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Psaltaren 68:1(1,2) För sångmästaren; av David; en psalm, en sång. (2) Gud 
står upp; Hans fiender varda förskingrade, och de som hata Honom fly för 
Hans ansikte.

Psaltaren 5:9,10(10,11) Ty i deras mun är intet visst, deras innersta är 
fördärv, en öppen grav är deras strupe, sin tunga göra de hal. 10(11) Döm 
dem, o Gud; må de komma på fall med sina anslag. Driv bort dem för deras
många överträdelsers skull, eftersom de äro gensträviga mot dig.

Psaltaren 7:1,2(1-3) En sång av David, som han sjöng till HERREN för 
benjaminiten Kus' ords skull. (2) HERRE, min Gud, till dig tager jag min 
tillflykt; fräls mig från alla mina förföljare och rädda mig, 2(3) så att de 
icke, såsom lejon, sönderslita min själ och rycka bort henne utan 
räddning.

Psaltaren 11:6 Han skall låta ljungeldssnaror regna över de ogudaktiga; eld 
och svavel och glödande vind, det är den kalk som bliver dem beskärd.

Psaltaren 18:2(3) HERRE, mitt Bergfäste, min Borg och min Räddare, min 
Gud, min Klippa, till vilken jag tager min Tillflykt, min Sköld och min 
Frälsnings horn, mitt Värn.

Psaltaren 18:14(15) Han sköt sina pilar och förskingrade dem, ljungeldar i 
mängd och förvirrade dem.

Psaltaren 18:17(18) Han räddade mig från min starke fiende och från mina 
ovänner, ty de voro mig övermäktiga.

Psaltaren 18:39(40) Du omgjordade mig med kraft till striden, du böjde mina 
motståndare under mig.

Psaltaren 18:45(46) Ja, främlingarnas mod vissnade bort; med bävan 
övergåvo de sina borgar.

Psaltaren 18:48(49) du som har befriat mig från mina fiender och upphöjt mig 
över mina motståndare, räddat mig från våldets man!

Psaltaren 23:3 Han vederkvicker min själ; Han leder mig på rätta vägar, för 
sitt Namns skull.

Psaltaren 27:11 Visa mig, HERRE, din väg, och led mig på en jämn stig, för 
mina förföljares skull.

Psaltaren 31:15(16) Min tid står i dina händer; rädda mig från mina fienders 
hand och mina förföljare.

Psaltaren 34:4(5) Jag sökte HERREN, och Han svarade mig, och ur all min 
förskräckelse räddade han mig.

Psaltaren 34:7(8) HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som frukta 
honom, och han befriar dem.

Psaltaren 34:13(14) Avhåll då din tunga från det som är ont och dina läppar 



från att tala svek.
Psaltaren 34:17-19(18-20) När de rättfärdiga ropa, då hör HERREN och räddar

dem ur all deras nöd. 18(19) HERREN är nära dem som hava ett förkrossat 
hjärta och frälsar dem som hava en bedrövad ande. 19(20) Den rättfärdige 
måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt.

Psaltaren 35:1-8 Av David. Gå till rätta, HERRE, med dem som gå till rätta 
med mig; strid mot dem som strida mot mig. 2 Fatta sköld och skärm, och 
stå upp till min hjälp; 3 drag fram spjutet, och spärra vägen för mina 
förföljare. Säg till min själ:» Jag är din frälsning.» 4 Må de komma på skam
och blygas, som stå efter mitt liv; må de vika tillbaka och varda utskämda,
som hava ont i sinnet mot mig. 5 Må de bliva såsom agnar för vinden, och 
HERRENS ängel drive dem bort. 6 Deras väg blive mörk och slipprig, och 
HERRENS ängel drive dem bort. 7 Ty utan sak hava de försåtligen tillrett 
sin nätgrop för mig, utan sak hava de grävt en grav för mitt liv. 8 Fördärv 
komme över den mannen oförtänkt, det nät han har utlagt må fånga 
honom; ja, till sitt fördärv falle han själv däri.

Psaltaren 35:10 Alla ben i min kropp skola säga:» HERRE, vem är dig lik, du 
som räddar den betryckte från den som är honom för stark, den betryckte 
och fattige ifrån den som plundrar honom?»

Psaltaren 36:7-9(8-10) Huru dyrbar är icke din nåd, o Gud! Människors barn 
hava sin tillflykt under dina vingars skugga. 8(9) De varda mättade av ditt 
hus' rika håvor, och av din ljuvlighets ström giver du dem att dricka. 9(10) 
Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus se vi ljus.

Psaltaren 37:5 Befall din väg åt HERREN och förtrösta på Honom; Han skall 
göra det.

Psaltaren 37:23,24 Genom HERREN bliva en mans steg fasta, när han har 
behag till hans väg. 24 Om han faller, störtar han dock icke till marken, ty 
HERREN håller honom vid handen.

Psaltaren 37:40 HERREN hjälper dem och befriar dem; Han befriar dem från 
de ogudaktiga och frälsar dem, ty de taga sin tillflykt till Honom.

Psaltaren 39:1 För sångmästaren, till Jedutun; en psalm av David. (39:2) Jag 
sade: »Jag vill akta på vad jag gör, så att jag icke syndar med min tunga; 
jag vill akta på att tygla min mun, så länge den ogudaktige är för mina 
ögon.»

Psaltaren 41:4(5) Så säger jag då: HERRE; var du mig nådig; hela du min själ, 
ty jag har syndat mot dig.

Psaltaren 42:5(6),11(12) Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i 
mig? Hoppas på Gud; ty jag skall åter få tacka Honom för frälsning genom 
Honom. 11(12) Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i 
mig? Hoppas på Gud; ty jag skall åter få tacka Honom, min frälsning och 
min Gud. (Psaltaren 43:5)

Psaltaren 43:1 Skaffa mig rätt, o Gud, och utför min sak mot ett folk utan 



fromhet; rädda mig ifrån falska och orättfärdiga människor.
Psaltaren 44:4(5) Du, densamme, är min Konung, o Gud; så tillsäg nu Jakob 

seger.
Psaltaren 51:4(6) Mot dig allena har jag syndat och gjort vad ont är i dina 

ögon; på det att du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar.
Psaltaren 52:5(7) Därför skall ock Gud störta dig ned för alltid, Han skall 

gripa dig och rycka dig ut ur din hydda och utrota dig ur de levandes land. 
Sela.

Psaltaren 54:7(9) Ja, ur all nöd räddar det mig, och mitt öga får se med lust 
på mina fiender.

Psaltaren 55:18(19) Han förlossar min själ och skaffar henne ro, så att de 
icke komma vid mig; ty de äro många, som stå mig emot.

Psaltaren 59:2(3) Rädda mig från ogärningsmännen, och fräls mig från de 
blodgiriga.

Psaltaren 60:12(14) Med Gud kunna vi göra mäktiga ting; Han skall förtrampa
våra ovänner.

Psaltaren 63:11(12) Men konungen skall glädja sig i Gud; berömma sig skall 
var och en som svär vid Honom, ty de lögnaktigas mun skall varda 
tillstoppad.

Psaltaren 66:3 Sägen till Gud: Huru underbara äro icke dina gärningar! För din
stora makts skull visa dina fiender dig underdånighet.

Psaltaren 68:6(7) en Gud som förhjälper de ensamma till ett hem, och som för
de fångna ut till lycka; allenast de gensträviga måste bo i en öken.

Psaltaren 68:35(36) Fruktansvärd är du, Gud, i din Helgedom; Israels Gud, 
han giver makt och styrka åt sitt folk. Lovad vare Gud!

Psaltaren 70:1 För sångmästaren; av David, till åminnelse. (70:2) Gud, kom 
till min räddning; HERRE, skynda till min hjälp.

Psaltaren 71:4 Min Gud, befria mig ur den ogudaktiges våld, ur den 
orättfärdiges och förtryckarens hand.

Psaltaren 71:13 Må de komma på skam och förgås, som stå emot min själ; 
må de höljas med smälek och blygd, som söka min ofärd.

Psaltaren 72:12 Ty Han skall rädda den fattige som ropar och den betryckte 
och den som ingen hjälpare har.

Psaltaren 76:12(13) Ty Han stäcker furstarnas övermod; fruktansvärd är han 
för konungarna på jorden.

Psaltaren 79:9 Hjälp oss, du vår frälsnings Gud, för Ditt Namns äras skull; 
rädda oss och förlåt oss våra synder för Ditt Namns skull.

Psaltaren 86:17 Gör ett tecken med mig, så att det går mig väl; och må de 
som hata mig se med blygd att du, o HERRE, hjälper mig och tröstar mig.

Psaltaren 91:14,15 »Han håller sig intill mig, därför skall jag befria honom; 
jag skall beskydda honom, därför att han känner Mitt Namn. 15 Han 
åkallar Mig, och jag skall svara honom; jag är med honom i nöden, jag 



skall rädda honom och låta honom komma till ära.
Psaltaren 92:11(12) Och med lust får mitt öga skåda på mina förföljare och 

mina öron höra om de onda som resa sig upp mot mig.
Psaltaren 103:10 Han handlar icke med oss efter våra synder och vedergäller

oss icke efter våra missgärningar.
Psaltaren 104:9 En gräns satte du, som vattnen ej fingo överskrida, så att de 

icke åter skulle betäcka jorden.
Psaltaren 107:6 Men de ropade till HERREN i sin nöd, och Han räddade dem 

ur deras trångmål.
Psaltaren 118:10,12 Alla hedningar omringa mig, men i HERRENS Namn skall 

jag förgöra dem. 12 De omringa mig såsom bin, men de slockna såsom eld 
i törne; i HERRENS Namn skall jag förgöra dem.

Psaltaren 121:7,8 HERREN skall bevara dig för allt ont, Han skall bevara din 
själ. 8 HERREN skall bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig
tid.

Psaltaren 138:3 När jag ropade, svarade du mig; du gav mig frimodighet, och 
min själ fick kraft.

Psaltaren 140:1(1,2),4,5(5,6)  För sångmästaren; en psalm av David. (2) Rädda
mig, HERRE, från onda människor, bevara mig från våldets män, 4(5) 
Bevara mig, HERRE, för de ogudaktigas händer, beskydda mig för våldets 
män, som uttänka planer för att bringa mig på fall. 5(6) Stolta människor 
lägga ut för mig snaror och garn; de breda ut nät invid vägens rand, giller 
sätta de för mig. Sela.

Psaltaren 142:6(7) Akta på mitt rop, ty jag är i stort elände; rädda mig från 
mina förföljare, ty de äro mig övermäktiga.

Psaltaren 143:9 Rädda mig från mina fiender, HERRE; hos dig söker jag 
skygd.

Psaltaren 147:14 Han skaffar dina gränser frid, Han mättar dig med bästa 
vete.

Psaltaren 149:6-9 Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i 
deras hand, 7 för att utkräva hämnd på hedningarna och hemsöka folken 
med tuktan, 8 för att binda deras konungar med kedjor och deras ädlingar 
med järnbojor, 9 för att utföra på dem den dom som är skriven. En 
härlighet bliver det för alla hans fromma. Halleluja!
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