Psalm 9, een danklied in 4 coupletten + refrein
- Lezing: Psalm 9:1-9 Prijs God vanwege zijn overwinningen en omdat Hij een eerlijke en eeuwige Rechter is.
Zingen: Psalm 9:1, 2 (vrouwen), 3 (mannen) en 4 (www.denieuwepsalmberijming)
- Lezing: Psalm 9:10-13
- Lezing: Psalm 9:14-21

Refrein=het hart van Davids lied.

Zingen: Psalm 9:5 en 6

Een noodkreet, Gods antwoord en een gebed. Zingen: Psalm 9:7, 8 (m), 9 (v) en 10

- God dóet recht! (opmerkingen over het refrein in vs10-13)
1. Verdrukten, nederigen, armen, zwakken: ‘de ootmoedigen’ = mensen die zich bewust zijn van hun ellendige situatie en
mogen geloven in de enige Helper.
2. Op grond van eigen ervaringen roept David op tot geloof, vertrouwen en lofzang.
3. God loven (mede) uit eigenbelang.
4. Wie hulp zoekt bij de Almachtige zal niet teleurgesteld worden!

Luisterlied: Psalm voor nu 9 https://youtu.be/Fnjs2Aq6SRg Dankzegging en voorbede
Zingen: Gezang 403:1, 2, 4 Wat mijn God wil, geschiede altijd
1
Psalm 9
Voor de koorleider. Op de wijs van De dood van de zoon. Een psalm van David.
2
Ik wil u loven, HEER, met heel mijn hart, vertellen van uw wonderdaden. 3Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen, uw naam
bezingen, Allerhoogste, 4nu mijn vijanden terugdeinzen, ten val komen en onder uw blik vergaan. 5Want u hebt mijn
rechten verdedigd, u nam plaats op uw zetel, rechtvaardige rechter. 6U hebt volken bedreigd, goddelozen omgebracht,
hun namen uitgewist voor eeuwig. 7De vijanden zijn verslagen, uit de herinnering verdwenen. U vaagde hun steden
weg: ruïnes voor altijd. 8Zo vergaat het hun! Maar de HEER zetelt voor eeuwig, zijn rechterstoel staat onwrikbaar vast.
9
Hij bestuurt de wereld naar recht en wet, alle volken berecht hij eerlijk.
10

Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. 11Wie uw naam kent, kan op u
vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER. 12Zing voor de HEER die zetelt op de Sion, maak aan de volken zijn daden
bekend. 13Hij wreekt vergoten bloed, gedenkt de doden, de noodkreet van de nederigen vergeet hij niet.
14

Heb erbarmen, HEER, zie hoe mijn haters mij kwellen, draag mij weg van de poorten van de dood. 15Dan kan ik
vertellen van uw roemrijke daden, juichen in de poorten van Sion: ‘U hebt mij gered!’ 16De volken verdwijnen in de kuil
die zij groeven, hun voet raakt verstrikt in het net dat zij heimelijk spanden. 17De HEER maakt zich bekend en doet recht,
door zijn hand komt de goddeloze ten val. 18Laten de goddelozen weggaan naar het dodenrijk, alle volken die God zijn
vergeten. 19Maar God vergeet de armen niet, voor de zwakken is niet alle hoop verloren. 20Sta op, HEER, laat de macht
niet aan mensen. Mogen de volken berecht worden in uw aanwezigheid. 21Jaag ze angst aan, HEER, zij moeten weten
dat ze mensen zijn.
Psalm 9 (dnp)
1. Met heel mijn hart geef ik U eer.
Uw daden wil ik prijzen, HEER!
Ik sta te juichen en te springen.
Uw grote naam zal ik bezingen.
2. Mijn vijand kromp van angst
ineen en kwam ten val toen U
verscheen. Want U, rechtvaardig in
uw oordeel, besloot als rechter in
mijn voordeel.
3. De goddelozen sloeg U neer.
Van hun bestaan weet niemand
meer. Hun steden zijn voorgoed
verdwenen; wat rest zijn enkel
losse stenen.
4. De HEER is rechter voor altijd.

Hij heeft de rechtszaak voorbereid.
Conform zijn wet zal Hij beslissen;
niet één keer zal Hij zich
vergissen.
5. De HEER staat voor verdrukten
klaar. Hij is een toevlucht in
gevaar. HEER, wie U kent, kan U
vertrouwen; U laat niet los wie op
U bouwen.
6. Zing voor de HEER, breng aan
het licht wat Hij als koning heeft
verricht. Hij wreekt het bloed dat
wordt vergoten; de zwakken zal
Hij niet verstoten.
7. Help, HEER, mijn haters
kwellen mij! Grijp in, mijn einde is

nabij.
Dan zal ik van uw hulp getuigen,
in Sions poorten voor U juichen.
8. De volken lopen in het net
dat zij zelf hebben opgezet.
De HEER zal zijn gezag
herstellen;
geen vijand kan het navertellen.
9. De goddelozen krijgen straf.
Wie God vergeten, wacht het graf.
Maar God zal aan de armen
denken en hun een nieuwe
toekomst schenken.
10. Sta op, druk trotse mensen neer
en vel een eerlijk vonnis HEER.
Laat alle volken voor U beven.
Toon hun dat zij maar even leven.

