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Psa. 61

☼

Gebed om Gods bescherming en beschutting.
Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginôth.

O God! Hoor mijn geschrei,
merk op mijn gebed.
Van het einde des lands roep ik tot U
als mijn hart overstelpt is;
leid mij op een rotssteen,
die mij te hoog zou zijn.
Want Gij zijt mij een Toevlucht geweest,
een sterke Toren voor den vijand.
Ik zal in Uw hut verkeren in eeuwigheden;
ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene Uwer vleugelen.
Want Gij, o God! hebt gehoord naar mijn geloften;
Gij hebt mij gegeven de erfenis dergenen, die Uw Naam vrezen.

Sela.

Gij zult dagen tot des konings dagen toedoen;
zijn jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht;
hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten;
bereid goedertierenheid en waarheid, dat zij hem behoeden.
Zo zal ik Uw Naam psalmzingen in eeuwigheid;
opdat ik mijn geloften betale, dag bij dag.
Psa. 62

God is onze enige kracht en Zijn liefde gaat elke andere liefde te boven.
Een psalm van David, voor den opperzangmeester, over Jedúthun.

Immers is mijn ziel stil tot God;
van Hem is mijn heil.
Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil,
mijn Hoog Vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen.
Hoe lang zult gijlieden kwaad aanstichten tegen een man?
Gij allen zult gedood worden;
gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur.
Zij raadslagen slechts,
om hem van zijn hoogheid te verstoten;
zij hebben behagen in leugen;
met hun mond zegenen zij;
maar met hun binnenste vloeken zij.

Sela.

Doch gij, o mijn ziel! Zwijg Gode;
want van Hem is mijn verwachting.
Hij is immers mijn Rotssteen en mijn Heil,
mijn Hoog Vertrek; ik zal niet wankelen.
In God is mijn Heil en mijn Eer;
de Rotssteen mijner sterkte, mijn Toevlucht is in God.
Vertrouwt op Hem te aller tijd, o gij volk!
Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht;
God is ons een Toevlucht.

Sela.

Immers zijn de gemene lieden ijdelheid,
de grote lieden zijn leugen;
in de weegschaal opgewogen,
zouden zij samen lichter zijn dan de ijdelheid.
Vertrouwt niet op onderdrukking,
noch op roverij;
wordt niet ijdel, als het vermogen overvloedig aanwast,
en zet er het hart niet op.
God heeft één ding gesproken,
ik heb dit tweemaal gehoord:
dat de sterkte Godes is.
En de goedertierenheid, o Heere! is Uwe;
want Gij zult een iegelijk vergelden
naar zijn werk.
Psa. 64

Smeekbede tegen samenzweerders die kwaad in de zin hebben.
Een psalm van David, voor den opperzangmeester.

Hoor, o God! mijn stem in mijn geklag;
behoed mijn leven voor des vijands schrik.
Verberg mij voor den heimelijken raad der boosdoeners,
voor de oproerigheid van de werkers der ongerechtigheid.
Die hun tong scherpen als een zwaard,
een bitter woord aanleggen als hun pijl;
om in verborgen plaatsen den oprechte te schieten;
haastig schieten zij naar hem, en vrezen niet.
Zij sterken zichzelven in een boze zaak;
zij houden spraak van strikken te verbergen;
zij zeggen: “Wie zal ze zien?”
Zij doorzoeken allerlei schalkheid;
ten uiterste doorzoeken zij, wat te doorzoeken is;
zelfs het binnenste eens mans, en het diepe hart.
Maar God zal hen haastig met een pijl schieten;
hun plagen zijn er.
En hun tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelven;
een ieder, die hen ziet, zal zich wegpakken.
En alle mensen zullen vrezen,
en Gods werk verkondigen,
en Zijn doen verstandelijk aanmerken.
De rechtvaardige zal zich verblijden in den HEERE,
en op Hem betrouwen;
en alle oprechten van hart zullen zich beroemen.
Psa. 69

Gebed voor het beëindigen van bespottingen.
Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Schóschannim.

Verlos mij, o God!
Want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel.
Ik ben gezonken in grondeloze modder,
waar men niet kan staan;
ik ben gekomen in de diepten der wateren,

en de vloed overstroomt mij.
Ik ben vermoeid van mijn roepen,
mijn keel is ontstoken,
mijn ogen zijn bezweken,
daar ik ben hopende op mijn God.
Die mij zonder oorzaak haten,
zijn meer dan de haren mijns hoofds;
die mij zoeken te vernielen,
die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden;
wat ik niet geroofd heb,
moet ik alsdan wedergeven.
O God! Gij weet van mijn dwaasheid,
en mijn schulden zijn voor U niet verborgen.
Laat hen door mij niet beschaamd worden,
die U verwachten,
o Heere, HEERE der heirscharen,
laat hen door mij niet te schande worden,
die U zoeken,
o God Israëls!
Want om Uwentwil draag ik versmaadheid;
schande heeft mijn aangezicht bedekt.
Ik ben mijn broederen vreemd geworden,
en onbekend aan mijner moeders kinderen.
Want de ijver van Uw huis heeft mij verteerd;
en de smaadheden dergenen, die U smaden, zijn op mij gevallen.
En ik heb geweend in het vasten mijner ziel;
maar het is mij geworden tot allerlei smaad.
En ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan;
maar ik ben hun tot een spreekwoord geworden.
Die in de poort zitten, klappen van mij;
en ik ben een snarenspel dergenen, die sterken drank drinken.
Maar mij aangaande, mijn gebed is tot U, o HEERE;
er is een tijd des welbehagens, o God!
door de grootheid Uwer goedertierenheid;
verhoor mij door de getrouwheid Uws heils.
Ruk mij uit het slijk,
en laat mij niet verzinken;
laat mij gered worden van mijn haters,
en uit de diepten der wateren.
Laat de watervloed mij niet overstromen,
en laat de diepte mij niet verslinden;
en laat den put zijn mond over mij niet toesluiten.
Verhoor mij, o HEERE, want Uw goedertierenheid is goed;
zie mij aan naar de grootheid Uwer barmhartigheden.
En verberg Uw aangezicht niet van Uw knecht,
want mij is bange; haast U, verhoor mij.
Nader tot mijn ziel, bevrijd ze;
verlos mij om mijner vijanden wil.
Gij weet mijn versmaadheid, en mijn schaamte, en mijn schande;
al mijn benauwers zijn voor U.
De versmaadheid heeft mijn hart gebroken,
en ik ben zeer zwak;
en ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen;
en naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden.

Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven;
en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven.
Hun tafel worde voor hun aangezicht tot een strik,
en tot volle vergelding tot een valstrik.
Laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien;
en doe hun lenden gedurig waggelen.
Stort over hen Uw gramschap uit;
en de hittigheid Uws toorns grijpe hen aan.
Hun paleis zij verwoest;
in hun tenten zij geen inwoner.
Want zij vervolgen, dien Gij geslagen hebt;
en maken een praat van de smart Uwer verwonden.
Doe misdaad tot hun misdaad,
en laat hen niet komen tot Uw gerechtigheid.
Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens,
en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden.
Doch ik ben ellendig en in smart;
Uw heil, o God! zette mij in een hoog vertrek.
Ik zal Gods Naam prijzen met gezang,
en Hem met dankzegging grootmaken.
En het zal den HEERE aangenamer zijn dan een os,
of een gehoornde var, die de klauwen verdeelt.
De zachtmoedigen, dit gezien hebbende, zullen zich verblijden;
en gij, die God zoekt, ulieder hart zal leven.
Want de HEERE hoort de nooddruftigen,
en Hij veracht Zijn gevangenen niet.
Dat Hem prijzen de hemel en de aarde,
de zeeën, en al wat daarin wriemelt.
Want God zal Sion verlossen,
en de steden van Juda bouwen;
en aldaar zullen zij wonen, en haar erfelijk bezitten;
en het zaad Zijner knechten zal haar beërven;
en de liefhebbers Zijns Naams zullen daarin wonen.

CHRONOLOGIE EN COMMENTAAR
The Daily Bible, Copyright © 1984 Harvest House Publishers, Eugene, Oregon 97402
www.harvesthousepublishers.com
Met toestemming gebruikt. Nadruk en reproductie is in geen enkele vorm toegestaan.
BIJBELTEKSTEN
STATENVERTALING, Jongbloed-editie (1637-1888).
Public domain.

