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Voorwoord

In het Psalmboek bevinden we ons in de ‘binnenkamer van het 
Oude Testament’.  Hier kijken we – volgens een woord van Luther –  
de heiligen in het hart.                                                                                            
Als bestuur van de Stichting Herziening Statenvertaling zijn we 
dankbaar voor de goede ingang die de HSV onverminderd heeft in 
gemeenten, in gezinnen en op scholen en niet in het minst ook bij 
het persoonlijk bijbellezen.                                                                                                                                     
Graag bieden we als blijk van dankbaarheid deze uitgave aan die 
gebruikt kan worden voor persoonlijke overdenking en als 
geschenkboekje.                                                                                                                                  
Om het gebruik te vergemakkelijken is een korte inleiding op het 
Psalmboek toegevoegd en een lijst van bijzondere gelegenheden 
met bijpassende Psalmen. 

Namens het HSV-bestuur:

Ds. H. Russcher, voorzitter
Drs. I.A. Kole, secretaris

Correspondentieadres:
Prins Bernhardstraat 36,                                                                                                                                              
2825 BE Berkenwoude
i.akole@hetnet.nl
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Het bijbelboek PSALMEN

Titel
Het woord ‘psalm’ komt van een Grieks woord dat ‘zingen’ of ‘tokkelen 
op de snaren’ betekent.

Schrijver 
Veel psalmen (73) zijn gedicht door David . Maar er zijn ook veel 
psalmen van andere dichters, zoals bijvoorbeeld Asaf ( Ps.73-83) 
of Ethan (Ps.89).

Tijd
De Psalmen zijn geschreven over een heel lange periode, waarschijnlijk 
vanaf Mozes ( Ps.90) tot na de tijd van de ballingschap (bijvoorbeeld 
Ps.126).

Indeling 
Het boek Psalmen is in vijf ‘Psalmbundels ‘verdeeld:
Boek 1 – psalm 1-41
Boek 2 -  psalm 42 -72
Boek 3 -  psalm 73-89
Boek 4 -  psalm 90 – 106
Boek 5 -  psalm 107 – 150
Elke bundel wordt afgesloten met de lof aan de Heere.

Psalm 93-99 gaan over Gods macht en regering.
Psalm 113-118 is het ‘Hallel’, dat bij de paasmaaltijd gezongen werd                                            
(de lofzang, Matt.26:30). 
Psalm 120 -134 zijn de pelgrimsliederen, die gezongen weden op reis                                         
naar de feesten in Jeruzalem. 

Soort boek
Psalmen is een boek met alleen maar liederen. Die 150 liederen staan 
in de vorm van een gedicht. Wij noemen deze liederen psalmen.  
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Bij bijzondere momenten in ons leven zijn 
de volgende psalmen passend:

Aanbidden 22,29,32,66,95
Beproeven 7,17,26,66,77,78,81,95,139
Bidden  7,72,105,119,122 – in wezen is heel de 

psalmbundel een ‘gebedenboek’
Onderweg als pelgrim 121-134
Schuldbelijdenis 6,25,38,39,51,102,130,143
Vergeving 25,32,86,103
Dankzegging  8,9,19,24,27,29,30,33,46,47,56,65,67,68,69,

74,75,91,92,95,103,107,108, 111,113,116,1
17,124,127,134,135,126,136,138,144,146,1
47

Lofprijzing 103,145-150
Geloofsvertrouwen 56,57,62,121,125,138

Ziekte  6,12,13,22,25,28,30,35,38,39,41,57,69,70,7
7,86,88,91,102,120,121,130,142,143

Tegenspoed 10,37,44,49,73,92,94
Voorspoed 65,67,78
Verlangen naar God 42,43,63,84,122
Levensheiliging 25,86,119,143
Verlossing 124,126
Overwinning 46,74,108,124
Verdrukking 46,79,80
Biddag 65,69,80,85,144
Dankdag 66,81,107,136,147
Avondmaal 15,23,24,25,26,27,32,42,43,65,84,130,139
Kerst 40,75,98,108,132
Lijdenstijd	 16,22,40,41,45,55
Pasen 16,22,40,118
Hemelvaart 8,47,68,110
Pinksteren 45,68,72,87,133
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Sleutelteksten

•  Psalm 23:1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder,  
mij ontbreekt niets.

• Psalm 25:4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw 
paden.

• Psalm 42:3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God.
• Psalm 51:6 Tegen U, U alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat 

kwaad is in Uw ogen
•  Psalm 103:2 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn 

weldaden.
• Psalm  150:6 Laat alles wat ademt heeft de HEERE loven. Halleluja! 
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HET BOEK PSALMEN

1
BOEK EEN (Psalm 1–41) 

Twee wegen
1 Welzalig de man

die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars,

die niet zit op de zetel van de spotters,
2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE

en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,

waarvan het blad niet afvalt;
al wat hij doet, zal goed gelukken.

4 Maar zo zijn de goddelozen niet:
die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.

5 Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht,
de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen.

6 Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen,
maar de weg van de goddelozen zal vergaan.

2
De HEERE en Zijn Gezalfde
1 Waarom woeden de heidenvolken

en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
2 De koningen van de aarde stellen zich op

en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:

3 Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!

4 Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.

5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.

6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.

7 Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,

Ík heb U heden verwekt.
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8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven,
de einden der aarde als Uw bezit.

9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,
U zult hen in stukken slaan als aardewerk.

10 Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.

11 Dien de HEERE met vreze,
verheug u met huiver.

12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt,
wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.

Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

3
Morgenlied
1 Een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom.

2 HEERE, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders;
velen staan tegen mij op.

3 Velen zeggen van mijn ziel:
Hij heeft geen heil bij God. Sela

4 U echter, HEERE, bent een schild voor mij,
mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.

5 Met mijn stem riep ik tot de HEERE,
en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. Sela

6 Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte,
want de HEERE ondersteunde mij.

7 Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk,
die zich aan alle kanten tegen mij opstellen.

8 Sta op, HEERE,
verlos mij, mijn God,

want U hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen,
de tanden van de goddelozen hebt U stukgebroken.

9 Het heil is van de HEERE;
Uw zegen is over Uw volk. Sela

4
Avondlied
1 Een psalm van David, voor de koorleider, bij snarenspel.

2 Als ik roep, verhoor mij,
o God van mijn gerechtigheid!
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In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt.
Wees mij genadig en luister naar mijn gebed.

3 Aanzienlijken, hoelang zult u mijn eer te schande maken?
Hoelang zult u het lege liefhebben, de leugen zoeken? Sela

4 Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling afgezonderd;
de HEERE hoort als ik tot Hem roep.

5 Wees ontzet, maar zondig niet;
spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. Sela

6 Breng offers van gerechtigheid
en vertrouw op de HEERE.

7 Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien?
Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!

8 U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven
dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed 
hadden.

9 In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen,
want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.

5
Morgenlied
1 Een psalm van David, voor de koorleider, bij fluitspel.

2 HEERE, neem mijn woorden ter ore,
let op mijn zuchten.

3 Sla acht op mijn stem als ik roep,
mijn Koning en mijn God,

want tot U bid ik.
4 ‘s Morgens hoort U mijn stem, HEERE;

‘s morgens leg ik mijn gebed voor U neer
en zie ik naar U uit.

5 Want U bent geen God Die vreugde vindt in goddeloosheid,
de kwaaddoener zal bij U niet verblijven.

6 De dwazen blijven niet staande
voor Uw ogen.

U haat allen die onrecht bedrijven,
7 U brengt de leugenaars om.

Van de man van bloed en bedrog
heeft de HEERE een afschuw.

8 Ik echter zal door Uw grote goedertierenheid
Uw huis binnengaan,
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mij buigen naar Uw heilig paleis
in vreze voor U.

9 HEERE, leid mij in Uw gerechtigheid,
omwille van mijn belagers;

maak Uw weg vóór mij recht.

10 Want in hun mond is niets wat betrouwbaar is,
hun binnenste is enkel verderf,

hun keel is een open graf,
met hun tong vleien zij.

11 Verklaar hen schuldig, o God,
laat hen ten val komen met hun opvattingen;

verdrijf hen om hun vele overtredingen,
want zij zijn U ongehoorzaam.

12 Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht nemen,
laat hen voor eeuwig juichen

omdat U hen beschut;
laat in U van vreugde opspringen

wie Uw Naam liefhebben.
13 U immers zegent de rechtvaardige, HEERE;

U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild.

6
Eerste boetpsalm
1 Een psalm van David, voor de koorleider, bij snarenspel, op ‘De achtste’.

2 HEERE, straf mij niet in Uw toorn,
bestraf mij niet in Uw grimmigheid!

3 Wees mij genadig, HEERE, want ik ben verzwakt,
genees mij, HEERE, want mijn beenderen zijn verschrikt.

4 Ja, mijn ziel is zeer door schrik overmand.
En U, HEERE, hoelang nog?

5 Keer terug, HEERE, red mijn ziel,
verlos mij, omwille van Uw goedertierenheid.

6 Want in de dood is er geen gedachtenis aan U,
wie zal U loven in het graf?

7 Ik ben moe van mijn zuchten,
heel de nacht maak ik mijn bed nat,

doorweek ik mijn rustbank met mijn tranen.
8 Mijn ogen zijn verzwakt van verdriet,

ze zijn oud geworden vanwege al mijn tegenstanders.
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9 Ga weg van mij, u allen die onrecht bedrijft,
want de HEERE heeft mijn luide geween gehoord.

10 De HEERE heeft mijn smeken gehoord,
de HEERE zal mijn gebed aannemen.

11 Al mijn vijanden worden zeer beschaamd en door schrik overmand;
zij deinzen terug, zij worden in een ogenblik beschaamd.

7
Gebed om gerechtigheid
1 Sjiggajon van David, dat hij voor de HEERE gezongen heeft, vanwege 
de woorden van Cusj, de Benjaminiet.

2 HEERE, mijn God, tot U neem ik de toevlucht,
verlos mij van al mijn vervolgers en red mij.

3 Anders verscheuren zij mijn ziel als een leeuw,
slepen zij mij weg, terwijl er niemand is die redt.

4 HEERE, mijn God, als ik dát gedaan heb,
als er onrecht aan mijn handen kleeft,

5 als ik iemand kwaad vergolden heb die vrede met mij had
– wie mij zonder reden benauwde, heb ik juist gered! –

6 dan mag de vijand mij vervolgen, achterhalen,
mijn leven op de grond vertrappen

en mijn eer in het stof doen wonen! Sela

7 Sta op, HEERE, in Uw toorn,
verhef U tegen de verbolgenheid van wie mij benauwen,

ontwaak ter wille van mij;
U hebt het recht ingesteld.

8 De gemeenschap van volken zal U omringen,
neem dan weer plaats hoog boven hen.

9 De HEERE zal over de volken rechtspreken.

Doe mij recht, HEERE, want ik ben rechtvaardig
en oprechtheid is bij mij.

10 Laat er toch een einde komen aan de slechtheid van de goddelozen,
maar doe de rechtvaardige standhouden,

o rechtvaardige God, Die harten en nieren beproeft.

11 Mijn schild is bij God,
Die de oprechten van hart verlost.

12 God is een rechtvaardige Rechter,
een God Die iedere dag toornt.
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13 Als men zich niet bekeert,
dan zal Hij Zijn zwaard scherpen,

Zijn boog spannen, en aanleggen.
14 Hij heeft dodelijke wapens voor Zich gereedgemaakt,

Hij richt Zijn pijlen op de felle achtervolgers.

15 Zie, hij heeft weeën van onrecht
en is zwanger van kwaad,

hij zal leugen baren.
16 Hij heeft een kuil gedolven en die uitgegraven,

maar hij is gevallen in het graf dat hij zelf gemaakt heeft.
17 Zijn moeite zal op zijn eigen hoofd terugkeren,

zijn geweld op zijn eigen schedel neerdalen.

18 Ik zal de HEERE loven om Zijn gerechtigheid,
en voor de Naam van de HEERE, de Allerhoogste, psalmen zingen.

8
De majesteit van de HEERE
1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’.

2 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.

3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw 
tegenstanders,

om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.

4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,

5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?

6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
en hem met eer en glorie gekroond.

7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd:

8 schapen en runderen, die allemaal,
en ook de dieren van het veld,

9 de vogels in de lucht en de vissen in de zee,
al wat over de paden van de zeeën gaat.

10 HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
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9
Danklied voor een grote verlossing
1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘Dood van de zoon’.

2 Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart,
ik zal al Uw wonderen vertellen.

3 In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen,
ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste!

4 Want mijn vijanden zijn teruggedeinsd,
zij zijn gestruikeld en van voor Uw aangezicht omgekomen.

5 Want U hebt mijn recht en mijn rechtszaak behartigd,
U hebt Zich gezet op de troon, o rechtvaardige Rechter.

6 U hebt de heidenvolken bestraft, de goddeloze omgebracht,
hun naam uitgewist, voor eeuwig en altijd.

7 O vijand, zijn de verwoestingen voor altijd voltooid?
Hebt u steden weggerukt?

Hun nagedachtenis is met hen vergaan!

8 Maar de HEERE zetelt voor eeuwig,
Hij heeft Zijn troon gereedgemaakt voor het gericht.

9 Hij Zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en over de volken op billijke wijze rechtspreken.

10 De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte,
een veilige vesting in tijden van benauwdheid.

11 Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen,
omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken.

12 Zing psalmen voor de HEERE, Die te Sion woont,
verkondig onder de volken Zijn daden.

13 Want Hij eist vergelding voor vergoten bloed, Hij denkt daaraan,
Hij vergeet het hulpgeroep van de ellendigen niet.

14 Wees mij genadig, HEERE,
zie mijn ellende aan, mij aangedaan door wie mij haten,

U Die mij opheft uit de poorten van de dood.
15 Dan zal ik al Uw loffelijke daden vertellen in de poorten van de 

dochter van Sion,
mij verheugen in Uw heil.

16 De heidenvolken zonken in het graf dat zij maakten;
hun voet raakte gevangen in het net dat zij heimelijk spanden.


