
  



  

1 Een psalm. Een lied voor de 
tempelwijding. Van David. 

St.Vert.:
Een psalm, een lied 
der inwijding van Davids huis. 

lett.
wijding van het huis. Van David



  



  

=> te Jeruzalem was wedergekomen...



  

=> te Jeruzalem was wedergekomen...

=> in zijn koninkrijk hersteld zijnde...



  

=> te Jeruzalem was wedergekomen...

=> in zijn koninkrijk hersteld zijnde...



  

2 Ik zal U verhogen, HERE, 
want Gij hebt mij opgetrokken... 

kanttekening St.Vert.

"Gelijk men iets ophaalt of optrekt uit een 
waterput ... wanneer men water put, 
waarvan het Hebr. woord gebruikt wordt in 
Exodus 2:19..." 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dendermonde.be/cult/archeo/update%2520tom/Foto37gr.jpg&imgrefurl=http://www.dendermonde.be/cult/archeo/kerkstr-arch.htm&h=768&w=1024&sz=197&hl=nl&start=2&sig2=zyzhJn9C8EhncZuOreFSfg&um=1&tbnid=WB63dOhD9OjywM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=zhJkR9GfA6iw0gSbi53WDg&prev=/images%3Fq%3Dwaterput%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dnl%26rls%3DGFRD,GFRD:2006-51,GFRD:en%26sa%3DN


  

2  ... en mijn vijanden 
geen vreugde over mij gegeven. 



  

3 HERE, mijn God, 
tot U riep ik om hulp, 
en Gij hebt mij genezen. 



  

7 Tijdens zijn dagen in het vlees heeft 
Hij gebeden en smekingen onder 
sterk GEROEPGEROEP en tranen geofferd aan 
Hem, die Hem uit de dood kon redden, 
en HIJ IS VERHOORD UIT ZJN HIJ IS VERHOORD UIT ZJN 
ANGSTANGST...

Hebreeën 5



  

4 HERE, Gij deedt mij 

opkomen uit het dodenrijk,  



  

4 HERE, Gij deedt mij 
opkomen uit het dodenrijk, 
Gij hebt mij leven gegeven, 
zodat ik niet 
in de groeve nederdaalde. 



  

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 nu EEN PROFEET WASEEN PROFEET WAS en 
wist, dat God hem onder ede 
gezworen had een uit de vrucht 
zijner lendenen op zijn troon te 
doen zitten, >>

Handelingen 2



  

31 heeft hij IN DE TOEKOMST IN DE TOEKOMST 
GEZIENGEZIEN en gesproken van de 
OPSTANDING VAN DE CHRISTUSOPSTANDING VAN DE CHRISTUS, 
dat Hij niet aan het dodenrijk is 
overgelaten, noch zijn vlees 
ontbinding heeft gezien.

Handelingen 2



  

5 Psalmzingt de HERE, 
gij zijn gunstgenoten, 
en looft zijn heilige naam; 



  

6 want een ogenblik duurt zijn toorn,



  

6 want een ogenblik duurt zijn toorn,

een leven lang zijn welbehagen; 



  

32 Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt 
Hij Zich naar de grootheid van zijn 
gunstbewijzen.
33 Immers NIET VAN HARTENIET VAN HARTE verdrukt 
en bedroeft Hij de mensenkinderen.

Klaagliederen 3



  

4 Want een DAGDAG van WRAAKWRAAK had Ik in 
de zin en het JAARJAAR van mijn 
VERLOSSINGVERLOSSING was gekomen.

Jesaja 63

wraak - verlossing
         1 : 365



  

6 want een ogenblik duurt zijn toorn, 

een leven lang zijn welbehagen...

minuut: 60 sec.

uur: 3.600 sec.

dag: 86.400 sec.

jaar: 31.536.000 sec.

70 jaar: 2.207.520.000 sec

toorn -   welbehagen

        1 : 2.207.520.000



  

6 ...des avonds vernacht het geween, 
tegen de morgen is er gejuich. 



  

7 (St. Vert.) 
Ik zeide wel in mijn voorspoed: 
Ik zal niet wankelen in eeuwigheid.



  

8 (St.Vert.)
Want, HEERE! Gij hadt mijn berg 
door Uw goedgunstigheid vastgezet;



  

8 Gij verborgt uw aangezicht, 
ik stond verschrikt.



  

9 Tot U, HERE, riep ik, 
en tot de Here 
smeekte ik om genade: 



  

10 Wat voor gewin ligt er in mijn bloed, 
in mijn nederdalen in de groeve? 



  

10 Wat voor gewin ligt er in mijn bloed, 
in mijn nederdalen in de groeve? 



  

10 Wat voor gewin ligt er in mijn bloed, 
in mijn nederdalen in de groeve? 



  

20... vrede maakt door HET BLOED VAN HET BLOED VAN 
ZIJN KRUISZIJN KRUIS, alle dingen (lett. HET ALHET AL) 
weder met Zich te verzoenen, door 
Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij 
wat in de hemelen is.

Kolosse 1



  

10 ... Kan het stof U loven, 
kan dat uw trouw vermelden? 



  

17 Niet de doden zullen de HERE loven, 
niemand van wie in de stilte zijn 
neergedaald... 

Psalm 115



  

6 Want in de dood 
is Uwer geen gedachtenis; 
wie zou U loven 
in het dodenrijk? 

Psalm 6



  

5 De levenden weten tenminste, dat zij 
sterven moeten, maar DE DODEN DE DODEN 
WETEN NIETSWETEN NIETS... 

Prediker 9



  

10 Al wat uw hand vindt om naar uw 
vermogen te doen, doe dat, want er is 
GEEN WERKGEEN WERK of OVERLEGOVERLEG of KENNISKENNIS of 
WIJSHEIDWIJSHEID in het dodenrijk, waarheen 
gij gaat. 

Prediker 9



  

11 Hoor, HERE, en wees mij genadig, 
HERE, wees mij een helper. 



  

12 Mijn rouwklacht 
hebt Gij veranderd 

in een reidans, 
    mijn rouwkleed 

hebt Gij losgemaakt, 
met vreugde mij omgord, 



  

2 ...om uit te roepen een JAARJAAR van 
het WELBEHAGENWELBEHAGEN des Heren en 
een dag der wrake van onze God;

Jesaja 61



  

2 ...om uit te roepen een JAARJAAR van 
het WELBEHAGENWELBEHAGEN des HEREN en 
een dag der wrake van onze God;
om alle treurenden te troosten,
3 om over de treurenden van Sion 
te beschikken, dat men hun geve 
hoofdsieraadhoofdsieraad in plaats van as, 
vreugdeolievreugdeolie in plaats van rouw, 
een lofgewaadlofgewaad in plaats van een 
kwijnende geest. 

Jesaja 61



  

13  (St.Vert.) 
Opdat mijn eer 
U psalmzinge, 
en niet zwijge. 
HEERE, mijn God! 
in eeuwigheid zal ik U loven.



  



  

22 ...in het midden DER GEMEENTEDER GEMEENTE 
zal ik U lofzingen.

Psalm 22



  

23 ... looft Hem, verheerlijkt Hem, gij 
GANSE NAGESLACHT VAN JAKOBGANSE NAGESLACHT VAN JAKOB......

Psalm 22



  

1 ... Looft de HERE, Looft de HERE, 
ALLE GIJ VOLKENALLE GIJ VOLKEN, , 
prijst Hem, prijst Hem, ALLEALLE gij  gij NATIENNATIEN......

Psalm 117



  

6 ... ALLES WAT ADEM HEEFTALLES WAT ADEM HEEFT, 
love de HERE. 
Halleluja!

Psalm 150
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