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Salme 68:1(1,2) Til sangmesteren. Af David. En Salme. En sang. (2) Når 
Gud står op, da splittes hans fjender, hans Avindsmænd flyr for hans 
Åsyn,

Salme 5:9,10(10,11) Thi blottet for Sandhed er deres Mund, deres Hjerte 
en Afgrund, Struben en åben Grav, deres Tunge er glat. 10(11) Døm 
dem, o Gud, lad dem falde for egne Rænker, bortstød dem for deres 
Synders Mængde, de trodser jo dig.

Salme 7:1,2(1-3) En Sjiggajon af David, som han sang for Herren i 
anledning af Benjaminitten Kusj' ord. (2) HERRE min Gud, jeg lider på 
dig, frels mig og fri mig fra hver min Forfølger, 2(3) at han ej som en 
Løve skal rive mig sønder, bortrive, uden at nogen befrier.

Salme 11:6 over gudløse sender han Regn af Gløder og Svovl, et Stormvejr
er deres tilmålte Bæger.

Salme 18:2(3) HERRE, min Klippe, min Borg. min Befrier, min Gud, mit 
Bjerg, hvortil jeg tyr, mit Skjold, mit Frelseshorn, mit Værn!

Salme 18:14(15) Han udslyngede Pile, adsplittede dem, Lyn i Mængde og 
skræmmede dem.

Salme 18:17(18) frelste mig fra mine mægtige Fjender, fra mine 
Avindsmænd; de var mig for stærke.

Salme 18:39(40) Du omgjorded mig med Kraft til Kampen, mine 
Modstandere tvang du i Knæ for mig;

Salme 18:45(46) Udlandets Sønner vansmægter, slæber sig frem af deres 
Skjul.

Salme 18:48(49)og frier mig fra mine vrede Fjender! Du ophøjer mig over 
mine Modstandere, fra Voldsmænd frelser du mig.

Salme 23:3 han fører mig ad rette Veje for sit Navns Skyld.
Salme 27:11 Vis mig, HERRE, din Vej og led mig ad jævne Stier for 

Fjendernes Skyld;
Salme 31:15(16) mine Tider er i din Hånd. Red mig fra Fjenders Hånd, fra 

dem, der forfølger mig,
Salme 34:4(5) Jeg søgte HERREN, og han svarede mig og friede mig fra 

alle mine Rædsler.
Salme 34:7(8) Herrens Engel slår Lejr om dem, der frygter ham, og frier 

dem.



Salme 34:13(14) så var din Tunge for ondt, dine Læber fra at tale Svig;
Salme 34:17-19(18-20) når de skriger, hører HERREN og frier dem af al 

deres Trængsel. 18(19) HERREN er nær hos dem, hvis Hjerte er knust, 
han frelser dem, hvis Ånd er brudt. 19(20) Den retfærdiges Lidelser er 
mange, men HERREN frier ham af dem alle;

Salme 35:1-8 Af David. HERRE, træt med dem, der trætter med mig, strid 
imod dem, der strider mod mig, 2 grib dit Skjold og dit Værge, rejs dig 
og hjælp mig, 3 tag Spyd og Økse frem mod dem, der forfølger mig, sig 
til min Sjæl: "Jeg er din Frelse!" 4 Lad dem beskæmmes og blues, som 
vil mig til Livs, og de, der ønsker mig ondt, lad dem rødmende vige, 5 
de blive som Avner for Vinden, og Herrens Engel nedstøde dem, 6 
deres Vej blive mørk og glat, og Herrens Engel forfølge dem! 7 Thi uden
Grund har de sat deres Garn for mig, gravet min Sjæl en Grav. 8 Lad 
Undergang uventet ramme ham, lad Garnet, han satte, hilde ham selv, 
lad ham falde i Graven.

Salme 35:10 alle mine Ledemod sige: "HERRE, hvo er som du, du, som 
frelser den arme fra hans Overmand, den arme og fattige fra Røveren!"

Salme 36:7-9(8-10) hvor dyrebar er dog din Miskundhed, Gud! Og 
Menneskebørnene skjuler sig i dine Vingers Skygge; 8(9) de kvæges 
ved dit Huses Fedme, du læsker dem af din Lifligheds Strøm; 9(10) thi 
hos dig er Livets Kilde, i dit Lys skuer vi Lys!

Salme 37:5 Vælt din Vej på HERREN, stol på ham, så griber han ind
Salme 37:23,24 Af HERREN stadfæstes Mandens Skridt, når han har 

Behag i hans Vej; 24 om end han snubler, falder han ikke, thi HERREN 
støtter hans Hånd.

Salme 37:40 HERREN hjælper og frier dem, fra de gudløse frier og frelser 
han dem; thi hos ham har de søgt deres Tilflugt.

Salme 39:1(1,2) Til Sangmesteren. Til Jedutun. En salme af David (2) Jeg 
sagde: "Mine Veje vil jeg vogte på, så jeg ikke synder med Tungen; min
Mund vil jeg holde i Tømme, så længe den gudløse er mig nær!"

Salme 41:4(5) Så siger jeg da: Vær mig nådig, HERRE, helbred min Sjæl, 
jeg har syndet mod dig!

Salme 42:5(6),11(12) Hvorfor er du nedbøjet, Sjæl, hvi bruser du i mig? Bi 
efter Gud, thi end skal jeg takke ham, mit Åsyns Frelse og min Gud!

Salme 42:11(42:12) Hvorfor er du nedbøjet, Sjæl, hvi bruser du i mig? Bi 
efter Gud, thi end skal jeg takke ham, mit Åsyns Frelse og min Gud! 
(Salme 43:5)

Salme 43:1 Skaf mig Ret, o Gud, og strid for mig mod Folk, som ej kender 



til Mildhed, fri mig fra en falsk, uretfærdig Mand!
Salme 44:4(5) Du, du er min Konge, min Gud, som sender Jakob Sejr.
Salme 51:4(6) Mod dig har jeg syndet, mod dig alene, og gjort, hvad i dine 

Øjne er ondt, at du må få Ret, når du taler, stå ren, når du dømmer.
Salme 52:5(7) Derfor styrte Gud dig for evigt, han gribe dig, rive dig ud af 

dit Telt, han rykke dig op af de levendes Land!-Sela.
Salme 54:7(9) thi det frier mig ud af al Nød; mit Øje skuer med Fryd mine 

Fjender!
Salme 55:18(19) og udfri min Sjæl i Fred, så de ikke kan komme mig nær; 

thi mange er de imod mig.
Salme 59:2(3) fri mig fra Udådsmænd, frels mig fra blodstænkte Mænd!
Salme 60:12(14) Med Gud skal vi øve vældige Ting, vore Fjender træder 

han ned!
Salme 63:11(12) Men Kongen glædes i Gud; enhver, der sværger ved ham, 

skal juble, thi Løgnernes Mund skal lukkes.
Salme 66:3 sig til Gud: "Hvor forfærdelige er dine Gerninger! For din 

vældige Styrkes Skyld logrer Fjenderne for dig,
Salme 68:6(7) Gud, som bringer ensomme hjem, fører Fanger ud til Lykke; 

men genstridige bor i tørre Egne.
Salme 68:35(36) frygtelig er Gud i sin Helligdom. Israels Gud; han giver 

Folket Styrke og Kraft. Lovet være Gud!
Salme 70:1 Til sangmesteren. Af David. Lehazkir. (70:2) Du værdiges, Gud,

at fri mig, Herre, il mig til Hjælp!
Salme 71:4 Min Gud, fri mig ud af gudløses Hånd, af Niddings og 

Voldsmands Kløer;
Salme 71:13 lad dem blive til Skam og Skændsel, dem, der står mig imod, 

lad dem hylles i Spot og Spe, dem, der vil mig ondt!
Salme 72:12 Thi han skal redde den fattige, der skriger om Hjælp, den 

arme, der savner en Hjælper,
Salme 76:12(13) Han kuer Fyrsternes Mod, indgyder Jordens Konger 

Frygt.
Salme 79:9 Hjælp os, vor Frelses Gud, for dit Navns Æres Skyld, fri os, 

forlad vore Synder for dit Navns Skyld!
Salme 86:17 Und mig et Tegn på din Godhed; at mine Fjender med 

Skamme må se, at du, o HERRE, hjælper og trøster mig!
Salme 91:14,15 "Da han klynger sig til mig, frier jeg ham ud, jeg bjærger 

ham, thi han kender mit Navn; 15 kalder han på mig, svarer jeg ham, i 
Trængsel er jeg hos ham, jeg frier ham og giver ham Ære:



Salme 92:11(12) det fryder mit Øje at se mine Fjender, mit Øre at høre 
mine Avindsmænd.

Salme 103:10 han handled ej med os efter vore Synder, gengældte os ikke
efter vor Brøde.

Salme 104:9 du satte en Grænse, de ej kommer over, så de ikke igen skal 
tilhylle Jorden.

Salme 107:6 men de råbte til HERREN i Nøden, han frelste dem at deres 
Trængsler

Salme 118:10 Alle Folkeslag flokkedes om mig, jeg slog dem ned i 
Herrens Navn;

Salme 118:12 de flokkedes om mig som Bier, blussed op, som Ild i Torne, 
jeg slog dem ned i Herrens Navn.

Salme 121:7,8 HERREN bevarer dig mod alt ondt, han bevarer din Sjæl; 8 
HERREN bevarer din Udgang og Indgang fra nu og til evig Tid!

Salme 138:3 Den Dag jeg råbte, svared du mig, du gav mig Mod, i min Sjæl
kom Styrke.

Salme 140:1(1,2) Til sangmesteren. En salme af David. (2) Red mig, 
HERRE, fra onde Mennesker, vær mig et Værn mod Voldsmænd,

Salme 140:4,5(5,6) Vogt mig, HERRE, for gudløses Hånd, vær mig et Værn 
mod Voldsmænd, som pønser på at bringe mig til Fald. 5(6) Hovmodige 
lægger Snarer og Strikker for mig, breder et Net for min Fod, lægger 
Fælder for mig ved Vejen. -Sela.

Salme 142:6(7) Lyt til mit Klageråb, thi jeg er såre ringe, frels mig fra 
dem, der forfølger mig, de er for stærke for mig;

Salme 143:9 Fri mig fra mine Fjender, HERRE, til dig flyr jeg hen;
Salme 147:14 dine Landemærker giver han Fred, mætter dig med Hvedens

Fedme;
Salme 149:6-9 med Lovsang til Gud i Mund og tveægget Sværd i Hånd 7 

for at tage Hævn over Folkene og revse Folkeslagene, 8 for at binde 
deres Konger med Lænker, deres ædle med Kæder af Jern 9 og 
fuldbyrde på dem den alt skrevne Dom til Ære for alle hans fromme! 
Halleluja! -
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