
  



  

Psalm 108 een compositie-psalm



  

Psalm 60:7-14

7 Opdat uw geliefden ten strijde toegerust zijn, 

geef overwinning door uw rechterhand en 
antwoord mij. 

8 God heeft gesproken in zijn heiligdom. 

Ik wil juichen, ik wil Sichem verdelen, 

het dal van Sukkot uitmeten. 

9 Mij behoort Gilead, mij behoort Manasse, 

Efraïm is de schutse van mijn hoofd, 

Juda is mijn heersersstaf; 

10 Moab is mijn wasbekken, 

op Edom werp ik mijn schoen, 

over Filistea zal ik juichen. 

12 Wie zal mij naar de versterkte veste brengen, 

wie zal mij naar Edom geleiden? 

12 Zijt Gij het niet, o God, die ons verstoten 
hadt, 

zult Gij, o God, niet uittrekken met onze 
heerscharen? 

13 Bied ons hulp tegen de tegenstander, 

want mensenhulp is ijdel. 

14 Met God zullen wij kloeke daden doen, 

want Hij zelf zal onze tegenstanders vertreden.

Psalm 108:7-14

7 Opdat uw geliefden ten strijde toegerust zijn, 

geef overwinning door uw rechterhand en 
antwoord mij. 

8 God heeft gesproken in zijn heiligdom. 

Ik wil juichen, ik wil Sichem verdelen, 

het dal van Sukkot uitmeten. 

9 Mij behoort Gilead, mij behoort Manasse, 

Efraïm is de schutse van mijn hoofd, 

Juda is mijn heersersstaf; 

10 Moab is mijn wasbekken, 

op Edom werp ik mijn schoen, 

over Filistea zal ik juichen. 

12 Wie zal mij naar de versterkte veste brengen, 

wie zal mij naar Edom geleiden? 

12 Zijt Gij het niet, o God, die ons verstoten 
hadt, 

zult Gij, o God, niet uittrekken met onze 
heerscharen? 

13 Bied ons hulp tegen de tegenstander, 

want mensenhulp is ijdel. 

14 Met God zullen wij kloeke daden doen, 

want Hij zelf zal onze tegenstanders vertreden.



  

Psalm 57:8-12
8 Mijn hart is gerust, o God, 

ik wil zingen, psalmzingen, ja van 
harte. 

9 Waak op, harp en citer, 

ik wil het morgenrood wekken. 

10 Ik zal U loven, o HERE, onder de 
volken, 

U psalmzingen onder de natiën, 

11 want hoger dan de hemel is uw 
goedertierenheid, 

tot aan de wolken reikt uw trouw. 

12 Verhef U boven de hemelen, o 
God, 

uw heerlijkheid zij over de ganse 
aarde. 

Psalm 108:2-6
2 Mijn hart is gerust, o God, 

ik wil zingen, psalmzingen, ja van 
harte. 

3 Waak op, harp en citer, 

ik wil het morgenrood wekken. 

4 Ik zal U loven, o HERE, onder de 
volken, 

U psalmzingen onder de natiën, 

5 want hoger dan de hemel is uw 
goedertierenheid, 

tot aan de wolken reikt uw trouw. 

6 Verhef U boven de hemelen, o 
God, 

uw heerlijkheid zij over de ganse 
aarde. 



  

deel I (vs.1-6) 
uit Psalm 57:
David in de spelonk
vervolgd door Saul

deel II (vs.7-14) 
uit Psalm 60:
David als koning na het verslaan van 
de vijanden



  

Psalm 108 - deel 1 

1 Een lied. Een psalm van David.

2 Mijn hart is gerust, o God, 

ik wil zingen, psalmzingen, ja van harte. 

3 Waak op, harp en citer, 

ik wil het morgenrood wekken. 



  

4 Ik zal U loven, o HERE, onder de volken, 

U psalmzingen onder de natiën, 

5 want hoger dan de hemel is uw 
goedertierenheid, 

tot aan de wolken reikt uw trouw. 

6 Verhef U boven de hemelen, o God, 

uw heerlijkheid zij over de ganse aarde. 



  

het 2-de deel uit Psalm 60...



  

7 Opdat uw geliefden ten strijde toegerust 
zijn, 

geef overwinning door uw rechterhand en 
antwoord mij. 

8 God heeft gesproken in zijn heiligdom. 

Ik wil juichen, ik wil Sichem verdelen, 

het dal van Sukkot uitmeten. 



  

9 Mij behoort Gilead, mij behoort Manasse, 

Efraïm is de schutse van mijn hoofd, 

Juda is mijn heersersstaf; 

10 Moab is mijn wasbekken, 

op Edom werp ik mijn schoen, 

over Filistea zal ik juichen. 



  

11 Wie zal mij naar de versterkte veste 
brengen, 

wie zal mij naar Edom geleiden? 

12 Zijt Gij het niet, o God, die ons verstoten 
hadt, 

zult Gij, o God, niet uittrekken met onze 
heerscharen? 



  

13 Bied ons hulp tegen de tegenstander,
 
want mensenhulp is ijdel.

14 Met God zullen wij kloeke daden doen,

want Hij zelf zal onze tegenstanders 
vertreden.



  

deel I - uit Psalm 57

David in de spelonk 
op de vlucht voor Saul

* uit Bethlehem
* goede herder
* gezalfd
* verslaat de vijand (Goliath)
* achtervolgd door Saul
* verborgen in een spelonk
* verzameling getrouwen rond zich



  

Psalm 108 1 Een lied. Een psalm van 
David. 

Handelingen 2

29 Mannen broeders, men mag vrijuit tot 
u zeggen van de aartsvader David, dat 
hij en gestorven en begraven is, en zijn 
graf is bij ons tot op deze dag. 30 Daar hij 
(=David) nu een profeet waseen profeet was en wist... 

1 2



  

1 Een lied. Een psalm van David. 

Handelingen 2

30 ... dat God hem onder ede gezworen 
had één uit de vrucht van zijn lendenen 
op zijn troon te doen zitten,
31 heeft hij in de toekomst gezien en 
gesproken van de opstanding van de 
Christus, dat Hij niet aan het dodenrijk is 
overgelaten, noch zijn vlees ontbinding 
heeft gezien.

1 2



  

2  O God! mijn hart is bereid; ik zal zingen 
en psalmzingen, ook mijn eer. (SV)

Hebreeën 2

9 ... wij zien Jezus, die voor een korte 
tijd beneden de engelen gesteld was 
vanwege het lijden des doods (opdat 
Hij door de genade Gods voor een 
ieder de dood zou smaken), met 
heerlijkheid en eerheerlijkheid en eer gekroond.



  

2   Waak op, gij luit en harp! 

Hebr. kinor

> Kinneret



  

2   Waak op, gij luit en harp! ik zal in den 
dageraad opwaken. (SV)

Matteüs 26

32 Doch nadat Ik zal zijn 
opgewekt, zal Ik u 
voorgaan naar Galilea.

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/images/maps/HolyLandSatellite7200big.jpg


  

4  Ik zal U loven, o HERE, onder de 
volken, 
U psalmzingen onder de natiën, 

Kolosse 1

26 ... het geheimenis, dat eeuwen en 
geslachten lang verborgen is geweest, 
maar thans geopenbaard aan zijn 
heiligen. 27 Hun heeft God willen 
bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid 
van dit geheimenis is ONDER DE ONDER DE 
NATIËNNATIËN: Christus onder uChristus onder u, de hoop 
der heerlijkheid.



  

5  want hoger dan de hemel is uw 
goedertierenheid...

Efeze 2
6 Hij... heeft ons mede opgewekt en 
ons mede een plaats gegeven in de 
hemelse gewesten, in Christus 
Jezus, 7 om in de komende eeuwen 
de overweldigende rijkdom zijner 
genade te tonen naar zijn 
goedertierenheidgoedertierenheid over ons in 
Christus Jezus. 8 Want door GENADEGENADE 
zijt gij behouden...

1 2



  

5  want hoger dan de hemel is uw 
goedertierenheid...

Efeze 3
17 ... Geworteld en gegrond in de 
liefde, 18 zult gij dan samen met alle 
heiligen, in staat zijn te vatten, hoe 
groot de breedte en lengte en 
HOOGTEHOOGTE en diepte is, 19 en te kennen 
de liefde van Christus, die de kennis 
te boven gaat...

1 2



  

5  ... tot aan de wolken (lucht - sky) reikt 
uw trouw. 

3 Wat toch is het geval? Als sommigen 
ontrouw geworden zijn, zal dan hun 
ontrouw de trouw van Gods 
tenietdoen? 
4 VOLSTREKT NIET!VOLSTREKT NIET! 



  

6  Verhef U (=wees verheven) boven de 
hemelen, o God, 
uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.

Matteüs 6

10 uw Koninkrijk kome; uw wil 
geschiede, gelijk in de hemel 
alzo ookalzo ook op de aarde op de aarde.
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