
  



  

deel I 
uit Psalm 57:
David in de spelonk
vervolgd door Saul

deel II 
uit Psalm 60:
David als koning na het verslaan van 
de vijanden



  

Psalm 108 - deel I (Psalm 57)

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. 



  

Psalm 108 - deel II (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.



  

2Samuël 8

11 ... al de volken, die hij (= 
David) had onderworpen (...)
12 Aram, Moab, de Ammonieten, 
de Filistijnen, Amalek (...)
13  David verwierf zich roem bij 
zijn terugkeer door het verslaan 
van de Edomieten in het 
Zoutdal (...) 
14 ... De HERE gaf David de 
overwinning overal waar hij 
heentrok.



  

Uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.

7 Opdat Uw geliefden ten strijde 
toegerust zijn (=bevrijd worden). 



  

7 ... geef overwinningoverwinning (= heil, redding) door 
uw rechterhand en antwoord mij. 



  

2Samuël 5:19 

... David vroeg de HERE: Zal ik 
optrekken tegen de Filistijnen? 
(...) En de HERE antwoordde 
David: Trek op, want Ik zal de 
Filistijnen zeker in uw macht 
geven.

8 God heeft gesproken in zijn heiligdom. 
 



  

8 ... Ik (= David) wil juichen, ik 
wil Sichem verdelen, het dal 
van Sukkot uitmeten.

Genesis 33:17 

Maar Jakob brak op naar 
Sukkot en (...) voor zijn 
kudde maakte hij hutten. 
Daarom noemde hij die 
plaats Sukkot.



  

9  Mij behoort Gilead, mij behoort 
Manasse...



  

9  ... Efraïm is de schutse (=beschutting) 
van mijn hoofd... 



  

9  ... Juda is mijn heersersstaf...

Genesis 49

9 Een leeuwewelp is 
Juda (...)
10 De scepter zal van 
Juda niet wijken, noch 
de heersersstafheersersstaf tussen 
zijn voeten, totdat Silo 
komt, en hem zullen de 
volken gehoorzaam 
zijn.



  

10 Moab is mijn wasbekken...



  

10 ... op Edom werp ik mijn schoen...



  

10 ... op Edom werp ik mijn schoen...

Numeri 24

17 ... een ster gaat op uit 
Jakob, een scepter rijst op 
uit Israel (...)
18 Dan zal Edom een veroverd 
gebied wezen (...)  Maar 
Israel zal kracht oefenen.



  

10 ... over Filistea (=Palestina) zal ik 
juichen.

Ezechiël 25 

15 Zo zegt de Here HERE: Omdat de 
Palestijnen wraakzuchtig gehandeld 
hebben (...)
16 daarom, zo zegt de Here HERE: zie, Ik 
strek mijn hand uit tegen de Palestijnen 
(...) zelfs het overblijfsel aan het strand 
der zee te gronde richten;
17 (...) En zij zullen weten, dat Ik de 
HERE ben, wanneer Ik mijn wraak over 
hen breng.



  

11 Wie zal mij naar de versterkte veste 
brengen, wie zal mij naar Edom geleiden? 



  

Petra - Sela - Bozra



  

11 Wie zal mij naar de versterkte veste 
brengen, wie zal mij naar Edom geleiden? 



  

Jesaja 63

1 Wie is het, die van EdomEdom komt, in 
helrode klederen van BosraBosra, die daar 
praalt in zijn gewaad, fier voortschrijdt 
in zijn grote kracht? Ik ben het, die in 
gerechtigheid spreek, machtig om te 
verlossen.



  

Micha 2

12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw 
geheel bijeenbrengen, voorzeker 
vergaderen het overblijfsel van Israel. 
Ik zal hen bijeenbrengen als schapen 
van Bosravan Bosra, als een kudde in het midden 
der weide. Het zal er gonzen van 
mensen.
13 De doorbreker trekt voor hen op; zij 
breken door en trekken door de poort en 
gaan daardoor uit; en hun koning trekt 
voor hen uit, en de HERE aan hun spits.



  

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 (= 
menigten, troepen)?



  

13 Bied ons hulp tegen de tegenstander, 
want mensenhulp (SV: mensenheil) is ijdel.

Psalm 146

3 Vertrouwt niet op prinsen, op een 
mensen kind, bij wie geen heil is;
4  gaat zijn adem uit, dan keert hij 
weder tot zijn aarde, te dien dage 
vergaan zijn plannen.



  

14 Met God zullen wij kloeke daden doen,
want Hij zelf zal onze tegenstanders 
vertreden.

Jesaja 9

7 Groot zal de heerschappij zijn en 
eindeloos de vrede op de troon van op de troon van 
DavidDavid en over zijn koninkrijk, doordat 
hij het sticht en grondvest met recht 
en gerechtigheid (...) De ijver van de De ijver van de 
HEREHERE der heerscharen zal dit doen.
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