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Psalms 68:1(1,2) Vir die musiekleier. Van Dawid. 'n Psalm. 'n Lied. (2) God 
staan op, sy vyande raak verstrooid, en sy haters vlug voor sy aangesig 
weg!

Psalms 5:9,10(10,11) Want in hulle mond is niks betroubaars nie; hulle 
binneste bring onheil; hulle keel is 'n oop graf; hulle maak hul tong glad. 
10(11) Verklaar hulle skuldig, o God! Laat hulle val deur hul planne; dryf 
hulle weg oor die menigte van hul oortredinge, want hulle is wederstrewig 
teen U.

Psalms 7:1-3 Sjiggajon van Dawid wat hy tot eer van die HERE gesing het 
weens die woorde van Kus, die Benjaminiet. (2) HERE, my God, by U skuil 
ek; verlos my van al my vervolgers en red my; 2(3) sodat hy nie soos 'n leeu
my verskeur en wegruk sonder dat iemand red nie.

Psalms 11:6 Hy sal op die goddelose vangnette, vuur en swawel laat reën; en 
'n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees.

Psalms 18:2(3) Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder; my God, 
my rots by wie ek skuil; my skild en die horing van my heil, my rotsvesting.

Psalms 18:14(15) En Hy het sy pyle uitgestuur en hulle verstrooi; ja, sy 
bliksems in menigte, en Hy het hulle verwar.

Psalms 18:17(18) Hy het my verlos van my magtige vyand en van my haters, 
omdat hulle te sterk was vir my.

Psalms 18:39(40) En U het my met krag omgord vir die stryd; U het my 
teëstanders onder my laat buk.

Psalms 18:45(46) Uitlanders word kragteloos en kom met siddering uit hulle 
vestings.

Psalms 18:48(49) wat my red van my vyande; ja, U verhef my bo my 
teëstanders; U bevry my van die man van geweld.

Psalms 23:3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om 
sy Naam ontwil.

Psalms 27:11 HERE, leer my u weg en lei my op 'n gelyk pad, vanweë my 
vyande.

Psalms 31:15(16) My tye is in u hand; red my uit die hand van my vyande en 
van my vervolgers.

Psalms 34:4(5) Dalet. Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord en 
my uit al my vrees gered.

Psalms 34:7(8) Get. Die Engel van die HERE trek 'n laer rondom die wat Hom 
vrees, en red hulle uit.

Psalms 34:13(14) Noen. Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat 
hulle nie bedrog spreek nie.



Psalms 34:17-19(18-20) Sade. Hulle roep, en die HERE hoor, en Hy red hulle uit
al hul benoudhede. 18(19) Kof. Die HERE is naby die wat gebroke is van 
hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees. 19(20) Resj. Menigvuldig is 
die teëspoede van die regverdige, maar uit dié almal red die HERE hom.

Psalms 35:1-8 'n Psalm van Dawid. HERE, twis met die wat met my twis; 
bestry die wat my bestry! 2 Gryp die klein skild en die grote, en staan op as
my hulp! 3 En trek die spies uit en stuit my vervolgers! Spreek tot my siel: 
Ek is jou heil! 4 Laat hulle wat my lewe soek, beskaamd staan en in die 
skande kom; laat hulle wat my ongeluk beraam, agteruitwyk en rooi van 
skaamte word! 5 Laat hulle word soos kaf voor die wind, terwyl die Engel 
van die HERE hulle wegstoot. 6 Laat hulle weg duister en glibberig wees, 
terwyl die Engel van die HERE hulle vervolg! 7 Want hulle het sonder 
oorsaak die kuil met hul net vir my verberg, hulle het sonder oorsaak 
gegrawe teen my lewe. 8 Laat verwoesting oor hom kom sonder dat hy dit 
weet, en laat sy net hom vang wat hy gespan het; laat hom daarin val met 
verwoesting!

Psalms 35:10 Al my beendere sal sê: HERE, wie is soos U? U wat die ellendige
red van die wat sterker is as hy; ja, die ellendige en behoeftige van sy 
berower!

Psalms 36:7-9(8-10) Hoe kosbaar is u goedertierenheid, o God! Daarom skuil 
die mensekinders onder die skaduwee van u vleuels. 8(9) Hulle verkwik hul 
aan die vettigheid van u huis, en U laat hulle drink uit die stroom van u 
genietinge. 9(10) Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die 
lig.

Psalms 37:5 Gimel. Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hy 
sal dit uitvoer;

Psalms 37:23,24 Mem. Deur die HERE word die gange van 'n man bevestig, en 
Hy het 'n welbehae in sy weg. 24 As hy val, dan stort hy nie neer nie; want 
die HERE ondersteun sy hand.

Psalms 37:40 En die HERE help hulle en red hulle; Hy red hulle van die 
goddelose mense en verlos hulle, want hulle skuil by Hom.

Psalms 39:1 Vir die musiekleier; vir Jedútun. 'n Psalm van Dawid. (39:2) Ek het
gesê: Ek wil my weë bewaar, sodat ek nie sondig met my tong nie; ek wil 
my mond in toom hou solank as die goddelose nog voor my is.

Psalms 41:4(5) Ék het gesê: o HERE, wees my genadig! Genees my, want ek 
het teen U gesondig.

Psalms 42:5(6),11(12) Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? 
Hoop op God; want ek sal Hom nog loof--die verlossing van sy aangesig! 
11(12) Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op 
God, want ek sal Hom nog loof--die verlossing van my aangesig en my God! 
(Psalms 43:5)

Psalms 43:1 Doen aan my reg, o God, en verdedig my regsaak teen 'n 



onbarmhartige volk; red my van die man van bedrog en onreg!
Psalms 44:4(5) U self is my Koning, o God! Gebied die oorwinninge van Jakob.
Psalms 51:4(6) Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u 

oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou.
Psalms 52:5(7) So sal God jou dan ook vir ewig omverwerp, jou wegruk en jou 

uit die tent uitsleep; ja, Hy sal jou ontwortel uit die land van die lewendes. 
Sela.

Psalms 54:7(9) want dié het my uit alle benoudheid gered, en my oog het met 
welgevalle op my vyande neergesien.

Psalms 55:18(19) Hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want met 
menigtes is hulle teen my.

Psalms 59:2(3) Red my van die werkers van ongeregtigheid, en verlos my van 
die manne van bloed!

Psalms 60:12(14) In God sal ons kragtige dade doen, en Hy self sal ons vyande
vertrap.

Psalms 63:11(12) Maar die koning sal bly wees in God; elkeen wat by Hom 
sweer, sal hom beroem; want die mond van die leuensprekers sal gestop 
word.

Psalms 66:3 Sê tot God: Hoe vreeslik is u werke! Deur die grootheid van u 
sterkte sal u vyande kruipende na U toe kom.

Psalms 68:6(7) God laat die eensames woon in 'n huisgesin, Hy lei die 
gevangenes uit in voorspoed; maar die wederstrewiges woon in 'n dor land.

Psalms 68:35(36) Vreeslik is God uit jou heiligdomme, o Israel! Die God van 
Israel--Hy gee aan die volk sterkte en kragte. Geloofd sy God!

Psalms 70:1(1,2) Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid, by die gedenkoffer. 
(2) o God, maak tog gou om my te red, o HERE, om my te help!

Psalms 71:4 My God, red my uit die hand van die goddelose, uit die mag van 
hom wat onreg doen, en van die geweldenaar.

Psalms 71:13 Laat hulle wat my as vyand behandel, beskaamd staan, verteer 
word; laat hulle wat my ongeluk soek, hulleself toedraai in smaad en 
skande.

Psalms 72:12 Want hy sal die behoeftige red wat daar roep om hulp, en die 
ellendige en wie geen helper het nie.

Psalms 76:12(13) wat die trots van die vorste wegsny, vreeslik is vir die 
konings van die aarde.

Psalms 79:9 Help ons, o God van ons heil, om die eer van u Naam, en red ons 
en doen versoening oor ons sondes ter wille van u Naam.

Psalms 86:17 Doen aan my 'n teken ten goede, sodat my haters dit sien en 
beskaamd kan staan, omdat U, o HERE, my gehelp en getroos het.

Psalms 91:14,15 Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red; Ek sal 
hom beskerm, omdat hy my Naam ken. 15 Hy sal My aanroep, en Ek sal 
hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan 



hom gee.
Psalms 92:11(12) En my oog sien met welgevalle neer op die wat my voorlê, 

my ore hoor van die wat teen my as kwaaddoeners opstaan.
Psalms 103:10 Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons

ongeregtighede nie.
Psalms 104:9 'n Grens het U gestel waar hulle nie oor mag gaan nie; hulle mag

die aarde nie weer oordek nie.
Psalms 107:6 Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid; uit hul 

angste het Hy hulle gered.
Psalms 118:10 Al die heidene het my omsingel; dit is in die Naam van die 

HERE dat ek hulle stukkend gekap het.
Psalms 118:12 Hulle het my omsingel soos bye--hulle is uitgeblus soos 'n 

doringtakvuur; dit is in die Naam van die HERE dat ek hulle stukkend gekap
het.

Psalms 121:7,8 Die HERE sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy 
bewaar. 8 Die HERE sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in 
ewigheid.

Psalms 138:3 Die dag toe ek geroep het, het U my verhoor, my moedig 
gemaak met krag in my siel.

Psalms 140:1(1,2) Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid. (2) Red my, HERE, 
van die kwaaddoeners, bewaar my vir die manne van geweld;

Psalms 140:4,5(5,6) Bewaar my, HERE, vir die hande van die goddelose; 
behoed my vir die manne van geweld wat planne beraam om my voete weg 
te stoot. 5(6) Trotsaards het vir my 'n vangnet gespan en toue; hulle het 'n 
net uitgespan aan die kant van die pad; strikke het hulle vir my gestel. 
Sela.

Psalms 142:6(7) Luister na my smeking, want ek is baie swak; red my van my 
vervolgers, want hulle is vir my te sterk.

Psalms 143:9 Red my van my vyande, HERE! By U skuil ek.
Psalms 147:14 Hy wat aan jou grondgebied vrede verskaf, wat jou versadig 

met die beste van die koring,
Psalms 149:6-9 Lofverheffinge van God is in hulle keel, en 'n tweesnydende 

swaard in hulle hand; 7 om wraak te oefen onder die heidene, strafgerigte 
onder die volke; 8 om hulle konings met kettings te bind en hulle edeles 
met ysterboeie; 9 om 'n vonnis wat opgeskrywe is, aan hulle te voltrek. 'n 
Eer is dit vir al sy gunsgenote! Halleluja!
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