30 April
Psa. 29

Gods macht en glorie zoals die in onweer zijn waar te nemen.
Een psalm van David.

Geeft den HEERE, gij kinderen der machtigen!
Geeft den HEERE eer en sterkte.
Geeft den HEERE de eer Zijns Naams,
aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms.
De stem des HEEREN is op de wateren,
de God der ere dondert;
de HEERE is op de grote wateren.
De stem des HEEREN is met kracht,
de stem des HEEREN is met heerlijkheid.
De stem des HEEREN breekt de cederen;
ja, de HEERE verbreekt de cederen van Libanon.
En Hij doet ze huppelen als een kalf,
den Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn.
De stem des HEEREN houwt er vlammen vuurs uit.
De stem des HEEREN doet de woestijn beven;
de HEERE doet de woestijn Kades beven.
De stem des HEEREN doet de hinden jongen werpen,
en ontbloot de wouden;
maar in Zijn tempel zegt Hem een iegelijk eer.
De HEERE heeft gezeten over den watervloed;
ja, de HEERE zit, Koning in eeuwigheid.
De HEERE zal Zijn volk sterkte geven;
de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.
Psa. 33

Zing lofliederen tot de Heer voor Zijn macht, doelgerichtheid en liefde.

Gij rechtvaardigen! Zingt vrolijk in den HEERE;
lof betaamt den oprechten.
Looft den HEERE met de harp;
psalmzingt Hem met de luit en het tiensnarig instrument.
Zingt Hem een nieuw lied;
speelt wel met vrolijk geschal.
Want des HEEREN woord is recht,
en al Zijn werk getrouw.
Hij heeft gerechtigheid en gericht lief;
de aarde is vol van de goedertierenheid des HEEREN.
Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt,
en door den Geest Zijns monds al hun heir.
Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop;
Hij stelt den afgronden schatkameren.
Laat de ganse aarde voor den HEERE vrezen;
laat alle inwoners van de wereld voor Hem schrikken.
Want Hij spreekt, en het is er;
Hij gebiedt, en het staat er.
De HEERE vernietigt den raad der heidenen;
Hij breekt de gedachten der volken.

☼

Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid,
de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.
Welgelukzalig is het volk, welks God de HEERE is;
het volk, dat Hij Zich ten erve verkoren heeft.
De HEERE schouwt uit den hemel,
en ziet alle mensenkinderen.
Hij ziet uit van Zijn vaste woonplaats
op alle inwoners der aarde.
Hij formeert hun aller hart;
Hij let op al hun werken.
Een koning wordt niet behouden door een groot heir;
een held wordt niet gered door grote kracht;
het paard feilt ter overwinning,
en bevrijdt niet door zijn grote sterkte.
Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen,
op degenen, die op Zijn goedertierenheid hopen.
Om hun ziel van den dood te redden,
en om hen bij het leven te houden in den honger.
Onze ziel verbeidt den HEERE;
Hij is onze Hulp en ons Schild.
Want ons hart is in Hem verblijd,
omdat wij op den Naam Zijner heiligheid vertrouwen.
Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons;
gelijk als wij op U hopen.
Psa. 65

Lof voor Gods vergeving, kracht en lichamelijke zegeningen.
Een psalm van David, een lied, voor den opperzangmeester.

De lofzang is in stilheid tot U, o God! in Sion;
en U zal de gelofte betaald worden.
Gij hoort het gebed;
tot U zal alle vlees komen.
Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij;
maar onze overtredingen, die verzoent Gij.
Welgelukzalig is hij, dien Gij verkiest,
en doet naderen, dat hij wone in Uw voorhoven;
wij zullen verzadigd worden met het goed van Uw huis,
met het heilige van Uw paleis.
Vreselijke dingen zult Gij ons in gerechtigheid antwoorden,
o God onzes heils!
O Vertrouwen aller einden der aarde,
en der verre gelegenen aan de zee!
Die de bergen vastzet door Zijn kracht,
omgord zijnde met macht.
Die het bruisen der zeeën stilt,
het bruisen harer golven,
en het rumoer der volken.
En die op de einden wonen, vrezen voor Uw tekenen;
Gij doet de uitgangen des morgens en des avonds juichen.
Gij bezoekt het land, en hebbende het begerig gemaakt,
verrijkt Gij het grotelijks;
de rivier Gods is vol waters;
wanneer Gij het alzo bereid hebt,

maakt Gij hunlieder koren gereed.
Gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken;
Gij doet ze dalen in zijn voren;
Gij maakt het week door de druppelen;
Gij zegent zijn uitspruitsel.
Gij kroont het jaar Uwer goedheid;
en Uw voetstappen druipen van vettigheid.
Zij bedruipen de weiden der woestijn;
en de heuvelen zijn aangegord met verheuging.
De velden zijn bekleed met kudden,
en de dalen zijn bedekt met koren;
zij juichen, ook zingen zij.
Psa. 66

Lof voor Gods bevrijding uit de onderdrukking van de zonde.
Een lied, een psalm, voor den opperzangmeester.

Juicht Gode, gij ganse aarde!
Psalmzingt de eer Zijns Naams;
geeft eer Zijn lof.
Zegt tot God: “Hoe vreselijk zijt Gij in Uw werken!
Om de grootheid Uwer sterkte
zullen zich Uw vijanden geveinsdelijk aan U onderwerpen.
De ganse aarde aanbidde U,
en psalmzinge U;
zij psalmzinge Uw Naam.”

Sela.

Komt en ziet Gods daden;
Hij is vreselijk van werking aan de mensenkinderen.
Hij heeft de zee veranderd in het droge;
zij zijn te voet doorgegaan door de rivier;
daar hebben wij ons in Hem verblijd.
Hij heerst eeuwiglijk met Zijn macht;
Zijn ogen houden wacht over de heidenen;
laat de afvalligen niet verhoogd worden.

Sela.

Looft, gij volken! onzen God;
en laat horen de stem Zijns roems.
Die onze zielen in het leven stelt,
en niet toelaat, dat onze voet wankele.
Want Gij hebt ons beproefd, o God!
Gij hebt ons gelouterd, gelijk men het zilver loutert;
Gij hadt ons in het net gebracht;
Gij hadt een engen band om onze lenden gelegd;
Gij hadt den mens op ons hoofd doen rijden;
wij waren in het vuur en in het water gekomen;
maar Gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing.
Ik zal met brandofferen in Uw huis gaan;
ik zal U mijn geloften betalen,
die mijn lippen hebben geuit, en mijn mond heeft uitgesproken,
als mij bange was.
Brandofferen van mergbeesten zal ik U offeren,
met rookwerk van rammen;
ik zal runderen met bokken bereiden.

Sela.

Komt, hoort toe, o allen gij, die God vreest,
en ik zal vertellen, wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft.
Ik riep tot Hem met mijn mond,
en Hij werd verhoogd onder mijn tong.
Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien,
de Heere zou niet gehoord hebben.
Maar zeker, God heeft gehoord;
Hij heeft gemerkt op de stem mijns gebeds.
Geloofd zij God,
Die mijn gebed niet heeft afgewend,
noch Zijn goedertierenheid van mij.
Psa. 67

Lof en gebeden voor Gods zegeningen.
Een psalm, een lied, voor den opperzangmeester, op de Neginôth.

God zij ons genadig en zegene ons;
Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten.
Opdat men op de aarde Uw weg kenne,
onder alle heidenen Uw heil.
De volken zullen U, o God! Loven;
de volken, altemaal, zullen U loven.
De natiën zullen zich verblijden en juichen,
omdat Gij de volken zult richten in rechtmatigheid;
en de natiën op de aarde die zult Gij leiden.
De volken zullen U, o God! Loven;
de volken, altemaal, zullen U loven.
De aarde geeft haar gewas;
God, onze God, zal ons zegenen.
God zal ons zegenen;
en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.
Psa. 68

Lof voor een machtige God die zich om problemen van individuen bekommert.
Een psalm, een lied van David, voor den opperzangmeester.

God zal opstaan, Zijn vijanden zullen verstrooid worden,
en Zijn haters zullen van Zijn aangezicht vlieden.
Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt;
gelijk was voor het vuur smelt,
zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht.
Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden;
zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht,
en van blijdschap vrolijk zijn.
Zingt Gode, psalmzingt Zijn Naam;
hoogt de wegen voor Dien, Die in de vlakke velden rijdt,
omdat Zijn Naam is HEERE;
en springt op van vreugde voor Zijn aangezicht.
Hij is een Vader der wezen, en een Rechter der weduwen;
God, in de woonstede Zijner heiligheid.
Een God, Die de eenzamen zet in een huisgezin,
uitvoert, die in boeien gevangen zijn;
maar de afvalligen wonen in het dorre.

Sela.

Sela.

O God! Toen Gij voor het aangezicht Uws volks uittoogt,
toen Gij daarhenen tradt in de woestijn;
daverde de aarde,
ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn;
zelfs deze Sinaï, voor het aanschijn Gods,
des Gods van Israël.
Gij hebt zeer milden regen doen druipen, o God!
En Gij hebt Uw erfenis gesterkt, als zij mat was geworden.
Uw hoop woonde daarin;
Gij bereiddet ze door Uw goedheid voor den ellendige, o God!

Sela.

De Heere gaf te spreken;
der boodschappers van goede tijdingen was een grote heirschaar.
“De koningen der heirscharen vloden weg, zij vloden weg;
en zij, die te huis bleef, deelde den roof uit.
Al laagt gijlieden tussen twee rijen van stenen,
zo zult gij toch worden als vleugelen ener duive, overdekt met zilver,
en welker vederen zijn met uitgegraven geluwen goud.”
Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide,
werd zij sneeuwwit als op Zalmon.
De berg Basan is een berg Gods;
de berg Basan is een bultige berg.
Waarom springt gij op, gij bultige bergen?
Dezen berg heeft God begeerd tot Zijn woning;
ook zal er de HEERE wonen in eeuwigheid.
Gods wagenen zijn tweemaal tien duizend,
de duizenden verdubbeld.
De Heere is onder hen, een Sinaï in heiligheid!
Gij zijt opgevaren in de hoogte;
Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd;
Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen;
ja, ook de wederhorigen
om bij U te wonen, o HEERE God!
Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons.
Die God is onze Zaligheid.
Die God is ons een God van volkomene Zaligheid;
en bij den HEERE, den Heere, zijn uitkomsten tegen den dood.
Voorzeker zal God den kop Zijner vijanden verslaan,
den harigen schedel desgenen, die in zijn schulden wandelt.
De Heere heeft gezegd: “Ik zal wederbrengen uit Basan;
Ik zal wederbrengen uit de diepten der zee;
opdat gij uw voet, ja, de tong uwer honden,
moogt steken in het bloed van de vijanden, van een iegelijk van hen.”
O God! Zij hebben Uw gangen gezien,
de gangen mijns Gods, mijns Konings, in het heiligdom.
De zangers gingen voor, de speellieden achter,
in het midden de trommelende maagden.
Looft God in de gemeenten,
den Heere, gij, die zijt uit den springader van Israël!
Daar is Benjamin de kleine, die over hen heerste,
de vorsten van Juda met hun vergadering,
de vorsten van Zebulon, de vorsten van Nafthali.

Sela.

Uw God heeft uw sterkte geboden;
sterk, o God, wat Gij aan ons gewrocht hebt!
Om Uws tempels wil te Jeruzalem,
zullen U de koningen geschenk toebrengen.
Scheld het wild gedierte des riets,
de vergadering der stieren met de kalveren der volken;
en dien, die zich onderwerpt met stukken zilvers;
Hij heeft de volken verstrooid, die lust hebben in oorlogen.
Prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte;
Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken.
Gij koninkrijken der aarde, zingt Gode;
psalmzingt den Heere!
Dien, Die daar rijdt in den hemel der hemelen, Die van ouds is;
ziet, Hij geeft Zijn stem, een stem der sterkte.
Geeft Gode sterkte!
Zijn hoogheid is over Israël,
en Zijn sterkte in de bovenste wolken.
O God! Gij zijt vreselijk uit Uw heiligdommen;
de God Israëls, Die geeft den volke sterkte en krachten.

Sela.

Geloofd zij God!
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