hand is,
dat U het deed JHVH!
28. Zij zullen vervloekt hebben, maar U zal ik
gezegend hebben, zij stonden op en zullen
beschaamd gestaan hebben, maar Uw dienaar zal
blij geweest zijn.
29. Mijn belagers zullen met smaad bekleed zijn en
zich uit schaamte met hun kleren bedekt hebben.’
30. Met krachtige stem zal ik JHVH gedankt hebben,
te midden van velen zal ik trots op Hem geweest
zijn.
31. Want Hij zal aan de rechterhand van de
hulpbehoevende gestaan hebben, om de ziel van
wie hem veroordelen te redden.
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Psalm 110.

Psalm 112.

(V) Zit aan mijn rechterhand rechtvaardige Priesterkoning

(P) De generatie die oprecht is zal gezegend zijn

Van David, een Psalm.
1. Een profetie van JHVH aan mijn Heer:
‘Zit aan mijn rechterhand totdat ik Uw vijanden
als een voetbank voor Uw voeten gemaakt zal
hebben.’
2.

De scepter van Uw macht zal JHVH vanuit
Sion uitgestrekt hebben:
‘Heers te midden van Uw vijanden!
3. Uw volk offert (zich) vrijwillig op de dag van Uw
macht, van heiligheid stralend. Vanuit de
baarmoeder in de vroege ochtend, voor U, de
jeugdige dauw.’
4. JHVH heeft het gezworen en Hij zal er geen spijt
van gehad hebben:
‘U bent Priester voor eeuwig, volgens de ordening
van Melchisedek (de rechtvaardige Koning.)’
5. De Heer aan Uw rechterhand verpletterde de
koningen op de dag van Zijn woede.
6. De samenlevingen zal Hij geoordeeld hebben. Hij
veroorzaakte een overvloed aan lijken, veel
leiders op aarde verpletterde Hij.
7. Hij zal uit de beek langs de weg gedronken
hebben, om die reden zal Hij het Hoofd opgericht
hebben.

Psalm 111.
(G) Geloofwaardig zijn al Zijn bevelen

(Volgens het Joodse ABC, 22 letters)
1. Prijs Jah! Aleph. א. Ik zal JHVH met heel mijn hart
dankgezegd hebben.
Beth. ב. In de vergadering waar de oprechten
samengekomen zijn.
2. Gimel. ג. Groot zijn de daden van JHVH!
Daleth. ד. Onderzocht door iedereen die daarnaar
neigt
3. He. ה. Majestueus en prachtig zijn Zijn werken.
Vav. ו. En Zijn rechtvaardigheid blijft eeuwig.
4. Zain. ז. Een gedenkteken heeft Hij met Zijn
wonderen tot stand gebracht.
Cheth. ח. Genadig en barmhartig is JHVH.
5. Teth. ט. Voeding gaf Hij aan wie Hem vrezen.
Jod. י. Gekenmerkt zal Hij Zijn verbond hebben, voor
eeuwig.
6. Caph. כ. De kracht van Zijn werken is aan Zijn
volk geopenbaard.
Lamed. ל. Om hen de samenlevingen als erfdeel te
geven.
7. Mem. מ. De werken van Zijn handen worden
betrouwbaar geoordeeld.
Nun. נ. Geloofwaardig zijn al Zijn bevelen.
8. Samech. ס. Een steunpunt voor altijd en eeuwig.
Ain. ע. Toepasbaar, betrouwbaar en oprecht.
9. Pe. פ. Tussenkomst stuurde Hij naar zijn volk
Tsade. צ. Verordende Zijn verbond voor eeuwig.
Koph. ק. Heilig en diep ontzagwekkend is Zijn Naam.
10. Resch. ר. Het belangrijkste van wijsheid is diep
ontzag voor JHVH.
Schin. שׂ. Verstandig en goed voor iedereen die dit
doet.
Thav. ת. Zijn lofzang houdt eeuwig stand.
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(Volgens het Joodse ABC)
1. ‘Prijs Jah!’ Aleph. א. Gelukkig de mens die diep
ontzag voor JHVH heeft.
Beth. ב. In Zijn geboden ligt zijn diepste verlangen.
2. Gimel. ג. Sterk zal zijn nageslacht op aarde
geweest zijn.
Daleth. ד. De generatie die oprecht is zal gezegend
zijn.
3. He. ה. Rijkdom en overvloed in zijn huishouden.
Vav. ו. En zijn rechtvaardigheid zal eeuwig
standgehouden hebben.
4. Zain. ז. Uit de duisternis komt het licht voor de
oprechten op.
Cheth. ח. Genadig, barmhartig en rechtvaardig.
5. Teth. ט. Goed is de man die genade bewijst en
uitleent.
Jod. י. Standgehouden zullen zijn daden in het
oordeel hebben.
6. Caph. כ. Want altijd zal hij onwankelbaar geweest
zijn.
Lamed. ל. Tot een blijvend gedenkteken zal de
rechtvaardige geweest zijn.
7. Mem. מ. Voor nieuws dat slecht is zal hij niet
gevreesd hebben.
Nun. נ. Met een standvastig hart vertrouwt hij op
JHVH,
8. Samech. ס. de steun van zijn hart, hij zal niet
bang geweest zijn,
Ain. ע. zelfs als hij zijn vijanden gezien zal hebben.
9. Pe. פ. Hij deelt uit en beloont de
hulpbehoevenden.
Tsade. צ. Zijn rechtvaardigheid houdt eeuwig stand.
Koph. ק. Zijn hoorn zal hem in eer verheven hebben.
10. Resch. ר. De boosdoener zal het gezien en zich
geërgerd hebben.
Schin. שׂ. Zijn tanden zal hij geknarst hebben tot ze
verdwenen zijn.
Thav. ת. Het verlangen van de boosdoeners zal
afgestorven zijn.

Psalm 113.
(G) Prijs Jah overal!

1. Prijs Jah! Prijs dienaren van JHVH, prijs de Naam
van JHVH!
2. Vanaf nu tot altijd zal de Naam van JHVH
aanbeden zijn.
3. Van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat
wordt de Naam van JHVH geprezen.
4. JHVH staat hoog boven de samenlevingen, Zijn
glorie is hoger dan de hemelen.
5. Wie is als onze God JHVH? Hoogverheven gezeten
woont Hij.
6. Die zichzelf vernedert om naar hemel en aarde
om te zien.
7. Die de zwakke uit het stof opricht, de
hulpbehoevende uit de puinhoop.
8. Om hem bij de grootmoedigen te doen zitten, de
edelen van zijn volk.
9. Om de onvruchtbare een thuis te geven, de
moeder met zonen is blij, prijs Jah!
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Psalm 114.

Psalm 116.

(P) De bergen dansen voor de aanwezigheid van de Heer

(P) Mijn geloften aan JHVH zal ik ingelost hebben

1. Als Israël uit Egypte trekt, het huis van Jakob bij
een volk met onverstaanbare taal vandaan,
2. dan werd Juda afgezonderd, Israël Zijn koninkrijk.
3. De zee zag het en is gevlucht, de Jordaan heeft
zich teruggetrokken.
4. De bergen dansten als rammen, de heuvels als de
zonen uit de kudde.
5. Waarvoor zult u gevlucht zijn zee? Jordaan, dat u
zich naar achter gekeerd zult hebben?
6. Bergen, u zult als rammen gedanst hebben en u
heuvels als de zonen uit de kudde!
7. Dans aarde! Voor de aanwezigheid van de Heer,
voor de aanwezigheid van de God van Jakob.
8. Die de rots in een waterbassin verandert, het
graniet in een waterbron.

(Zie ook het gebed van Jona.)
1. Ik had lief omdat JHVH naar mijn stem geluisterd
zal hebben, naar mijn intens gebed.
2. Want Hij richtte Zijn oor op mij, op de dag dat ik
geroepen heb.
3. Banden van de dood hadden mij bekneld de
benauwdheid van het dodenrijk overviel mij, die
benauwdheid en smart ben ik tegengekomen.
4. Maar ik zal de Naam van JHVH aangeroepen
hebben: ‘Ik smeek U JHVH, laat mijn ziel
ontsnappen!’
5. Genadig is JHVH en rechtvaardig, wij hebben een
koesterende God.
6. Wie eenvoudig is wordt door JHVH behouden. Ik
was zwak en Hij zal mij gered hebben.
7. Keer terug naar uw huis mijn ziel, want JHVH
beloonde u rijkelijk.

Psalm 115.
(G) Vertrouw op JHVH!

1. Niet aan ons JHVH, geef niet aan onze, maar aan
Uw Naam eer, om Uw goedheid en
standvastigheid.
2. Waarom zullen de samenlevingen gezegd hebben:
‘Waar is hun God nu?’
3. Terwijl onze God in de hemelen is, Hij deed alles
waar Hij naar verlangde.
4. Hun afgoden zijn van zilver en goud, werk door
mensenhanden gemaakt.
5. Ze zullen een mond die niets zegt en ogen die
niets zien gehad hebben.
6. Oren die niet horen en een neus die niets geroken
zal hebben.
7. Handen die niets gevoeld en voeten die niet
gelopen zullen hebben, geen geluid zal uit hun
keel gekomen zijn.
8. Hun makers zullen net als zij geweest zijn,
iedereen die daarop vertrouwt.
9. Israël: ‘Vertrouw op JHVH!’ Hij is hun hulp en hun
schild.
10. Familie van Aäron: ‘Vertrouw op JHVH!’ Hij is hun
hulp en hun schild.
11. Wie diep ontzag voor JHVH heeft: ‘Vertrouw op
JHVH!’ Hij is hun hulp en hun schild.
12. JHVH dacht aan ons en zal ons gezegend hebben.
Hij zal de familie van Israël gezegend hebben, Hij
zal de familie van Aäron gezegend hebben.
13. Hij zal wie diep ontzag voor JHVH heeft gezegend
hebben, van klein tot groot.
14. Aan u alle drie zal JHVH zonen toegevoegd
hebben.
15. Voor JHVH, de Maker van hemel en aarde bent u
allemaal gezegend.
16. De hemel der hemelen is van JHVH en de aarde
gaf Hij aan Adams zonen.
17. De doden zullen Jah niet geprezen hebben, niet al
degenen die onwetend zijn afgedaald.
18. Maar wij zullen Jah gezegend hebben, vanaf nu
tot in de toekomst, prijs Jah!
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8. ‘Want U redde mijn ziel van de dood, mijn ogen
van de tranen en mijn voeten voor het
struikelen.’
9. Voor het aangezicht van JHVH zal ik in de landen
van de levenden gewandeld hebben.
10. Ik geloofde, daarom zal ik gesproken hebben, ik
werd zeer vernederd.
11. Ik sprak in mijn paniek: ‘Alle mensen liegen!’
12. Wat moet ik de Heer voor al Zijn gunsten aan mij
terugbetaald hebben?
13. De beker van vergeving zal ik opgeheven hebben
en de Naam van JHVH uitgeroepen hebben.
14. Mijn geloften aan JHVH zal ik ingelost hebben, nu,
in tegenwoordigheid van heel Zijn volk.
15. Het sterven van Zijn hartsvrienden is kostbaar in
de ogen van JHVH.
16. ‘Ik smeek U JHVH, omdat ik Uw dienaar ben. Mij,
Uw dienaar, de zoon van Uw dienares, U maakte
mijn boeien los.
17. Aan U zal ik geofferd hebben, een hefoffer van
aanbidding en de Naam van JHVH zal ik erbij
aangeroepen hebben.’
18. Mijn geloften aan JHVH zal ik ingelost hebben, nu,
in tegenwoordigheid van heel Zijn volk.
19. In de voorhoven van het huis van JHVH, in uw
centrum Jeruzalem, prijs Jah!’

Psalm 117.
(G) Prijs JHVH alle volken!

1. Prijs JHVH alle samenlevingen, prijs Hem alle
natiën!
2. Want Zijn goedheid is krachtig naar ons toe en de
trouw van JHVH is voor altijd. Prijs Jah!
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Psalm 118.
(HP) De Rechterhand en Hoeksteen van JHVH handelt machtig

1. Dank JHVH voor het goede, voor Zijn eeuwige
goedheid!
2. Antwoord alstublieft Israël:
‘Voor Zijn eeuwige goedheid!’
3. Antwoord alstublieft familie van Aäron:
‘Voor Zijn eeuwige goedheid!’
4. Wie diep ontzag voor JHVH heeft, antwoord
alstublieft:
‘Voor Zijn eeuwige goedheid!’
5. Vanuit benauwdheid riep ik naar Jah, Hij
antwoordde mij in de ruimte van Jah.
6. JHVH, wat mij betreft zal ik niet bang geweest
zijn, wat zal een mens mij aangedaan hebben?
7. JHVH is voor mij onder mijn helpers en ik zal hen
die mij haten aangekeken hebben.
8. Het is beter om je toevlucht bij JHVH te zoeken
dan te vertrouwen op mensen.
9. Het is beter om je toevlucht bij JHVH te zoeken
dan te vertrouwen op edelen.
10. Alle samenlevingen hadden mij omringd, uit Naam
van JHVH, omdat ik hen besneden zal hebben.
11. Zij bleven mij steeds meer omringen, uit Naam
van JHVH, omdat ik hen besneden zal hebben.
12. Zij omsingelden mij als bijen, als een doornenvuur
werden zij geblust, uit Naam van JHVH, omdat ik
hen besneden zal hebben.
13. U bleef maar aandringen om mij ten val te
brengen, maar JHVH hielp mij.
14. Jah is mijn sterkte en muziek, Hij zal mij tot
Jeshua geweest zijn.
15. Het klinken van gejuich! Want Yasha (redding) is
in de tenten van de rechtvaardigen, de
Rechterhand van JHVH werkt op machtige wijze!
16. De Rechterhand van JHVH is verheven, de
Rechterhand van JHVH handelt machtig.
17. Ik zal niet gestorven zijn, maar ik zal geleefd
hebben en de daden van Jah herhaaldelijk verteld
hebben.
18. Jah disciplineerde mij hevig, maar aan de dood
gaf Hij mij niet over.
19. Open de poort van het recht voor mij, ik zal er
door binnengegaan zijn en ik zal Jah gedankt
hebben.
20. Dit is de poort van JHVH, de rechtvaardige zal
erdoor binnengegaan zijn.
21. ‘Ik zal U dankgezegd hebben omdat U mij
geantwoord heeft en mij tot Jeshua geweest zult
zijn.’
22. De steen die de bouwers afgekeurd hebben is de
belangrijkste Hoeksteen geworden.
23. Dit ging van JHVH uit, wonderlijk om te zien.
24. Op deze dag handelde JHVH, dan zullen wij
gejuicht en ons verheugd hebben.
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25. ‘Ik smeek U JHVH, ik verzoek U om Yasha
(Hosanna, geef alstublieft redding). Ik smeek U
JHVH, laat het lukken!
26. Gezegend hij die uit Naam van JHVH binnenkomt,
wij zegenen u vanuit de familie van JHVH.
27. JHVH is God en Hij zal ons licht gegeven hebben,
bind het feestelijke offer met touwen tot aan de
hoornen van het altaar vast.
28. ‘U bent mijn God en ik zal U gedankt hebben,
mijn God, ik zal U opgehemeld hebben.’
29. Dank JHVH voor het goede, voor Zijn eeuwige
goedheid!

Psalm 119
(G) Ik hou mij aan Uw opdrachten

1. Aleph. א. Hoe blij zijn zij die integer wandelen,
die volgens de wet van JHVH wandelen.
2. Hoe blij zijn zij die Zijn bewijsvoeringen bewaren,
Hem met heel hun hart gezocht zullen hebben.
3. Wie ook geen kwaad deden, maar over Zijn wegen
wandelden.
4. ‘U droeg op om Uw aanwijzingen uitermate na te
leven.
5. Was het maar waar dat mijn wandel zo
vastbesloten zou zijn door aan Uw opdrachten
vast te houden.
6. Dan zou ik mij niet geschaamd hebben als ik al Uw
geboden in ogenschouw neem.
7. Ik zal U met een oprecht hart gedankt hebben
voor het leren beoordelen van Uw
rechtvaardigheid.
8. Aan Uw opdrachten zal ik mij gehouden hebben,
ik zal niet langer afvallig geweest zijn.’
9. Beth. ב. ‘Met wat zal een jonge man zijn weg
gezuiverd hebben? Door zich aan Uw Woord te
houden.
10. Ik zocht met heel mijn hart, ik zal niet van Uw
gebod zijn afgeweken.
11. Ik verborg Uw belofte in mijn hart, met als doel
dat ik niet tegen U gezondigd zal hebben.
12. Gezegend bent U JHVH, onderwijs mij Uw
opdrachten.
13. Met mijn lippen herhaalde ik al de vonissen die U
uitspreekt.
14. Ik verheugde mij over de levensweg waar U van
getuigt, alle rijkdom ervan.
15. Ik zal Uw aanwijzingen bestudeerd hebben en op
Uw paden acht geslagen hebben.
16. Ik zal mij op Uw aanwijzingen gefocust hebben,
Uw woord zal ik niet verwaarloosd hebben.’
17. Gimel. ג. ‘Beloon daarom Uw dienaar, zodat ik
voortgeleefd zal hebben en Uw Woord nagekomen
zal zijn.
18. Neem de bedekking van mijn ogen weg, dan zal ik
de wonderen van Uw wet opgemerkt hebben.
19. Ik ben een gast op aarde, Uw geboden zullen voor
mij niet verborgen geweest zijn.
20. Door het verlangen naar Uw oordelen over alle
tijden brak mijn ziel.
21. U strafte de arrogante en vervloekte wie van Uw
geboden afdwaalt.
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22. Wentel de smaad en verachting van mij af, want
ik hield mij aan Uw bewijsvoeringen.
23. Zelfs edelen zaten tegenover mij en gingen in
gesprek, Uw dienaar zal het over Uw opdrachten
gehad hebben.
24. Ik geniet dan ook van Uw bewijsvoering, van het
raad geven aan mensen.’
25. Daleth. ד. ‘Verkleefd aan de aarde is mijn ziel,
doe mij leven volgens Uw Woord.
26. Ik oefende mijn wegen herhaaldelijk, U zult mij
geantwoord hebben, leer mij Uw opdrachten.
27. Doe mij de weg die U voorschrijft begrijpen en ik
zal Uw wonderen bestudeerd hebben.
28. Mijn leven lekte weg van verdriet, vervul mij met
Uw Woord.
29. Hou mij ver van de misleidende weg en bewijs
genade op grond van Uw wet.
30. Ik koos de weg van de waarheid, Uw oordelen
brachten evenwicht.
31. Ik klampte mij vast aan Uw bewijsvoeringen
JHVH, ik zal niet beschaamd uitgekomen zijn.
32. Ik zal de weg die U gebiedt gelopen hebben, want
U zult mijn hart verruimd hebben.’
33. He. ה. ‘Wijs mij de weg volgens Uw opdrachten
JHVH en ik zal de resultaten ervan bewaakt
hebben.
34. Geef mij inzicht en ik zal Uw wet bewaakt
hebben, ja ik zal er met heel mijn hart aan
vastgehouden hebben.
35. Laat mij het pad van Uw geboden platlopen, want
dat verlangde ik.
36. Keer mijn hart naar Uw getuigenissen en niet naar
oneerlijke winst.
37. Vervreemd mijn ogen van het zien van
onoprechtheid, geef mij leven op Uw weg.
38. Bevestig Uw belofte aan Uw dienaar die diep
ontzag voor U heeft.
39. Laat de smaad die ik vreesde aan mij voorbijgaan,
omdat Uw oordelen goed zijn.
40. Zie dat ik naar Uw aanwijzingen verlangde, laat
mij rechtvaardig leven.’
41. Vav. ו. ‘En laat mij deel van Uw goedheid
uitgemaakt hebben JHVH, U redt door Uw belofte.
42. Daarbij zal ik wie mij hoont geantwoord hebben,
want ik vertrouwde op Uw Woord.
43. Ook een waarachtige belofte zal niet al te vaak
uit mijn mond ontsnapt zijn, omdat ik Uw
oordelen verwachtte.
44. Aan Uw wet zal ik mij voortdurend gehouden
hebben, voor altijd en eeuwig.
45. In de vrijheid zal ik gewandeld hebben, omdat ik
Uw aanwijzingen opvolgde.
46. Uw bewijsvoeringen zal ik tegenover koningen
besproken hebben en mij niet geschaamd hebben.
47. Ik zal mij op Uw geboden die ik liefhad gefocust
hebben.
48. Ik zal mijn handen naar Uw geboden die ik liefhad
opgeheven hebben en ik zal Uw opdrachten
bestudeerd hebben.’
49. Zain. ז. ‘Herinner het woord aan Uw dienaar
waarop U deed hopen.
50. Dat troost in mijn ellende, omdat Uw belofte mij
het leven gaf.
51. De arroganten maakten mij vreselijk bespottelijk,
Uw wet legde ik niet terzijde.
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52. Ik dacht aan Uw oordelen in de toekomst JHVH en
zal mij er moed door ingesproken hebben.
53. Hevige verontwaardiging greep mij aan, vanwege
de boosdoeners die Uw wet verlaten.
54. Psalmen over Uw opdrachten kwamen in mij op,
in het huis waar ik te gast ben.
55. ’s Nachts herinnerde ik mij Uw Naam JHVH en Uw
wet zal ik nageleefd hebben.
56. Dit gebeurde zo, omdat ik Uw aanwijzingen
bewaarde.’
57. Cheth. ח. ‘Mijn erfdeel is JHVH, ik beloofde om
mij aan Uw Woord te houden.
58. Ik smeekte met heel mijn hart voor Uw
aangezicht, wees mij genadig zoals Uw belofte
dat zegt.
59. Ik heb mijn wegen overdacht en mijn voeten
zullen naar Uw bewijsvoeringen teruggekeerd
zijn.
60. Ik haastte mij en aarzelde niet om mij aan Uw
geboden te houden.
61. De touwen van de boosdoener wogen dubbel zo
zwaar, Uw wet vergat ik niet.
62. Midden in de nacht zal ik opgestaan zijn om U te
danken voor Uw rechtvaardige oordelen.
63. Ik ben bevriend met iedereen die diep ontzag voor
U had en zich aan Uw aanwijzingen houdt.
64. Uw goedheid vervulde de aarde JHVH, leer mij Uw
opdrachten.’
65. Teth. ט. ‘Goed werkte U aan Uw dienaar JHVH,
door middel van Uw Woord.
66. Geef mij goed advies en kennis, want ik
vertrouwde op Uw geboden.
67. Als ik niet verdrukt zou zijn, dan bleef ik maar
dwalen, maar nu hield ik vast aan Uw belofte.
68. U bent én doet goed, leer mij Uw opdrachten.
69. De arroganten smeerden mij leugens aan, ik zal
Uw aanwijzingen met heel mijn hart bewaard
hebben.
70. Hun hart was zo ongevoelig als vet, Uw wet was
mijn vermaak.
71. Het is goed voor mij dat ik verdrukt werd,
daardoor zal ik Uw opdrachten geleerd hebben.
72. De wet uit Uw mond is beter dan duizenden aan
goud en zilver.’
73. Jod. י. ‘Uw handen maakten mij en zullen mij
afgemaakt hebben, geef mij inzicht, zodat ik Uw
geboden geleerd zal hebben.
74. Wie diep ontzag voor U hebben, zullen mij gezien
hebben en blij geweest zijn, omdat ik op Uw
Woord wachtte.
75. Ik wist dat Uw oordelen rechtvaardig zijn JHVH en
dat U mij omwille van standvastigheid nederig
maakte.
76. Ik bid dat Uw goedheid nu gekomen zal zijn om
mij te bemoedigen, zoals Uw antwoord aan Uw
dienaar.
77. Uw ontferming zal bij mij binnengekomen zijn en
ik zal geleefd hebben, want Uw wet geeft mij
plezier.
78. De arroganten zullen beschaamd gestaan hebben
omdat zij valse leugens tegen mij inbrachten, ik
zal Uw aanwijzingen overdacht hebben.
79. Wie diep ontzag voor U hebben zullen zich naar
mij gekeerd hebben, zij die Uw wettelijke
bewijsvoering kenden.
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80. Mijn hart zal zich smetteloos aan Uw opdrachten
gehouden hebben, zodat ik niet beschaamd
gestaan zal hebben.’
81. Caph. כ. ‘Mijn ziel was de bruid die U redt, op Uw
Woord heb ik gewacht.
82. Mijn ogen verlangen naar Uw belofte, Uw
antwoord: ‘Wanneer zult U mij getroost hebben?’
83. Al werd ik als een gerookte leren huid, Uw
opdrachten vergat ik niet.
84. Hoe lang duren de dagen van Uw dienaar?
Wanneer zal het oordeel over mijn belagers
geveld zijn?
85. De arroganten groeven kuilen voor mij, dat wat
ingaat tegen Uw wet.
86. Al Uw geboden zijn betrouwbaar, gemeen
vervolgden zij mij, help mij!
87. Zij vernietigden mij bijna op aarde, maar ik
verwaarloosde Uw aanwijzingen niet.
88. Omdat U vriendelijk bent, geef mij leven en ik zal
de bewijsvoeringen uit Uw mond bewaard
hebben.’
89. Lamed. ל. ‘Tot in eeuwigheid staat Uw Woord in
de hemelen vast.
90. Van generatie op generatie gaat Uw trouw over. U
richtte de aarde in en zij zal standgehouden
hebben.
91. Op grond van Uw oordelen bestond zij tot op
vandaag, want alles staat U ten dienste.
92. Als ik geen vreugde in Uw wet zou vinden dan was
ik al lang depressief omgekomen.
93. Nooit zal ik Uw aanwijzingen verwaarloosd
hebben, want hiermee hield U mij in leven.
94. Ik ben er voor U, red mij want ik volgde Uw
aanwijzingen op.
95. Boosdoeners lagen voor mij op de loer om mij te
doden, maar ik zal Uw getuigen nauwkeurig
gevolgd hebben.
96. In al haar volheid zag ik het einde, Uw gebod is
verstrekkend.’
97. Mem. מ. ‘Wat hield ik van Uw wet! Zij houdt mij
de hele dag bezig.
98. Met Uw geboden zult U mij wijzer dan mijn
vijanden gemaakt hebben, want die blijven voor
eeuwig.
99. Ik ben verstandiger dan al mijn leraren geworden,
omdat Uw bewijsvoeringen mijn overdenkingen
zijn.
100. Ik zal meer belangstelling dan de oudsten
getoond hebben, omdat ik Uw aanwijzingen
opvolgde.
101. Van elk slecht pad weerhield ik mijn voeten, zo
zal ik Uw woord nagekomen zijn.
102. Van Uw beoordelingen week ik niet af, want U
gaf mij aanwijzingen.
103. Hoe zoet smaakten Uw geboden, zachter dan
honing in mijn mond.
104. Met Uw aanwijzingen zal ik mijzelf
onderscheiden hebben, daarom haatte ik alle
leugenpaden.’
105. Nun. נ. ‘Een lamp voor mijn voet is Uw Woord en
het verlicht mijn pad.
106. Ik zwoer het en zal het bevestigd hebben, om
Uw rechtvaardige oordelen na te leven.
107. Ik werd geweldig vernederd JHVH, laat mij
leven volgens Uw Woord.
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108. Schep behagen in wat ik als vrijwillig offer
spreek JHVH en leer mij als U te oordelen.
109. Ik heb mijn leven voortdurend in de hand, want
Uw wet verwaarloosde ik niet.
110. De boosdoeners hadden een val voor mij gezet,
toch dwaalde ik niet van Uw aanwijzingen af.
111. Uw bewijsvoeringen beërfde ik voor altijd, zij
verheugen mijn hart.
112. Ik zette mijn hart erop om Uw opdrachten na te
komen, altijd en met resultaat.’
113. Samech. ס. ‘Tweeslachtigheid haatte ik, Uw wet
had ik lief.
114. Mijn schuilplaats en mijn schild bent U, op Uw
Woord heb ik gehoopt.
115. Ga weg van mij u die alles verpest, want ik zal
mij aan de geboden van mijn God gehouden
hebben.
116. Ondersteun mij met Uw belofte, dan zal ik
voortgeleefd hebben en zal mijn hoop niet
beschaamd uitgekomen zijn.
117. Sterk mij, dan zal ik overwonnen hebben en Uw
opdrachten altijd voor ogen gehouden hebben.
118. Wie van Uw opdrachten afdwalen beoordeelde U
als ‘te licht’, want hun bedrog is teleurstellend.
119. Als schuimslakken verwijderde U alle
boosdoeners op aarde, daarom hield ik van Uw
bewijsvoeringen.
120. Mijn lichaam beefde uit plotselinge angst voor U
en vreesde voor Uw oordelen.’
121. Ain. ע. ‘Ik voerde het oordeel uit, en
rechtvaardig ook, ik zal geen rust gegund
hebben aan mijn onderdrukkers.
122. Sta borg voor Uw dienaar ten goede, arroganten
zullen mij niet onderdrukt hebben.
123. Mijn ogen tuurden naar Uw Jeshua en Uw
rechtvaardige belofte.
124. Ga vriendelijk met Uw dienaar om en onderwijs
mij Uw opdrachten.
125. Ik ben Uw dienaar, doe mij begrijpen en ik zal
Uw bewijsvoeringen erkend hebben.
126. In de tijd van werken voor JHVH schonden zij
Uw wet.
127. Juist daarom had ik Uw geboden lief, meer dan
goud, ja het zuiverste goud.
128. Daarom keurde ik al Uw aanwijzingen goed en
haatte ik elk misleidend pad.’
129. Pe. פ. ‘Wonderlijk waren Uw bewijsvoeringen,
juist daarom bewaarde mijn ziel ze.
130. Het openen van de deur van Uw Woord zal licht
gebracht hebben, het geeft de eenvoudigen
inzicht.
131. Ik sperde mijn mond open en heb gesmacht,
want ik hunkerde naar Uw geboden.
132. Keer naar mij en wees mij genadig, als
voorrecht van hen die Uw Naam liefhebben.
133. Richt mijn voetstappen naar wat U beloofd
heeft en niets wat onzinnig is zal over mij
geheerst hebben.
134. Koop mij los van de afpersing door mensen en ik
zal mij aan Uw aanwijzingen gehouden hebben.
135. Laat het licht van Uw aanwezigheid over Uw
dienaar stralen en leer mij Uw opdrachten.
136. Ik huilde tranen met tuiten omdat zij Uw wet
niet naleefden.’
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137. Tsade. צ. ‘Rechtvaardig bent U JHVH en Uw
oordelen zijn juist.
138. U beval rechtvaardigheid aan Uw getuigen, met
uitmuntende standvastigheid.
139. Mijn vurige ijver verteerde mij, omdat mijn
benauwers Uw adviezen verwaarloosden.
140. Uw belofte is ontzettend louterend en Uw
dienaar hield ervan.
141. Al ben ik klein en veracht, Uw aanwijzingen
vergat ik niet.
142. Uw rechtvaardigheid is altijd rechtvaardig en Uw
wet waar.
143. Benauwdheid en angst overvielen mij, Uw
geboden maken mij blij.
144. De rechtvaardigheid van Uw bewijsvoeringen is
eeuwigdurend, laat mij ze begrijpen, dan zal ik
voortgeleefd hebben.’
145. Koph. ק. ‘Ik riep met heel mijn hart: ‘Antwoord
mij JHVH! Ik zal mij aan Uw opdrachten
gehouden hebben!’
146. Ik riep naar U: ‘Red mij! En zal mij aan Uw
bewijsvoeringen vastgehouden hebben!’
147. Ik stond voor dag en dauw op en heb geroepen:
‘Op Uw advies heb ik gewacht!’
148. Voor mijn ogen zag ik de nachtwakers
tegemoetkomen om Uw belofte aan te klagen.
149. Luister naar mijn stem, op grond van Uw
goedheid JHVH, bewaar mij in leven op grond
van Uw beoordeling!
150. De achtervolgers waren met kwade bedoelingen
genaderd, zij waren ver van Uw wet verwijderd.
151. Nabij bent U JHVH en al Uw geboden geven
stabiliteit.
152. Van oudsher kende ik Uw bewijsvoeringen, want
eeuwen geleden begon U er al mee.’
153. Resch. ר. ‘Zie mijn vernedering en trek mij
eruit, want Uw wet verwaarloosde ik niet.
154. Kom op voor mijn zaak en treed op als mijn
Losser, houd mij in leven door wat U belooft.
155. Jeshua is ver weg voor de boosdoeners, want zij
zochten hun toevlucht niet in afspraken met U.
156. Uw ontferming is groot JHVH, houd mij op grond
van Uw oordelen in leven.
157. Mijn vervolgers en vijanden zijn met velen, ik
week echter niet af van Uw bewijsvoeringen.
158. Ik zag hen die ontrouw werden en heb ervan
gewalgd omdat zij zich niet aan Uw belofte
hielden.
159. Zie hoe lief ik Uw aanwijzingen had JHVH, houd
mij door Uw goedheid in leven.
160. Het voornaamste, Uw Woord, is waarheid en
voor eeuwig zijn al Uw oordelen rechtvaardig.’
161. Schin. שׂ. ‘Leiders vervolgden mij zonder
oorzaak, maar voor Uw Woord had mijn hart
diep ontzag.
162. Ik juich over Uw belofte als iemand die een
grote buit binnengehaald heeft.
163. Ik haatte de leugen en zal die verafschuwd
blijven hebben, Uw wet had ik lief.
164. Zeven keer per dag prees ik U voor Uw
rechtvaardige oordelen.
165. Grote vrede kennen zij die Uw wet liefhebben,
niets is hun struikelblok.
166. Ik wachtte op Uw Jeshua JHVH en handelde
volgens Uw geboden.
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167. Mijn ziel bewaarde Uw bewijsvoeringen en ik
heb er zo veel van gehouden!
168. Aan Uw aanwijzingen en bewijsvoeringen hield
ik vast, want al mijn wegen staan U voor ogen.’
169. Thav. ת. ‘Aangekomen voor Uw aangezicht zal
mijn geroep geweest zijn JHVH, doe mij Uw
Woord begrijpen.
170. Mijn smeekbede zal in Uw tegenwoordigheid
gekomen zijn, bevrijd mij door Uw belofte.
171. Mijn lippen zullen een stroom aan lofprijzing
gebracht hebben, want U zult mij op Uw
opdrachten gewezen hebben.
172. Met mijn tong zal ik Uw belofte beantwoord
hebben, want al Uw geboden zijn rechtvaardig.
173. Moge Uw Hand mij te hulp gekomen zijn, omdat
ik koos voor Uw aanwijzingen.
174. Ik heb naar Uw Jeshua verlangd JHVH en mijn
grote vreugde is Uw wet.
175. Moge mijn ziel geleefd en U geprezen hebben en
Uw beoordelingen mij geholpen hebben.
176. Als een verloren schaap dwaalde ik af, zoek Uw
knecht want Uw geboden vergat ik niet.’

Psalm 120.
(P) JHVH zal mij geantwoord hebben

Een lied over de reis naar een verheven plaats.
1. In mijn benauwdheid riep ik om JHVH en Hij zal
mij geantwoord hebben:
2. ‘JHVH, red mijn ziel van leugenachtige lippen,
van de valse tong!’
3. ‘Wat zal zo’n valse uitspraak u opgeleverd
hebben, of wat zal het u toegevoegd hebben?
4. De scherpe pijlen van een machtig man, de
houtskool van een jeneverbesstruik!’
5. Arme ik, omdat ik een vreemdeling in Mesek was
en in de tenten van Kedar woonde.
6. Mijn ziel woonde lang genoeg bij wie vrede haten.
7. Ik ben vreedzaam, maar als ik gesproken heb dan
gaan zij de strijd aan.

Psalm 121.
(P) JHVH zal u bewaakt hebben

Een lied over de reis naar een verheven plaats.
1. Ik zal mijn ogen naar de bergen opgeheven
hebben, waar zal mijn hulp vandaan gekomen
zijn?
2. Mijn hulp komt van JHVH, de Maker van de
hemelen en de aarde.
3. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaker
zal niet gesluimerd hebben.
4. Kijk maar dat Hij Die Israël bewaakt niet
gesluimerd of geslapen zal hebben.
5. JHVH is uw Bewaker, JHVH is de Schaduw aan uw
rechterhand.
6. Overdag zal de zon u niet gestoken hebben, of ’s
nachts de maan.
7. JHVH zal u voor al het kwaad bewaakt hebben, uw
ziel zal Hij bewaakt hebben.
8. JHVH zal uw vertrek en aankomst bewaakt
hebben, vanaf nu tot in eeuwigheid.
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Psalm 122.

Psalm 125.

(P) Jeruzalem is herbouwd tot een stad van bondgenoten

(P) JHVH is rondom Zijn volk

Een lied over de reis naar een verheven plaats, van
David.
1. Ik was blij met wie tegen mij zeggen: ‘Wij zullen
naar het huis van JHVH gegaan zijn.’
2. Onze voeten werden in uw poorten geplaatst
Jeruzalem.
3. Jeruzalem is als een stad die in haarzelf
eensgezind herenigd werd gebouwd.
4. Daarheen trokken de stammen omhoog, de
stammen van Jah, het getuigt voor Israël om de
Naam van JHVH dank te zeggen.
5. Want daar waren de tronen voor het oordeel
geplaatst, de tronen van de familie van David.
6. Bid voor de vrede van Jeruzalem, zij die u
liefhebben zullen rust genoten hebben.
7. Vrede zal binnen uw muren bestaan hebben,
veiligheid binnen uw torens.
8. Met het oog op mijn familie en vrienden zal ik nu
gezegd hebben: ‘Vrede in u!’
9. Met het oog op het huishouden van JHVH onze
God zal ik het goede voor u gezocht hebben.

Een lied over de reis naar een verheven plaats.
1. Zij die op JHVH vertrouwen zijn als de berg Sion
die onbewogen geweest zal zijn en altijd
vastgestaan zal hebben.
2. Jeruzalem is omringd door bergen en JHVH
omringt Zijn volk, nu en tot in de eeuwige wereld.
3. Want de staf van het kwade zal, als lot, niet op de
rechtvaardigen tot rust gekomen zijn, zodat de
rechtvaardigen hun handen niet naar het onrecht
uitgestrekt zullen hebben.

Psalm 123.
(H) Onze ogen zijn vast op JHVH gericht

Een lied over de reis naar een verheven plaats.
1. ‘Ik hief mijn ogen naar U op, U Die in de hemelen
woont.’
2. Kijk, zoals de ogen van een dienaar gericht zijn op
de hand van zijn meester en zoals de ogen van
een dienares gericht zijn op de hand van haar
meesteres, zo zijn onze ogen op onze God JHVH
gericht, totdat Hij ons genadig geweest zal zijn.
3. ‘Wees ons genadig JHVH, wees ons genadig, want
wij hebben de buik vol van veracht te zijn.
4. Onze ziel is er helemaal klaar mee, dat spotten
van wie gerust zijn, de verachting van
hoogmoedigen.’

Psalm 124.
(P) Onze hulp is in de Naam van JHVH

Een lied over de reis naar een verheven plaats, van
David.
1. Als JHVH Die voor ons was niet gezegd zou
hebben: ‘Nu Israël!’
2. Als JHVH niet bij ons was wanneer de mens tegen
ons opstaat….
3. Dan zouden zij ons levend verslonden hebben,
vanuit hun brandende woede naar ons.
4. Dan had het water ons overstroomd en had de
stroom ons levend meegevoerd.
5. Dan had het kolkende water onze ziel doen
verdwijnen.
6. Zegen JHVH Die ons niet als prooi voor hun tanden
uitleverde.
7. Onze ziel ontsnapte als een vogel uit het klapnet
van de vogelvangers, de val klapte dicht en wij
ontkwamen.
8. Onze hulp is in de Naam van JHVH, de Maker van
hemelen en aarde.
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4. ‘Doe goed aan wie goed is JHVH en aan wie
oprecht van hart zijn.’
5. En zij die vasthouden aan hun kronkelpaden, die
zal JHVH met wie nutteloos werk doet
weggevoerd hebben.
‘Vrede over Israël!’

Psalm 126.
(P) Wie met tranen zaaien zullen met gejuich maaien

Een lied over de reis naar een verheven plaats.
1. Als JHVH de verbannen bewoners van Sion terug
doet keren, dan waren wij in goede staat
aangekomen.
2. Onze lach zal van oor tot oor geweest zijn, onze
tong juicht als de samenlevingen gezegd zullen
hebben: ‘Groot waren de dingen die JHVH met
hen doet!’
3. Grote dingen deed JHVH met ons, wij werden er
blij van.
4. ‘Keer onze ballingschap om JHVH, net als de
beken in het zuiden.’
5. Wie met tranen zaaien zullen met gejuich
gemaaid hebben.
6. Al wandelend zal hij voortgegaan zijn, in tranen
een spoor van zaad uitzaaiend. Hij zal al juichend
teruggekomen zijn, zijn schoven dragend.

Psalm 127.
(P) De erfenis van JHVH: ‘Zonen’

Een lied over de reis naar een verheven plaats, van
Salomo.
1. Als JHVH het huis niet gebouwd zou hebben, dan
bouwden de bouwers er vergeefs aan. Als JHVH de
stad niet bewaakt zou hebben, dan waakte de
wachter voor niets.
2. Voor niets staat u dan vroeg op en blijft laat op
om met moeite brood te eten, zeker, Hij zal aan
Zijn geliefde geschonken hebben, herhaaldelijk.
3. Kijk naar de erfenis van JHVH, zonen die als
vruchten uit de baarmoeder komen.
4. Als pijlen in de hand van een machtig man, zo zijn
de zonen van de jeugdigen.
5. Gelukkig de man die zijn pijlkoker ermee vulde.
Zij zullen niet beschaamd gestaan hebben als de
vijand hen in de poort aangesproken zal hebben.
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Psalm 128.

Psalm 131.

(G) Wie JHVH vreest is gezegend

(H) Mijn ziel tot rust gebracht

Een lied over de reis naar een verheven plaats.
1. Gelukkig is iedereen die JHVH vreest en over Zijn
wegen wandelt.
2. Het harde werk van uw handen, daarvan zult u
gegeten hebben, gelukkig bent u en het gaat goed
met u.
3. Uw vrouw staat als een vruchtbare wijnstok thuis
aan uw zijde, uw zonen staan als olijfbomen
rondom uw tafel.
4. Zie dat de man met diep ontzag voor JHVH zo
gezegend zal zijn.
5. JHVH zal u vanuit Sion gezegend hebben, kijk dan
ook alle dagen van uw leven naar het goede van
Jeruzalem.
6. Heb ook oog voor uw kleinzonen, vrede zij met
Israël.

Een lied over de reis naar een verheven plaats, van
David.
1. ‘JHVH, mijn hart verhief zich niet, mijn ogen
waren niet hoogmoedig en ik wandelde niet
hooghartig, in wat mijn macht te boven gaat.’
2. Als ik nou niet evenwichtig zou zijn… en mijn ziel
tot rust had gebracht… zoals een kind aan de
borst bij zijn moeder… want zo is mijn ziel
rijkelijk beloond…
3. Hoop Israël! Op JHVH, nu en altijd!

Psalm 132.
(P) Naar Sion mijn eeuwige rustplaats heb ik gehunkerd

Psalm 129.
(P) Zij hebben mij niet klein gekregen

Een lied over de reis naar een verheven plaats.
1. Vanaf mijn jeugd belemmerden zij mij vaak, en
Israël zal gereageerd hebben:
2. ‘Vanaf mijn jeugd belemmerden zij mij vaak,
maar zij kregen mij niet klein!’
3. Ploegers ploegden over mijn rug, voortdurend
trokken zij hun sporen.
4. JHVH is rechtvaardig, Hij brak de ketting van de
boosaardigen.
5. Iedereen die Sion haat zal beschaamd en
teruggedeinsd zijn.
6. Zij zullen als gras op de daken, wat al verdord
was voor het gewied werd, geweest zijn.
7. De maaier haalde er niet eens een handvol van
binnen, laat staan de garvenbinder een arm vol.
8. Wie omkomt zei niet:
‘De zegen van JHVH is met u, wij zegenden u uit
Naam van JHVH.’

Psalm 130.
(P) JHVH maakt het verschil

Een lied over de reis naar een verheven plaats.
1. Vanuit de diepte riep ik naar U JHVH.
2. Heer, luister naar mijn stem, Uw oren zullen het
geluid van mijn smekingen opgemerkt hebben.
3. Als U de hand in onrechtvaardigheid zou hebben
Heer Jah, wie zou dan nog standgehouden
hebben?
4. Toch is er vergeving bij U, met als doel dat er
diep ontzag voor U geweest zal zijn.
5. Ik zag uit naar JHVH en mijn ziel zag uit naar Zijn
Woord waarop ik hoopte.
6. Mijn ziel gaat uit naar de Heer, sterker dan
wachters op de morgen, wachters op de morgen…
7. Hoop op JHVH Israël, want bij JHVH is goedheid,
Hij maakt het verschil uitermate.
8. Hij zal Israël van al zijn ongerechtigheid
losgekocht hebben.
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Een lied over de reis naar een verheven plaats.
1. Gedenk David JHVH, in al zijn vernederingen.
2. Die een eed aan JHVH aflegde, een gelofte deed
aan de Machtige Jakobs:
3. ‘Vanaf dat ik de tent van mijn huis binnengegaan
zal zijn, vanaf dat ik de opgang naar mijn bed
beklommen zal hebben,
4. vanaf dat ik mijn ogen te ruste gelegd zal hebben
en mijn oogleden dichtgevallen zullen zijn,
5. totdat ik de verblijfplaats van JHVH gevonden zal
hebben, de grote woonplaats van de Machtige
Jakobs,
6. weet dan dat wij er in Efratha (Bethlehem) van
hoorden. Wij vonden Hem op het veld in het bos.
7. Wij zullen Zijn woningen binnengegaan zijn, wij
zullen in aanbidding voor Zijn voetbank
neergebogen zijn.’
8. ‘Sta op JHVH, tot Uw rust, U en de verbondskist
van Uw macht.
9. Uw priesters zullen met rechtvaardigheid bekleed
zijn en Uw hartsvrienden een juichroep geslaakt
hebben.
10. Laat het gezicht van Uw Messias zich niet
afgekeerd hebben, omwille van Uw dienaar
David.’
11. JHVH zwoer in waarheid aan David en zal er niet
op teruggekomen zijn:
‘Een van uw nakomelingen zal ik voor u op de
troon geplaatst hebben.
12. Als uw zonen zich aan mijn verbond gehouden
zullen hebben en mijn getuigenverklaringen die ik
hen geleerd zal hebben, dan zullen ook die zonen
tot in eeuwigheid op de plaats van u op de troon
gezeten hebben.’
13. Want JHVH koos Sion uit, Hij hunkerde ernaar als
woonplaats voor zichzelf.
14. ‘Dit is mijn rustplaats in eeuwigheid, hier zal ik
gewoond hebben, hiernaar hunkerde ik.
15. De jachtbuit zal ik rijkelijk gezegend hebben,
haar armen met brood verzadigd hebben.
16. Haar priesters zal ik met vrijheid bekleed hebben
en de hartsvrienden zullen uitbundig gejuicht
hebben.
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17. Dan zal ik de hoorn van David uitgegroeid laten
hebben en maakte ik een lamp voor mijn Messias
klaar.
18. Zijn vijanden zal ik met schaamte bekleed
hebben, maar bij Hem zal bloesem op Zijn kroon
gebloeid hebben.’

Psalm 133.
(P) De dauw van de Hermon op de Sion

Een lied over de reis naar een verheven plaats, van
David.
1. Kijk hoe goed en prettig het is als broers bij
elkaar wonen.
2. Als kostbare olie die vanaf het hoofd op de baard
neerdaalt, dalend vanaf de baard van Aäron tot
aan het uiteinde van zijn kleding.
3. Als Hermondauw die op de bergen van Sion
neerdaalt, want daar gebood JHVH de zegen van
het eeuwige leven.

Psalm 134.
(G) Prijs JHVH alle dienaren!

Een lied over de reis naar een verheven plaats.
1. Zie dat u dé JHVH prijst, alle dienaren van JHVH
die in tegenspoed ten dienste van de familie van
JHVH staan.
2. Hef uw heilige handen op en zegen JHVH!
3. Moge JHVH u vanuit Sion gezegend hebben, Die de
hemelen en aarde maakt.

Psalm 135.
(G) Prijs Jah! Want JHVH is goed!

1. Prijs Jah! Prijs de naam van JHVH! Prijs! Dienaren
van JHVH!
2. Wie staat in het huis van JHVH, in de hoven van
het huis van onze God.
3. Prijs Jah! Want JHVH is goed! Maak muziek voor
Zijn Naam want Die is prachtig!
4. Want Jah koos Jakob voor zichzelf uit, Israël als
Zijn schat.
5. Want ik kwam te weten dat JHVH groot is en dat
onze Heer meer dan alle goden is.
6. Alles wat JHVH verlangde om te doen, deed Hij in
de hemelen en op aarde, ook in de zee en de
afgronden.
7. Hij verheft de leiders (mist) tot aan de uiteinden
van de aarde, maakte de bliksems en regen,
brengt de wind uit haar voorraadkamers voort.
8. Die de eerstgeborenen van Egypte doodsloeg,
zowel mens als dier.
9. Die tekenen en wonderen in uw midden stuurde
Egypte, tegenover Farao en al zijn dienaren.
10. Die veel samenlevingen versloeg en machtige
koningen doodde.
11. Sichon, de koning van de Amorieten en Og, de
koning van Basan, ja alle koninkrijken van Kanaän.
12. En Hij gaf hun land als erfdeel in bezit van Zijn
volk Israël.
13. JHVH, Uw Naam is blijvend, JHVH, de herinnering
aan U gaat van generatie op generatie over.
14. Want JHVH zal Zijn volk geoordeeld hebben en Hij
zal medelijden met Zijn dienaren gehad hebben.
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15. De afgoden van de samenlevingen zijn van zilver
en goud, gemaakt door mensenhanden.
16. Hun monden zullen niets gesproken hebben, hun
ogen zullen niets gezien hebben.
17. Hun oren zullen niets gehoord hebben, des te
meer ontbreekt de adem in hun mond.
18. Wie hen maakt zal net als zij geweest zijn,
iedereen die op hen vertrouwt.
19. Familie van Israël: ‘Zegen JHVH!’ Familie van
Aäron: ‘Zegen JHVH!’
20. Familie van Levi: ‘Zegen JHVH!’
U met diep ontzag voor JHVH: ‘Zegen JHVH!’
21. Gezegend is JHVH vanuit Sion. Wie in Jeruzalem
woont: ‘Prijs Jah!’

Psalm 136.
(HP) Zeg dank, want Zijn goedheid is eeuwig

1. Dank JHVH om Zijn goedheid, want Zijn goedheid
is eeuwig.
2. Dank de God der goden, want Zijn goedheid is
eeuwig.
3. Dank de Heer der heren, want Zijn goedheid is
eeuwig.
4. Aan Hem Die alleen grote wonderen doet, want
Zijn goedheid is eeuwig.
5. Aan Hem Die de hemelen met inzicht maakt, want
Zijn goedheid is eeuwig.
6. Aan Hem Die de aarde boven het water
vormgeeft, want Zijn goedheid is eeuwig.
7. Aan Hem Die de grote lichten maakt, want Zijn
goedheid is eeuwig.
8. De zon om de dag te beheersen, want Zijn
goedheid is eeuwig.
9. De maan en de sterren om de nacht te beheersen,
want Zijn goedheid is eeuwig.
10. Aan Hem Die Egypte met haar eerstgeborenen
slaat, want Zijn goedheid is eeuwig.
11. En Die Israël uit hun midden geleid heeft, want
Zijn goedheid is eeuwig.
12. Met sterke Hand en uitgestrekte Arm, want Zijn
goedheid is eeuwig.
13. Aan Hem Die de Eindzee in tweeën deelt, want
Zijn goedheid is eeuwig.
14. Deed Israël ertussendoor trekken, want Zijn
goedheid is eeuwig.
15. En schudde Farao en zijn leger af in de Eindzee,
want Zijn goedheid is eeuwig.
16. Aan Hem Die Zijn volk door de woestijn aan het
leiden is, want Zijn goedheid is eeuwig.
17. Aan Hem Die veel koningen aan het doden is,
want Zijn goedheid is eeuwig.
18. En al geweldige koningen gedood heeft, want Zijn
goedheid is eeuwig.
19. Sichon, de Amoritische koning, want Zijn goedheid
is eeuwig.
20. En Og, de koning van Basan, want Zijn goedheid is
eeuwig.
21. En hun het land als erfdeel gaf, want Zijn
goedheid is eeuwig.
22. Als erfdeel voor Zijn dienaar Israël, want Zijn
goedheid is eeuwig.
23. Die onze vernederde staat herinnerde, want Zijn
goedheid is eeuwig.
24. En ons van onze benauwers weggerukt zal hebben,
want Zijn goedheid is eeuwig.
25. Die alle vlees te eten geeft, want Zijn goedheid is
eeuwig.
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26. Zeg dank aan de God van de hemelen, want Zijn
goedheid is eeuwig.

Psalm 137.
(P) Babel en Edom worden verwoest

1. Aan de kanalen van Babylon, waar wij woonden,
huilden wij over onze herinneringen aan Sion.
2. Wij hingen onze harpen aan de wilgen,
3. want daar verzochten onze gijzelaars ons om de
teksten van een lied. Onze folteraars (zeiden)
blij: ‘Zing voor ons een lied over Sion!’
4. Hoe zouden wij een lied voor JHVH in een vreemd
land gezongen hebben?
5. Als ik u vergeten zou zijn Jeruzalem, dan zou ik
mijn rechterhand ook vergeten zijn.
6. Mijn mond zou aan mijn gehemelte vastgekleefd
zijn, als ik niet herinnerd zou hebben, als ik niet
Jeruzalem als mijn grootste blijdschap verheven
zou hebben.
7. ‘Herinner JHVH zonen van Edom, op de dag van
Jeruzalem, wie zeggen: ‘Sla haar kaal, sla haar
kaal tot op haar fundamenten.’’
8. De dochter van Babel wordt verwoest. Gelukkig
hij die u vergolden zal hebben, de terugbetaling
van wat u ons aandeed.
9. Gezegend hij die úw baby’s gegrepen zal hebben
en tegen de verheven rots aan stukken sloeg.

Psalm 138.
(P) JHVH laat het werk van Zijn handen niet alleen

Van David.
1. ‘Ik zal U met heel mijn hart dankgezegd hebben,
in het zicht van de goden muziek gemaakt
hebben.
2. Ik zal mij naar Uw heilige tempel neergebogen
hebben en ik zal Uw Naam gedankt hebben,
vanwege Uw goedheid en vanwege Uw
standvastigheid, want boven alles gaf U Uw Naam,
Uw Woord, aanzien.
3. Op de dag dat ik riep zult U mij geantwoord
hebben, U zult mij ontzag gegeven hebben, met
kracht in mijn ziel.
4. Alle koningen op aarde zullen U gedankt hebben
JHVH omdat zij het antwoord uit Uw mond
hoorden.’
5. Zij zullen over de wegen van JHVH gezongen
hebben, want de glorie van JHVH is groot.
6. Want JHVH is verheven, Hij zal naar de nederige
gekeken, maar de hoogmoedige zal Hij op afstand
gekend hebben.
7. ‘Wanneer ik in benauwdheid gewandeld zal
hebben, dan zult U mij in leven gehouden hebben,
Uw Hand zal zich tegen de boosheid van mijn
vijanden uitgestrekt hebben, Uw Rechterhand zal
mij verlost hebben.
8. JHVH zal het door middel van mij voltooid
hebben, JHVH Uw goedheid is er altijd en de
werken van Uw handen zult U niet alleen gelaten
hebben.’
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Psalm 139.
(H) Leid mij op de eeuwige weg

Aan de dirigent, van David, een Psalm.
1. ‘JHVH, U doorzocht mij en heeft mij gekend.
2. U zag mijn zitten en staan, al lang merkte U mijn
doel op.
3. Mijn wandel en rusten zuiverde U uit, van al mijn
wegen was U uitstekend op de hoogte.
4. Want er ligt nog geen woord op mijn lippen dat,
werkelijk, U al kende JHVH.
5. Van achteren en voren verzekerde U mij, Uw
Handpalm is hoog boven mij geweest.
6. Wonderlijke kennis is in mijn innerlijk, zij is zo
hoogverheven, ik zou er niet bij gekund hebben.
7. Waar zou ik heengegaan zijn voor Uw Geest,
waarheen zou ik voor Uw tegenwoordigheid
gevlucht kunnen zijn?
8. Zou ik naar de hemel gegaan zijn, U bent daar,
zou ik mij in het dodenrijk neergelegd hebben,
dan kijk, U!
9. Zou ik de grenzen van de dag opgezocht hebben,
of mij in de diepste zee gevestigd hebben?
10. Zelfs daar zou Uw Hand mij geleid hebben, Uw
Rechterhand mij vastgehouden hebben.
11. Als ik gezegd zou hebben: ‘De duisternis zal mij
toch overvallen hebben!’ Dan is de nacht als de
dag om mij heen.
12. Zelfs het donker zal bij U niet donker geweest
zijn, maar de nacht zal zo licht als de dag
geweest zijn, de duisternis is als het licht.
13. Want U nam bezit van mijn verstand, U zult mij
als in de buik van mijn moeder beschut hebben.
14. Ik zal U gedankt hebben voor mij, met diep ontzag
werd ik een wonderlijk en ontzagwekkend werk
van U en mijn ziel weet dat maar al te goed.
15. Mijn wezen bleef voor U niet verborgen, dat wat
in het verborgene gemaakt werd, kunstzinnig
geweven in het diepst van de aarde.
16. Uw ogen zagen mijn embryo en het geheel is al in
Uw boek geschreven toen nog geen dag ervan
bestond.
17. Hoe kostbaar waren Uw plannen met mij God, hoe
talrijk waren hun hoofdstukken!
18. Ze zullen verteld geweest zijn, talrijker dan zand
geweest zijn, toen ik wakker werd was ik nog
altijd bij U.
19. Liever dat U de boosdoeners gedood zult hebben
God!
‘Bloedvergieters, ga weg van mij!’
20. Zij die U berekenend geantwoord zullen hebben
steunden op onwaarachtigheid, Uw vijanden.
21. Zou ik wie U haten niet gehaat hebben JHVH?
Want wie tegen U opstaan zullen van zichzelf
gewalgd hebben.
22. Ik haatte hen met een volledige haat, zij werden
mijn vijanden.
23. Doorgrond mij God en ervaar mijn hart, toets mij
en weet wat mijn gedachten zijn.
24. Bezie ook of er bij mij een weg van afgoderij is en
leid mij op de eeuwige weg.’
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Psalm 140.
(P) JHVH treedt op voor de zaak van de vernederde

Voor de dirigent, een Psalm van David.
1. ‘Bevrijd mij van de slechte mens JHVH, dan zal ik
voor de gewelddadige man bewaard gebleven
zijn.
2. Wie kwade plannen in hun hart beraamden, zullen
de hele dag als leeuwenwelpen in strijd gewikkeld
zijn.
3. Hun tong was zo gewiekst als een slang, slangengif
is eronder verborgen. Selah.
4. Houd mij uit handen van de boosdoeners JHVH,
voor de gewelddadige mannen zal ik beschermd
geweest zijn, voor wie zich voorgenomen had mij
pootje te haken.
5. Arroganten hadden een val voor mij verborgen,
touwen spanden zij als een net over de weg.
Selah.
6. Ik zei tegen JHVH: ‘U bent mijn God! Luister JHVH
naar de roep van mijn smeekbede!
7. JHVH (Elohim) is de Heer (Adonai) en de Kracht
van mijn Jeshua, U dekte mijn hoofd af op de dag
van de wapens.’
8. JHVH zal de verlangens van de boosdoener niet
beloond hebben, zijn plan zal niets dat hem zou
verheffen opgeleverd hebben. Selah.
9. De bende die mij omringt, de moeite die hun
lippen doen om zich te verdedigen,
10. zal als gloeiende kolen over hen uitgeschud zijn,
Hij zal hen in diepe kuilen waar zij niet uit
opgestaan zullen zijn laten vallen.
11. De man die lastert zal op aarde niet
standgehouden hebben, de gewelddadige man zal
door het kwaad wat zich vernietigend opdringt
opgejaagd zijn.
12. Ik wist dat JHVH voor de zaak van de vernederde
opgetreden zou zijn, het vonnis over de
hulpbehoevende vellend.
13. ‘Natuurlijk zal de rechtvaardige Uw Naam
dankgezegd hebben, de oprechten zullen in Uw
tegenwoordigheid gewoond hebben.’

7. Zoals iemand die de aarde ploegt en voren trekt,
zo lagen onze botten verstrooid tot aan het eind
van het dodenrijk.
8. Maar op U JHVH (Elohim), mijn Heer (Adonai), zijn
mijn ogen gericht, bij U zocht ik mijn toevlucht,
mijn ziel zal niet blootgelegd zijn.
9. Bewaar mij voor de hand met het klapnet dat zij
voor mij gespannen hebben, voor de valstrik van
hen die zinloos bezig zijn.
10. De boosdoeners zullen samen in hun eigen valkuil
gevallen zijn, terwijl ik doorgegaan zal zijn.’

Psalm 142.
(P) Rechtvaardigen zullen mij omringd hebben

Een leerdicht van David: ‘Wees in de grot.’ Een
gebed.
1. Mijn stem zal tot JHVH geroepen hebben, met
mijn stem zal ik mijn smeekbede aan JHVH
gericht hebben.
2. Mijn overdenkingen zal ik voor Zijn aangezicht
uitgestort hebben, mijn benauwdheid zal ik Hem
verteld hebben.
3. ‘Als mijn geest in mij bezwijkt, dan kende U het
pad dat ik bewandeld heb, de val die zij voor mij
verborgen hielden.
4. Kijk naar rechts en aanschouw, niemand merkt
mij op, al was er geen ontsnappen aan voor mij,
niemand geeft om mijn ziel.
5. Ik riep tot U JHVH en zei: ‘U bent mijn
schuilplaats, mijn erfdeel in het land der
levenden.’
6. Sla acht op mijn roepen want ik verzwakte zeer.
Ontruk mij aan mijn achtervolgers die sterker dan
mij waren.
7. Leid mijn ziel uit de gevangenis om dank aan Uw
Naam te brengen. Rechtvaardigen zullen mij
omringd hebben, want U zult mij rijkelijk beloond
hebben.’

Psalm 143.
(P) Mijn vijanden zullen vernietigd zijn

Psalm 141.
(P) De boosdoeners vallen in hun eigen val

Een Psalm van David.
1. ‘JHVH ik riep naar U: ‘Haast U naar mij, luister
naar mijn stem als ik tot U roep.’
2. Mijn gebed zal als een reukoffer in Uw
aanwezigheid klaar staan, als het opheffen van
mijn handen voor het avondoffer.
3. Zet een wachter voor mijn mond JHVH, houd de
wacht aan de deur van mijn lippen.
4. Mijn hart zal zich niet naar kwaadsprekerij
gekeerd hebben, om, samen met anderen die zich
zinloos inspannen, iemand slecht te behandelen.
Van hun delicatessen zal ik niet gegeten hebben.
5. Als een rechtvaardige mij geslagen zal hebben,
dan is dat uit goedheid, als hij mij vermaand zal
hebben, dan is dat als olie over mijn hoofd, wat
mijn hoofd niet geweigerd zal hebben, want mijn
gebed tegen hun kwaad gaat door.
6. Hun rechters vielen op de hoge Rots, zij hoorden
dat mijn woorden liefelijk waren.
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Een Psalm van David.
1. ‘JHVH, luister naar mijn gebed, geef gehoor aan
mijn smekingen. Betrouwbaar als U bent,
antwoord mij met Uw rechtvaardigheid.
2. U zult het oordeel niet over Uw dienaar geveld
hebben, omdat niemand die leeft in Uw
aanwezigheid rechtvaardig bevonden zal zijn.
3. Want de vijand jaagde op mijn ziel, hij vernielde
mijn leven op aarde, hij bracht mij in een
duistere plaats, tot wanneer, voor altijd?
4. Ook de geest in mij heeft het begeven, het hart in
mijn binnenste is ontzet.
5. Ik dacht na over de vroegere dagen, het werk van
Uw Handen overpeinsde ik.
6. Ik spreidde mijn handen naar U uit, mijn ziel is als
een dorstig land naar U toe. Selah.
7. Antwoord mij snel JHVH, mijn geest werd
uitgeput, U zult Uw gezicht niet voor mij
verborgen gehouden hebben, anders zou ik nog
zijn als wie in de gevangenenkuil afdalen.
8. Laat mij Uw goedheid in de vroege morgen horen
JHVH, want op U richtte ik mijn vertrouwen. Maak
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mij de weg die ik gegaan moet zijn bekend, want
mijn ziel richtte zich op U.
9. Bevrijd mij van mijn vijanden JHVH, bij U verborg
ik mij.
10. Onderwijs mij om te doen wat U fijn vindt, want
U bent mijn God. Uw goede Geest zal mij naar
een vlak land geleid hebben.
11. Omwille van Uw Naam JHVH zal ik door Uw
rechtvaardigheid geleefd hebben en zal mijn ziel
uit benauwdheid gered zijn.
12. Omwille van Uw goedheid zullen mijn vijanden
vernietigd zijn en stierf iedereen die mijn ziel in
het nauw brengt, want ik ben Uw dienaar.’

Psalm 144.
(P) JHVH, keer terug uit Uw hemelen

Van David.
1. Gezegend is mijn Rotsklif JHVH Die mijn handen
leert te vechten, mij het strijden in de vingers
geeft.
2. Mijn Vriendelijke Vangnet, mijn Hoge Toren en
mijn Bevrijder, mijn Schild waarop ik vertrouwde,
Die mijn volk aan mij onderwerpt.
3. ‘JHVH, hoe bent U met Adam bekend geworden en
wat bent U met de sterfelijke mensenzoon van
plan geweest?
4. Adam ging lijken op wat nutteloos is, zijn dagen
gaan als een schaduw voorbij.
5. JHVH, keer terug uit Uw hemelen en U zult
afgedaald zijn, de bergen zullen gerookt hebben.
6. Flits de bliksem en zij zullen verstrooid geweest
zijn, schiet Uw pijlen en zij zullen in verwarring
gebracht zijn.
7. Zend Uw Handen uit de hoge plaats, ruk mij weg
en bevrijd mij uit het geweldige gevaar, uit
handen van de zonen van de vreemdeling.
8. Wiens mond kwaadsprak en met de hand, zijn
rechterhand bedriegt.
9. God ik zal een nieuw lied gezongen hebben, met
de lier en de tiensnarige gitaar zal ik muziek voor
U gemaakt hebben.
10. Die koningen redding brengt, Die Zijn dienaar
David van het zwaard van de tegenstander
bevrijdt.
11. Ruk mij weg en bevrijd mij uit handen van de
zoon van de vreemdeling die met zijn mond
kwaadspreekt en met de hand, zijn rechterhand
bedriegt.
12. Zodat onze zonen in hun jeugd als sterke planten
opgevoed worden, onze dochters als hoekstenen
uitgehouwen worden, in de vorm van het
heiligdom.
13. Dat onze voorraadschuren vol zijn, op soort
gesorteerd uitleverbaar, dat onze kudden bij
duizenden voortbrengen, bij tienduizenden in de
velden.
14. Dat onze runderen zwaarbeladen zijn, zonder
bezweken te zijn en zonder dat er
angstgeschreeuw op onze pleinen klinkt.
15. Gelukkig het volk dat het zo vergaat, gelukkig het
volk wier God JHVH is.’
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Psalm 145.
(P) Generatie op generatie prijst U.

Lofprijzing van David.
1. Aleph. א. ‘Ik zal U verheerlijken mijn God, U
Koning, en voor eeuwig en altijd Uw Naam
gezegend hebben.
2. Beth. ב. Tijdens elke dag zal ik U gezegend
hebben en Uw Naam geprezen hebben
3. Gimel. ג. Groot is JHVH en zeer prijzenswaardig,
en Zijn grootheid is onnavolgbaar.
4. Daleth. ד. Generatie op generatie zal Uw werken
geprezen hebben en Uw machtige daden bekend
gemaakt hebben.
5. He. ה. De pracht van de glorie van Uw majesteit
zullen zij bezongen hebben.
6. Vav. ו. En de macht van Uw ontzagwekkende
eerbiedwaardigheid zullen zij verteld hebben, ook
ik zal Uw grootsheid herhaald hebben.
7. Zain. ז. De herinnering aan Uw grote goedheid zal
uit hen op blijven wellen en zij zullen Uw
rechtvaardigheid luid bejubeld hebben.
8. Cheth. ח. Genadig en barmhartig is JHVH,
geduldig in boosheid en ontzettend vriendelijk.
9. Teth. ט. Goed is JHVH voor iedereen, Zijn
ontferming gaat uit naar heel Zijn werk.
10. Jod. י. Gedankt zullen zij U hebben JHVH, al Uw
werken en Uw hartsvrienden zullen U gezegend
hebben.
11. Caph. כ. De heerlijkheid van Uw koninkrijk zullen
zij verkondigd hebben en Uw macht besproken
hebben.
12. Lamed. ל. Door informatie over Uw macht aan
Adams zonen te geven, over de heerlijke pracht
van Zijn koninkrijk.
13. Mem. מ. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle
tijden en Uw heerschappij betreft alles, generatie
op generatie.
Nun. נ.
14. Samech. ס. Ondersteuning biedt JHVH aan
iedereen die valt en Hij richt alle gebogenen op.
15. Ain. ע. De ogen van iedereen zullen op U gehoopt
hebben, U geeft hen voedsel op Zijn tijd.’
16. Pe. פ. Hij opent uw hand en verzadigt alles wat
leeft met gelukzaligheid.’
17. Tsade. צ. Rechtvaardig is JHVH op al Zijn wegen
en een Hartsvriend naar al Zijn werken.
18. Koph. ק. Nabij iedereen die tot Hem roept is
JHVH, iedereen die Hem waarachtig aangeroepen
zal hebben.
19. Resch. ר. Het plezier van wie Hem vrezen zal Hij
gerealiseerd hebben, Hij zal hun hulpgeroep
gehoord en hen verlost hebben.
20. Schin. שׂ. De wacht houdt JHVH over iedereen die
Hem liefheeft, maar alle boosdoeners zal Hij
uitgeroeid hebben.
21. Thav. ת. Lofprijs aan JHVH zal uit mijn mond
gekomen zijn, alle vlees zal Zijn heilige Naam
voor eeuwig en altijd gezegend hebben.
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Psalm 146.
(P) JHVH zal voor eeuwig koning zijn

1. Prijs Jah! Mijn ziel, prijs JHVH!
2. In mijn leven zal ik JHVH geprezen hebben en
steeds weer muziek voor mijn God gemaakt
hebben.
3. Op edelen moet u niet vertrouwd hebben, op
Adams zonen die niet kunnen redden.
4. Als zijn geest vertrokken zal zijn, zal hij naar de
aarde zijn teruggekeerd, diezelfde dag nog
verdwenen zijn gedachten.
5. Blij is wie de God van Jakob als hulp heeft, wie
zijn God JHVH verwacht.
6. Die de hemelen en de aarde aan het maken is, de
zee en alles erin, Die altijd trouw aan het waken
is.
7. Die het oordeel ten behoeve van de verdrukten
velt, Die de hongerigen te eten geeft, JHVH, Die
de gevangenen losmaakt.
8. JHVH opent de blinden, JHVH richt de gebogenen
op, JHVH houdt van de rechtvaardigen.
9. JHVH bewaakt de vreemdeling, Hij zal de wees en
de weduwe verlicht hebben, maar de weg van de
boosdoener zal Hij omgebogen hebben.
10. JHVH is voor eeuwig koning, uw God Sion,
generatie op generatie, prijs Jah!

Psalm 147.
(P) JHVH stuurt Zijn Woord

1. Prijs Jah! Want het is goed om muziek voor onze
God te maken, zeker als de lofprijs mooi en
lieflijk is.
2. Hij zal de onderdrukten uit Jeruzalem bij elkaar
gebracht hebben.
3. Wier hart gebroken is genezend, wie verwond is
verbindend.
4. Het aantal sterren tellend, Hij heeft ze allemaal
bij name genoemd.
5. Groot is onze Heer en ontzettend machtig, Zijn
verstand is onnavolgbaar.
6. JHVH is de zachtmoedigen aan het herstellen, de
boosdoeners tot op de aarde aan het vernederen.
7. Antwoord JHVH met aanbidding, maak zang en
muziek voor God op de harp.
8. Die de hemelen met donkere wolken bedekt, om
het land van regen te voorzien en het gras op de
bergen te doen groeien,
9. om het vee hun voedsel te geven en de jonge
raven als zij om hulp geroepen hebben.
10. Hij zal niet naar de kracht van het paard verlangd
hebben, Hij zal zich niet in de kuiten van een man
verheugd hebben.
11. JHVH schept genoegen in wie Hem eerbiedigen, in
wie Zijn goedheid verwachten.
12. Prijs JHVH Jeruzalem! Pronk met uw God Sion!
13. Want Hij maakte de grendels van uw poorten
sterk, Hij zegende de zonen in uw midden.
14. Hij geeft vrede langs uw grenzen, Hij zal u met
vette tarwe overladen hebben.
15. Hij stuurt Zijn opdracht naar de aarde, Zijn Woord
zal als een lopend vuurtje gegaan zijn.
16. Sneeuw als wol gevend, Hij zal rijp (verzoening)
als as rondgestrooid hebben.
17. Brokken ijs werpend, wie zal Zijn kou verdragen
kunnen hebben?
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18. Hij zal Zijn Woord gestuurd hebben en ze zullen
gesmolten zijn, Hij zal zijn Geest over de wateren
geblazen hebben en zij zullen weggestroomd zijn.
19. Hij legt Jakob Zijn Woord uit, Israël Zijn grenzen
en oordelen.
20. Zo ging Hij met geen enkel volk om, Zijn oordelen
kenden zij niet, prijs Jah!

Psalm 148.
(G) Prijs Jah hemel en aarde!

1. ‘Prijs Jah! Prijs JHVH in de hemelen, prijs Hem op
de hoogste plaatsen!
2. Prijs Hem al Zijn engelen, prijs Hem al Zijn
legerscharen.
3. Prijs Hem zon en maan, prijs Hem alle lichtende
sterren.
4. Prijs Hem hemel der hemelen en wateren die
boven de hemelen zijn.’
5. Zij zullen de Naam van JHVH geprezen hebben,
want Hij beval en zij werden geschapen.
6. En Hij zal hen voor eeuwig en altijd standvastig
gemaakt hebben, Hij maakte een afspraak die
nagekomen zal zijn.
7. ‘Prijs dé JHVH vanaf de aarde, de zeemonsters en
alles in de diepte.
8. Vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die
Zijn Woord aan het maken is.
9. Bergen en alle heuvels, vruchtbomen en alle
ceders.
10. Levende wezens en alle stomme dieren, kruipende
dieren en vliegende vogels.
11. Koningen van de aarde en alle naties, leiders en
alle aardse rechters.
12. Jonge mannen samen met de maagden, ouderen
met de jongeren.’
13. Zij zullen de Naam van JHVH geprezen hebben,
want alleen Zijn Naam is hoogverheven, Zijn
majesteit stijgt boven aarde en hemelen uit.
14. Hij zal de hoorn van Zijn volk opgericht hebben,
de lofzang van al Zijn hartsvrienden, van de zonen
van Israël, een volk dat dichtbij Hem is, prijs Jah!

Psalm 149.
(P) JHVH zal Zijn volk met redding verheerlijken

1. Prijs Jah! Zing JHVH een nieuw lied, Zijn lofzang
in de bijeenkomst van hartsvrienden.
2. Israël zal zich in Hem Die hen gemaakt heeft
verheugd hebben. De zonen van Sion zullen voor
hun koning gejuicht hebben.
3. Zij zullen Zijn Naam met dans geprezen hebben,
met de tamboerijn en harp zullen zij muziek
gemaakt en gezongen hebben.
4. Want JHVH is blij met Zijn volk, Zijn
zachtmoedigen zal Hij met Jeshua verheerlijkt
hebben.
5. Zijn hartsvrienden zullen om die verheerlijking
gejuicht hebben, gejubeld hebben op hun
rustbedden.
6. Met het verheffen van God uit hun keel en een
tweesnijdend zwaard in hun hand.
7. Om wraak uit te oefenen over de samenlevingen,
bestraffing voor de natiën.
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8. Om hun koningen in ketens te binden en hun
geëerden in ijzeren boeien.
9. Om het oordeel dat over hen opgeschreven is uit
te voeren, dat strekt tot eer van al Zijn
hartsvrienden, prijs Jah!
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Psalm 150.
(P) Iedereen met een neshamah prijs JHVH!

1. Prijs Jah! Prijs God in Zijn heiligdom, prijs Hem in
Zijn machtige heelal!
2. Prijs Hem om Zijn machtige daden, prijs Hem
omdat Hij zo geweldig groot is!
3. Prijs Hem met het geluid van de ramshoorn, prijs
Hem met de lier en de harp!
4. Prijs Hem met tamboerijn en dans, prijs Hem op
de snaren en met fluitspel!
5. Prijs Hem met de aankondigende gong, prijs Hem
met de gong voor de strijd!
6. Iedereen met een neshamah (intellect) zal Jah
geprezen hebben! Prijs Jah!
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