8 Mei
Psa. 111

De vrees voor een liefdevolle God is het begin van wijsheid.

Hallelujah!
Ik zal den HEERE loven van ganser harte;
in den raad en vergadering der oprechten.
De werken des HEEREN zijn groot;
zij worden gezocht van allen, die er lust in hebben.
Zijn doen is majesteit en heerlijkheid;
en Zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid.
Hij heeft Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt;
de HEERE is genadig en barmhartig.
Hij heeft dengenen, die Hem vrezen, spijs gegeven;
Hij gedenkt in der eeuwigheid aan Zijn verbond.
Hij heeft de kracht Zijner werken Zijn volke bekend gemaakt;
hun gevende de erve der heidenen.
De werken Zijner handen zijn waarheid en oordeel;
al Zijn bevelen zijn getrouw.
Zij zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid;
zijnde gedaan in waarheid en oprechtigheid.
Hij heeft Zijn volke verlossing gezonden;
Hij heeft Zijn verbond in eeuwigheid geboden;
Zijn Naam is heilig en vreselijk.
De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid;
allen, die ze doen, hebben goed verstand;
Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid.
Psa. 130

De enige hoop op verlossing is in Gods vergeving te vinden.
Een lied Hammaälôth.

Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!
Heere! Hoor naar mijn stem;
laat Uw oren opmerkende zijn
op de stem mijner smekingen.
Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat;
Heere! wie zal bestaan?
Maar bij U is vergeving,
opdat Gij gevreesd wordt.
Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht,
en ik hoop op Zijn Woord.
Mijn ziel wacht op den Heere,
meer dan de wachters op den morgen;
de wachters op den morgen.
Israël hope op den HEERE;
want bij den HEERE is goedertierenheid,
en bij Hem is veel verlossing.
En Hij zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.

☼

Psa. 131

Uitdrukking van een stille onderdanigheid.
Een lied Hammaälôth, van David.

O HEERE! Mijn hart is niet verheven,
en mijn ogen zijn niet hoog;
ook heb ik niet gewandeld in dingen
mij te groot en te wonderlijk.
Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stil gehouden,
gelijk een gespeend kind bij zijn moeder!
Mijn ziel is als een gespeend kind in mij.
Israël hope op den HEERE
van nu aan tot in der eeuwigheid.
Psa. 141

Gebed voor wijs spraakgebruik.
Een psalm van David.

HEERE! Ik roep U aan, haast U tot mij;
neem mijn stem ter ore, als ik tot U roep.
Mijn gebed worde gesteld als reukwerk voor Uw aangezicht,
de opheffing mijner handen als het avondoffer.
HEERE! Zet een wacht voor mijn mond,
behoed de deur mijner lippen.
Neig mijn hart niet tot een kwade zaak,
om enigen handel in goddeloosheid te handelen,
met mannen, die ongerechtigheid werken;
en dat ik niet ete van hun lekkernijen.
De rechtvaardige sla mij, het zal weldadigheid zijn;
en hij bestraffe mij, het zal olie des hoofds zijn,
het zal mijn hoofd niet breken;
want nog zal ook mijn gebed voor hen zijn in hun tegenspoeden.
Hun rechters zijn aan de zijden der steenrots vrijgelaten geweest,
en hebben gehoord mijn redenen, dat zij aangenaam waren.
“Onze beenderen zijn verstrooid aan den mond des grafs,
gelijk of iemand op de aarde iets gekloofd en verdeeld had.”
Doch op U zijn mijn ogen, HEERE, Heere!
Op U betrouw ik, ontbloot mijn ziel niet.
Bewaar mij voor het geweld des striks, dien zij mij gelegd hebben,
en voor de valstrikken van de werkers der ongerechtigheid.
Dat de goddelozen elk in zijn garen vallen, te zamen,
totdat ik zal zijn voorbijgegaan.
Psa. 146

De God die zich om de mens bekommert is de God die te vertrouwen is.

Hallelujah!
O mijn ziel! Prijs den HEERE.
Ik zal den HEERE prijzen in mijn leven;
ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben.
Vertrouwt niet op prinsen,
op des mensen kind, bij hetwelk geen heil is.

Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde;
te dienzelfden dage vergaan zijn aanslagen.
Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft,
wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;
Die den hemel en de aarde gemaakt heeft,
de zee en al wat in dezelve is;
Die trouwe houdt in der eeuwigheid.
Die den verdrukte recht doet,
Die den hongerige brood geeft;
de HEERE maakt de gevangenen los.
De HEERE opent de ogen der blinden;
de HEERE richt de gebogenen op;
de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.
De HEERE bewaart de vreemdelingen;
Hij houdt den wees en de weduwe staande;
maar der goddelozen weg keert Hij om.
De HEERE zal in eeuwigheid regeren;
uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht.
Hallelujah!
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