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Psalmen 68:1(1,2) Een psalm, een lied van David, voor den opperzangmeester.
(2) God zal opstaan, Zijn vijanden zullen verstrooid worden, en Zijn haters 
zullen van Zijn aangezicht vlieden.

Psalmen 5:9,10(10,11) Want in hun mond is niets rechts, hun binnenste is 
enkel verderving, hun keel is een open graf, met hun tong vleien zij. 10(11) 
Verklaar hen schuldig, o God; laat hen vervallen van hun raadslagen; drijf 
hen henen om de veelheid hunner overtredingen, want zij zijn 
wederspannig tegen U.

Psalmen 7:1,2(1-3) Davids Schiggajon, dat hij den HEERE gezongen heeft, over
de woorden van Cusch, den zoon van Jemini. (2) HEERE, mijn God, op U 
betrouw ik; verlos mij van al mijn vervolgers, en red mij. 2(3) Opdat hij mijn 
ziel niet rove als een leeuw, verscheurende, terwijl er geen verlosser is.

Psalmen 11:6 Hij zal op de goddelozen regenen strikken, vuur en zwavel; en 
een geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn.

Psalmen 18:2(3) De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; 
mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns 
heils, mijn Hoog Vertrek.

Psalmen 18:14(15),17(18) En Hij zond Zijn pijlen uit, en verstrooide ze; en Hij 
vermenigvuldigde de bliksemen en verschrikte ze.17(18)Hij verloste mij van
mijn sterken vijand, en van mijn haters, omdat zij machtiger waren dan ik.

Psalmen 18:39(40) Want Gij omgorddet mij met kracht ten strijde; Gij deedt 
onder mij nederbukken, die tegen mij opstonden.

Psalmen 18:45(46),48(49)Vreemden zijn vervallen en hebben gesidderd uit hun
sloten. 48(49) Die mij uithelpt van mijn vijanden; ja, Gij verhoogt mij boven 
degenen, die tegen mij opstaan; Gij redt mij van den man des gewelds.

Psalmen 23:3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der 
gerechtigheid, om Zijns Naams wil.

Psalmen 27:11 HEERE! leer mij Uw weg, en leid mij in het rechte pad, om 
mijner verspieders wil.

Psalmen 31:15(16) Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij van de hand mijner 
vijanden, en van mijn vervolgers.

Psalmen 34:4(5),7(8) Daleth. Ik heb den HEERE gezocht, en Hij heeft mij 
geantwoord, en mij uit al mijn vrezen gered. 7(8) Cheth. De Engel des 
HEEREN legert Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en rukt hen uit.

Psalmen 34:13(14),17-19(18-20)  Nun. Bewaar uw tong van het kwaad, en uw 
lippen van bedrog te spreken. 17(18) Tsade. Zij roepen, en de HEERE hoort,
en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. 18(19) Koph. De HEERE is nabij 
de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest. 19(20) 



Resch. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen; maar uit alle die redt
hem de HEERE.

Psalmen 35:1-8,10 Een psalm van David. Twist, HEERE! met mijn twisters; 
strijd met mijn bestrijders. 2 Grijp het schild en de rondas, en sta op tot 
mijn hulp. 3 En breng de spies voort, en sluit den weg toe, mijn vervolgers 
tegemoet; zeg tot mijn ziel: Ik ben uw Heil. 4 Laat hen beschaamd en te 
schande worden, die mijn ziel zoeken; laat hen achterwaarts gedreven en 
schaamrood worden, die kwaad tegen mij bedenken. 5 Laat hen worden als
kaf voor den wind, en de Engel des HEEREN drijve hen weg. 6 Hun weg zij 
duister en gans slibberig; en de Engel des HEEREN vervolge hen. 7 Want zij 
hebben zonder oorzaak de groeve van hun net voor mij verborgen; zij 
hebben zonder oorzaak gegraven voor mijn ziel. 8 De verwoesting 
overkome hem, dat hij het niet wete, en zijn net, dat hij verborgen heeft, 
vange hemzelven; hij valle daarin met verwoesting. 10 Al mijn beenderen 
zullen zeggen: HEERE, wie is U gelijk! U, Die den ellendige redt van dien, 
die sterker is dan hij, en den ellendige en nooddruftige van zijn berover.

Psalmen 36:7-9(8-10) Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies de 
mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen. 8(9) 
Zij worden dronken van de vettigheid Uws huizes; en Gij drenkt hen uit de 
beek Uwer wellusten. 9(10) Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht 
zien wij het licht.

Psalmen 37:5 Gimel. Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij 
zal het maken;

Psalmen 37:23,24 Mem. De gangen deszelven mans worden van den HEERE 
bevestigd; en Hij heeft lust aan zijn weg. 24 Als hij valt, zo wordt hij niet 
weggeworpen, want de HEERE ondersteunt zijn hand.

Psalmen 37:40 En de HEERE zal hen helpen, en zal hen bevrijden; Hij zal ze 
bevrijden van de goddelozen, en zal ze behouden; want zij betrouwen op 
Hem.

Psalmen 39:1(1,2) Een psalm van David, voor den opperzangmeester, voor 
Jeduthun. (2) Ik zeide: Ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met 
mijn tong; ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze 
nog tegenover mij is.

Psalmen 41:4(5) Ik zeide: O HEERE! wees mij genadig; genees mijn ziel, want 
ik heb tegen U gezondigd.

Psalmen 42:5(6),11(12) Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en zijt onrustig in 
mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns 
aangezichts. 11(12) Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij 
onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de 
menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God. (Psalmen 43:5)

Psalmen 43:1 Doe mij recht, o God! en twist Gij mijn twistzaak; bevrijd mij van
het ongoedertieren volk, van den man des bedrogs en des onrechts.



Psalmen 44:4(5)Gij Zelf zijt mijn Koning o God! gebied de verlossingen Jakobs.
Psalmen 51:4(6) Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan, dat kwaad is

in Uw ogen; opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken, en rein zijt in Uw 
richten.

Psalmen 52:5(7) God zal u ook afbreken in eeuwigheid; Hij zal u wegrapen en 
u uit de tent uitrukken; ja, Hij zal u uitwortelen uit het land der levenden.

Psalmen 54:7(9) Want Hij heeft mij gered uit alle benauwdheid; en mijn oog 
heeft gezien op mijn vijanden.

Psalmen 55:18(19) Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van den strijd tegen mij; 
want met menigte zijn zij tegen mij geweest.

Psalmen 59:2(3) Red mij van de werkers der ongerechtigheid, en verlos mij 
van de mannen des bloeds.

Psalmen 60:12(14) In God zullen wij kloeke daden doen, en Hij zal onze 
wederpartijders vertreden.

Psalmen 63:11(12) Maar de koning zal zich in God verblijden; een iegelijk, die 
bij Hem zweert, zal zich beroemen; want de mond der leugensprekers zal 
gestopt worden.

Psalmen 66:3 Zegt tot God: Hoe vreselijk zijt Gij in Uw werken! Om de 
grootheid Uwer sterkte zullen zich Uw vijanden geveinsdelijk aan U 
onderwerpen.

Psalmen 68:6(7) Een God, Die de eenzamen zet in een huisgezin, uitvoert, die 
in boeien gevangen zijn; maar de afvalligen wonen in het dorre.

Psalmen 68:35(36) O God! Gij zijt vreselijk uit Uw heiligdommen; de God 
Israels, Die geeft den volke sterkte en krachten. Geloofd zij God!

Psalmen 70:1(1,2) psalm van David, voor den opperzangmeester om te doen 
gedenken. (2) Haast U, o God, om mij te verlossen, o HEERE, tot mijn hulp.

Psalmen 71:4 Mijn God, bevrijd mij van de hand des goddelozen, van de hand 
desgenen, die verkeerdelijk handelt, en des opgeblazenen.

Psalmen 71:13 Laat hen beschaamd worden, laat hen verteerd worden, die 
mijn ziel tegen zijn; laat hen met smaad en schande overdekt worden, die 
mijn kwaad zoeken.

Psalmen 72:12 Want hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, 
mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft.

Psalmen 76:12(13) Die den geest der vorsten als druiven afsnijdt; Die den 
koningen der aarde vreselijk is.

Psalmen 79:9 Help ons, o God onzes heils! ter oorzake van de eer Uws Naams;
en red ons, en doe verzoening over onze zonden, om Uws Naams wil.

Psalmen 86:17 Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien, 
en beschaamd worden, als Gij, HEERE! mij geholpen, en mij getroost zult 
hebben.

Psalmen 91:14,15 Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem 
uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. 15 Hij



zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem
zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken.

Psalmen 92:11(12) En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen; mijn oren 
zullen het horen, aangaande de boosdoeners, die tegen mij opstaan.

Psalmen 103:10 Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar 
onze ongerechtigheden.

Psalmen 104:9 Gij hebt een paal gesteld, dien zij niet overgaan zullen; zij 
zullen de aarde niet weder bedekken.

Psalmen 107:6 Doch roepende tot den HEERE in de benauwdheid, die zij 
hadden, heeft Hij hen gered uit hun angsten;

Psalmen 118:10 Alle heidenen hadden mij omringd; het is in den Naam des 
HEEREN, dat ik ze verhouwen heb.

Psalmen 118:12 Zij hadden mij omringd als bijen; zij zijn uitgeblust als een 
doornenvuur; het is in den Naam des HEEREN, dat ik ze verhouwen heb.

Psalmen 121:7,8 De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij 
bewaren. 8 De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot
in der eeuwigheid.

Psalmen 138:3 Ten dage, als ik riep, zo hebt Gij mij verhoord; Gij hebt mij 
versterkt met kracht in mijn ziel.

Psalmen 140:1(1,2),4(5),5(6) Een psalm van David, voor den 
opperzangmeester. (2) Red mij, HEERE! van den kwaden mens; behoed mij 
voor den man alles gewelds; 4(5) Bewaar mij, HEERE! van de handen des 
goddelozen; behoed mij van den man alles gewelds; van hen, die mijn 
voeten denken weg te stoten. 5(6) De hovaardigen hebben mij een strik 
verborgen, en koorden; zij hebben een net uitgespreid aan de zijde des 
wegs; valstrikken hebben zij mij gezet. Sela.

Psalmen 142:6(7) Let op mijn geschrei, want ik ben zeer uitgeteerd; red mij 
van mijn vervolgers, want zij zijn machtiger dan ik.

Psalmen 143:9 Red mij, HEERE! van mijn vijanden; bij U schuil ik.
Psalmen 147:14 Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette 

der tarwe.
Psalmen 149:6-9 De verheffingen Gods zullen in hun keel zijn; en een 

tweesnijdend zwaard in hun hand; 7 Om wraak te doen over de heidenen, 
en bestraffingen over de volken; 8 Om hun koningen te binden met ketenen,
en hun achtbaren met ijzeren boeien; 9 Om het beschreven recht over hen 
te doen. Dit zal de heerlijkheid van al Zijn gunstgenoten zijn. Hallelujah!
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