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Psalmen van Vreugde en Lofzang
In de volgende groep van 36 psalmen vinden we een grenzeloos prijzen van de Heer van de schepping en de
vele wonderen die Hij heeft verricht. Zij bevatten een diepe dankbaarheid voor de verheven positie van de
mens en voor de vele zegeningen die hij van de Heer heeft mogen ontvangen. Daarnaast vinden we in deze
psalmen een verheerlijking van de Koning die over alle volken en in de hele natuur heerst. Maar het
belangrijkste is de dankzegging voor de persoonlijke zorg die deze God heeft voor een ieder van ons en onze
bijzondere behoeften.
Psa. 8

Lof voor de heerlijkheid en de status van de mens in Gods ogen.
Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Gitthith.

O HEERE, onze Heere!
Hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!
Gij, die Uw majesteit gesteld hebt
boven de hemelen.
Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen
hebt Gij sterkte gegrondvest,
om Uwer tegenpartijen wil,
om den vijand en wraakgierige te doen ophouden.
Als ik Uw hemel aanzie,
het werk Uwer vingeren,
de maan en de sterren,
die Gij bereid hebt;
wat is de mens,
dat Gij zijner gedenkt,
en de zoon des mensen,
dat Gij hem bezoekt?
En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen,
en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond?
Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen;
Gij hebt alles onder zijn voeten gezet;
schapen en ossen, alle die;
ook mede de dieren des velds.
Het gevogelte des hemels,
en de vissen der zee;
hetgeen de paden der zeeën doorwandelt.
O HEERE, onze Heere!
Hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!
Psa. 9

Lof voor Gods oordeel over kwaadaardige volken.
Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Mûth-Labben.

Ik zal den HEERE loven met mijn ganse hart;
ik zal al Uw wonderen vertellen.
In U zal ik mij verblijden, en van vreugde opspringen;
ik zal Uw Naam psalmzingen, o Allerhoogste!

Omdat mijn vijanden achterwaarts gekeerd,
gevallen en vergaan zijn van Uw aangezicht.
Want Gij hebt mijn recht en mijn rechtzaak afgedaan;
Gij hebt gezeten op den troon, o Rechter, der gerechtigheid.
Gij hebt de heidenen gescholden, den goddeloze verdaan,
hun naam uitgedelgd, tot in eeuwigheid en altoos.
O vijand! Zijn de verwoestingen voleind in eeuwigheid,
en hebt gij de steden uitgeroeid?
Hunlieder gedachtenis is met hen vergaan.
Maar de HEERE zal in eeuwigheid zitten;
Hij heeft Zijn troon bereid ten gerichte.
En Hij Zelf zal de wereld richten in gerechtigheid,
en de volken oordelen in rechtmatigheden.
En de HEERE zal een Hoog Vertrek zijn voor den verdrukte,
een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid.
En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen,
omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.
Psalmzingt den HEERE, Die te Sion woont;
verkondigt onder de volken Zijn daden.
Want Hij zoekt de bloedstortingen,
Hij gedenkt derzelve; Hij vergeet het geroep der ellendigen niet.
Wees mij genadig, HEERE, zie mijn ellende aan, van mijn haters mij aangedaan,
Gij, Die mij verhoogt uit de poorten des doods;
opdat ik Uw gansen lof in de poorten der dochter van Sion vertelle,
dat ik mij verheuge in Uw heil.
De heidenen zijn gezonken in de groeve, die zij gemaakt hadden;
hunlieder voet is gevangen in het net, dat zij verborgen hadden.
De HEERE is bekend geworden; Hij heeft recht gedaan;
de goddeloze is verstrikt in het werk zijner handen!
Higgajon, Sela.
De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe,
alle godvergetende heidenen.
Want de nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden,
noch de verwachting der ellendigen in eeuwigheid verloren zijn.
Sta op, HEERE, laat de mens zich niet versterken;
laat de heidenen voor Uw aangezicht geoordeeld worden.
O HEERE! Jaag hun vreze aan;
laat de heidenen weten, dat zij mensen zijn.
Psa. 16

Lof voor de vreugde en geborgenheid van rechtschapen mensen.
Een gouden kleinood van David.

Bewaar mij, o God!
want ik betrouw op U.
O mijn ziel! Gij hebt tot den HEERE gezegd: “Gij zijt de Heere,
mijn goedheid raakt niet tot U”;
maar tot de heiligen, die op de aarde zijn,
en de heerlijken, in dewelke al mijn lust is.
De smarten dergenen, die een anderen God begiftigen,
zullen vermenigvuldigd worden;
ik zal hun drankofferen van bloed niet offeren,
en hun namen op mijn lippen niet nemen.

Sela.

De HEERE is het deel mijner erve, en mijns bekers;
Gij onderhoudt mijn lot.
De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen;
ja, een schone erfenis is mij geworden.
Ik zal den HEERE loven, Die mij raad heeft gegeven;
zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.
Ik stel den HEERE geduriglijk voor mij,
omdat Hij aan mijn rechterhand is,
zal ik niet wankelen.
Daarom is mijn hart verblijd, en mijn eer verheugt zich;
ook zal mijn vlees zeker wonen.
Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten;
Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie.
Gij zult mij het pad des levens bekend maken;
verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht;
liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk.
Psa. 19

Lof voor Gods schepping en voor Zijn wetten.
Een psalm van David, voor den opperzangmeester.

De hemelen vertellen Gods eer,
en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.
De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit,
en de nacht aan den nacht toont wetenschap.
Geen spraak, en geen woorden zijn er,
waar hun stem niet wordt gehoord.
Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde,
en hun redenen aan het einde der wereld;
Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon.
En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer;
zij is vrolijk als een held, om het pad te lopen.
Haar uitgang is van het einde des hemels,
en haar omloop tot aan de einden deszelven;
en niets is verborgen voor haar hitte.
De wet des HEEREN is volmaakt,
bekerende de ziel;
de getuigenis des HEEREN is gewis,
den slechte wijsheid gevende.
De bevelen des HEEREN zijn recht,
verblijdende het hart;
het gebod des HEEREN is zuiver,
verlichtende de ogen.
De vreze des HEEREN is rein,
bestaande tot in eeuwigheid,
de rechten des HEEREN zijn waarheid,
samen zijn zij rechtvaardig.
Zij zijn begeerlijker dan goud,
ja, dan veel fijn goud;
en zoeter dan honig
en honigzeem.
Ook wordt Uw knecht door dezelve klaarlijk vermaand;
in het houden van die is grote loon.

Wie zou de afdwalingen verstaan?
Reinig mij van de verborgene afdwalingen.
Houd Uw knecht ook terug van trotsheden;
laat ze niet over mij heersen;
dan zal ik oprecht zijn
en rein van grote overtreding.
Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten
welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht,
o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser!
Psa. 21

Lof voor de zegeningen van de Koning en herinnering aan Gods toorn.
Een psalm van David, voor den opperzangmeester.

O HEERE! De koning is verblijd over Uw sterkte;
en hoezeer is hij verheugd over Uw heil!
Gij hebt hem zijns harten wens gegeven,
en de uitspraak zijner lippen hebt Gij niet geweerd.
Want Gij komt hem voor met zegeningen van het goede;
op zijn hoofd zet Gij een kroon van fijn goud.
Het leven heeft hij van U begeerd. Gij hebt het hem gegeven;
lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos.
Groot is zijn eer door Uw heil;
majesteit en heerlijkheid hebt Gij hem toegevoegd.
Want Gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid;
Gij vervrolijkt hem door vreugde met Uw aangezicht.
Want de koning vertrouwt op den HEERE,
en door de goedertierenheid des Allerhoogsten
zal hij niet wankelen.
Uw hand zal al Uw vijanden vinden;
Uw rechterhand zal Uw haters vinden.
Gij zult hen zetten als een vurigen oven
ter tijd Uws toornigen aangezichts;
de HEERE zal hen in Zijn toorn verslinden,
en het vuur zal hen verteren.
Gij zult hun vrucht van de aarde verdoen,
en hun zaad van de kinderen der mensen.
Want zij hebben kwaad tegen U aangelegd;
zij hebben een schandelijke daad bedacht, doch zullen niets vermogen.
Want Gij zult hen zetten tot een wit;
met Uw pezen zult Gij het op hun aangezicht toeleggen.
Verhoog U, HEERE! in Uw sterkte;
zo zullen wij zingen, en Uw macht met psalmen loven.
Psa. 24

De aarde is van de Heer, de geëerde Koning.
Een psalm van David.

De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar volheid,
de wereld, en die daarin wonen.
Want Hij heeft ze gegrond op de zeeën,
en heeft ze gevestigd op de rivieren.
Wie zal klimmen op den berg des HEEREN,
en wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid?

Sela.

Die rein van handen, en zuiver van hart is,
die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid,
en die niet bedriegelijk zweert;
die zal den zegen ontvangen van den HEERE,
en gerechtigheid van den God zijns heils.
Dat is het geslacht dergenen, die naar Hem vragen,
die Uw aangezicht zoeken, dat is Jakob!

Sela.

Heft uw hoofden op, gij poorten,
en verheft u, gij eeuwige deuren,
opdat de Koning der ere inga!
Wie is de Koning der ere?
De HEERE, sterk en geweldig,
de HEERE, geweldig in den strijd.
Heft uw hoofden op, gij poorten,
ja, heft op, gij eeuwige deuren!
opdat de Koning der ere inga!
Wie is Hij, deze Koning der ere?
De HEERE der heirscharen,
Die is de Koning der ere.

Sela.
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