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Psa ltaren.
I Psalmen.

2 Konungarne på jorden res11
sig upp, och furstarne rådslå
tillsammans emot Herren och
äll den man, som icke van- emot
hans smorde.
drar uti de ogudaktiges råd
Ps. 45: 8. Es. 61: 1.
och icke träder in uppä syn3 >Låtom oss sönderslita de·
dares väg och icke sitter der ras bojor och kasta deras band
bespottare sitta,
bort i frän oss.>
Ords. 1: 10. 3: 31. 4: 14. Ps. 2G:
4 Han, som bor i himmelen,
4, 5. Ps. 119: 1. Ps. 128: 1.
2 utan hafver sin lust uti ler, Herren bespottar dem.
13. 59: 9. Ords. 1: 26. 3: 34,
Herrens lag och tänker på hans Ps.637:
Derefter talar han till dem
lag bil.de dag och natt I
i sin vrede och förskräcker
Jos. 1: 8. Ps. 119: 55, 62.
3 Han är sil.som ett träd, plan- dem i sin harm :
6 •Men jag hafver insatt
teradt vid vattubäckar, hvilket
sin frukt bär i sinom tid, och min konung pä Zion, mitt he·
hvars löf icke förvissnar; och liga berg.•
45: 7. 89: 28. 93: 1. 110: 1.
allt hvad han gör, det lyckas Ps.
7 Jag vill förtälja om ett
väl.
Ps. 92: 13, 14, 15.
rådslut; till mig har Herren
Es. 60: 21. 61: 3. Jer. 17: 8.
4 Icke sä de ogudaktige; sagt: >Du iir min son, i dag
ntan de äro sil.som agnar, hafver jag födt dig.
Ap.,!}. 13: 33. Ebr. 1: 5. ~: 5.
hvilka vädret bortdrifver.
8 Aska af mig! sil vill jag
Job 21: 18. Ps. 35: 5. Es. 17: 13.
gifva. dig hedninga.rne till arf
29: 5. Jer. 13: 24.
5 Derföre skola ogudaktige och jordens ändar till egen·
icke bestä i domen, ej heller dom. Ps. 22: 28. 78: 8. Sak. 9: 10.
9 Du skall sönderslä dem
syndare i de rättfärdiges församling.
med jernspira, och sil.som ler6 Ty Herren känner de rätt· kärl skall du krossa dem.>
Upp. 2: 27. 19: 15.
fårdiges väg, men de ogudak10 Sä läten nu undervisa
tiges väg förgås.
Ords. 2: 8.
eder, I konungar, låten varna
Mal. 3: 16. 2 Tim. :1, 19.
eder, I domare på jorden!
2 Psalmen.
Il Tjenen Herren med frukG!ldl rike på jorden och dus ~eder·
tan och fröjden eder med bäf·
1akare.
varföre larma hedningarne vant
Fil. 2: 12.
12 Hyllen eonen, att han
och tänka folken fåfänglighE>t? Ps. 99: J. Ap. G. 4: 25. icke förtörnas och I omkom
De frommes vlilg<ing, de ogudaktiges
u.ndu·gdng.
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Psaltaren.

Ps. 2, 8, 4, 5.

2 Svara mig när jag romen på vägen I ty snart brin·
ner hans vrede; salige äro alla par, min rilttfiirdighets Gud!
de som förtrösta p honom. I ti·ångmål har du hulpit mig
Ps. 34: 9. Es. 30: 18. Jer. 17: 7. ut. Var mig nådig och hör
min bön!
3 Psalmen.
3 I mägtige I huru länge skall
Den bet1·ycktes rop till Gud,
min ära vara till skam, huru
n psalm af David då han länge skolen I älska fåfäng·
flydde för sin son Absalom. ligheten och fara efter lögn?
2 Sam. 16: 14.
2 Herre, huru många äro Se la.
4 Besinnen dock, att Herren
mina fiender, huru många sätta
underligen förer den han kär
eig upp emot mig l
hafverl Herren hör då jag
Ps. 38: 20, 21. 66: 3.
3 Många säga om min själ: ropar till honom.
5 Vredgens, men synden
för henne är ingen hjelp hos
Gud. Sela.
2 Sam. 16: 7, 8. icke, talen med edert hjerta
4 Men du, Herre, är min på edert läger och varen stilla!
eköld, min ära, och den som Sela.
Ef. 4: 26.
upplyfter mitt hufvud.
6 Offren rättfärdighets offer
Ps. 18: 2, 3.
och trösten uppå Herren I
5 Med min röst ropar jag
Ps. 51: 21. Rom. 12: 1.
till Herren, och han svarar
7 Många säga: hvem skall
mig från sitt heliga berg. Sela. låta oss se hvad godt är? Upp·
Ps. 121: 1.
6 Jag lägger mig, insomnar lyft öfver oss ditt ansigtes ljus,
och uppvaknar; ty Herren o Herre I 4 Mos. 6: 26. Ps. 80: 4.
8 Du gifver glädje i mitt
uppehåller mig.
Ps. 4: 9.
7 Jag fruktar icke för de hjerta mer än då man kom
många tusenden, som lägra sig och vin får i myckenhet.
Ps. 17: 14.
emot mig rundt omkring.
9 I frid både lägger jag mig
Ps. 27: 3.
8 Upp, Herre, fräls mig, min och insomnar; ty du allena,
Gud I Ty du har slagit alla Herre, låter mig få bo i tryggPo. 8: 6.
mina fiender på kinden, du het.
har krossat de ogudaktiges
5 Psalmen.
tänder.
Ps. 58: 7.
Bön föl'e besöket i Guds tempel.
9 Hos Herren är hjelpen;
n psalm. af David att sjunga
öfver ditt folk komme din vältill flöjt.
eignelse I Se la.
Es. 43: 11.
2 Lyssna till mina ord,
Herre, miirk uppå min suc4 Psalmen.
kan I
Ps. 17: 1.
FOrtrOstansfull bOn i nOden.
3 Akta till mitt rop om
n P.salm af David att sjunga
hjelp, min konung orh min
tJ Il strängaspel.

E

E
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Ps. 5, 6.

Psaltaren.

6

Gud I ty till dig vill jag ställa honom med nåd såsom med
Po. 103: '·
min bön.
en sköld.
4 Herre, bittida hör min
6 Psalmen.
röst! Bittida frambär jag till
JJön i ö/ve1'hängandt li/1/ara.
dig mitt offer och söker dig,
n v.salm af David att sjunga
Ps. M: 18. 63: 2, 7.
till stränga.spel i djup ton15 ty du är icke en Gud,
som hafver behag uti ogudak- art.
1 Krön. 16: 21.
tighet; den ond är, bor icke
2 Herre, straffa mig icke i
när dig.
din vrede, näps mig icke i
6 De öfvermodige bestå ej din harm!
inför dina ögon. Du hatar Ps. 88: ~. Jer. 10: 24. Hes. 5: 15.
alla ogerningsmän.
8 Herre, var mig nådig! ty
7 Du förgör dem som tala jag är svag; hela mig, H erre!
lögn; blodets och svekets män ty mina ben försmägta.
Ps. 55: 24. Job 6: 4. Ps. 13: 2, 3. Es. 38: 17.
afskyr Herren.
4 Och min själ är svårligen
8 Men jag vill gå in i ditt
hus på din stora barmhertig- förskräckt; ack, Herre! huru
het, jag vill tillbedja, vänd länge?
5 Vänd åter, Herre, undsätt
mot ditt heliga tempel i din
min själ, hjelp mig för din nåds
fruktan.
Ps. 86: 16. 119: 132.
9 Herre, led mig i din rätt- skull I
6 Ty i döden tänker man
färdighet för mina fienders
skull, jemna för mig din väg! icke på dig, i dödsriket ho
Ps. 27: 11.
Ps. 30: 10.
tackar dig?
10 Ty uti deras mun är in- 88: 11-13. 115: 17. Es. 88: 18, 19,
gen sanning, deras bröst iir
7 Jag är trött af min suc·
eu afgrund, en öppen graf är kan; jag gör min säng flytande
deras strupe; sin tunga göra hela natten och väter mitt lä·
de hal. Jer. 6: 16. Rom. S: 13. ger med mina tårar.
11 Döm dem, o Gud, till8 Mitt ansigte iir förfallet
intetgör deras anslag I Drif bort af sorg och är gammalt vordet
dem för deras många öfver- för alla mina fienders skull.
trädelsers skull l ty de äro gen·
9 Viken ifrån mig, alle ogersträfvige emot dig.
ningsmän l ty Herren hör min
12 Men må alla glädja sig, gråt.
10 Herren hör min klagan,
som trösta uppå dig, evinnerligen må de fröjda sig, att du min bön anammar Herren.
beskärmar dem I I dig vare
11 Alla mina fiender skola
de glade, som ditt namn kärt komma på skam och svårligen
hafva l
Es. 65: 13: förskräckas; de skola rygga
13 Ty du, Herre, välsignar tillbaka och plötsligen komma
den rättfärdige; du öfvertäcker på skam.
Ps. 83: 11.

E

Psaltai·en.

6

7 Psalmen.
Biin om Gud& dom i räUvi1 sak.

sång af David, som han
Ensjöng
till, Herre!!, i. a:nled-

Ps. '1, 8.

11 Min sköld iir när Gud,
han hjelper de rättsinn~ga.
12 Gud är en rättvis do·
mare, en Gud, som dagligen
vredgas.
Es. 58: 12.
13 Vill någon icke omvända
sig, så hvässe~ han sitt svä.rd
och spänner sm båge och rig·
tar den
5 Mos. 32: 41.
14 och lägger dödens skott
deruppA; sina pilar gör han
brinnande.
Ps. 21: 13.
15 i denne aflar synd, går
hafvande med våld och föder ·
lögn. Job 15: 35. Es. 33: 11. 59:4.
16 En grop gräfde han och
gjorde den djup, men föll ~jelf
i den graf, som han hade gJort.

ning af Kus , BenJam1mtens,
2 Sam. 16: 7.
ord.
2 Herre, min Gud I uppå dig
tröstar jag; hjelp mig från a!la
mina förföljare och rädda mig,
3 att de icke må, såsom lejon sönderslita min själ och
kro~sa henne utan hjelpl
4 Herre min Gud! har jag
sådant gjort och är orätt i
mina händer,
5 har jag med ondt ved.er·
gält min välgörare, har Jag
plundrat den som utan sak var
Ps. 9: 16. 57: 7. Ords, 26: 27.
min fiende,
Pred. 10: 8.
6 så förfölje fienden min
17 Hans ondska föll tillbaka
själ och upphinne henne och på hans hufvud, och öfver hans
trampe mitt lif till jorden och hjessa kom hans ondska.
lägge min ii,ra i stoftet I Sela.
18 Jag vill tacka Herren för
Job 16: 15. 30: 19. Ps. 44: 26.
hans rättfärdighets skull och
'1 Statt upp, Herre, i din lofva
Herrens, den Allrahög·
vrede, uppres dig emot mina
Ps. 35: 28. 92: 2.
förföljares öfvermod, vak upp stes, namn.
till min hjelp I Dom har du
8 Psal men.
påbudit. Ps. 138: T. 2 Sam. 6: 21.
Skaparen• •tor/iet och godhtl.
8 Folkens församling omn
psalm af David att sjunga
ringe dig! öfver dem vänd åter
till Gittit.
till höjden I
2 Herre, vår Herre I huru
· 9 Herren är domare öfver
folken. Döm mig, Hene, ef- härligt iir ditt namn öfver h~la
ter min rättfärdighet och efter jorden, du so.m har satt ditt
på himmelen I
den fromhet, som är i mig I majestät Upp.
5: 12, 13.
Ps. 91: 2.
.
3
Af
barns
och spenabams
10 Låt de ogudaktiges ondska ft\ en ända och uppehåll mun har du upprättat en.magt
de rättfärdiga I ty du, rättfär· för dina fienders skull, till att
dige Gud, pröfvar hjertan och nederliigga ovännen och den
hämdgirige.
Matt. 21: 19.
njurar.
1 Sam. 16: 7.
4 Då jag ser dina himlar,
Jer. 11: 20. 17: 10. 20: 12.

E

Ps. 8, 9.

Psaltaren.

dina häuders verk, måuen och och min sak; du satt på din
stjernorna, som du har beredt, tron, eu rättvis domare.
Ps. 102: 26.
6 Du näpste folken och för5 hvad är rnenniskan, att gjorde de ogudaktiga; deras
du tänker på henne, och en uamn utplånade du till evig
menuiskas son, att du låter tid.
Ps. 44: 3.
dig vårda om honom,
7 Fiendernanedergjordesoch
Job 7: 17, Ps. 144: 3. Ebr. 2: 6.
i grund förstörde; stä6 att du har gjort honom blefvo nedref
du, deras minne
föga mindre än englarne och derna
förgicks med dem.
bekröut honom med ära och
8 Men Herren blifver evinEbr. 2: 7.
härlighet?
nerligen; sin tron har han be·
7 Du lät honom herska öf- redt till dom.
Ps. 103: 19.
ver diua häuders verk; allting
9
Och
han
skall
döma
jordhar du lagt under hans fötter,
Matt. 28: 18. Ap. G. 2: 36. 1 Kor. kretsen med rättfärdighet; han
skall skipa lag bland folken
15: 27. Ef. 1: 22. Fil. 2: 9.
8 får och boskap, allesam- med rättvisa.
mans, äfvensom vildmarkens Ps. 96: 13. 98: 9. Ap. G. 17: 31.
10 Och Herren är en borg
djur,
9 foglarne under himmelen för den betryckte, en borg i
och hafvets fiskar, som gå på nödens tider.
Ps. 37: 39.
vägarne i hafvet.
11 Och på dig förtrösta de
10 Herre, vår Herre I huru som känna ditt namn, ty du
härligt är ditt namn öfver hela öfvergifver icke dem som söka
dig, Herre!
jorden!
12 Lofsjungen Herren, som
9 Psalmen.
bor i Zion, förkunnen bland
Tacklägelu för seger öf•er fiendtliga folken hans verk J
Ps. 74 , ~.
folk.
f
·d
·
13 'l'y han, som utkräfver
n psalm a Davi att SJunga blodskulder, kommer dem i
efter >Död åt sonen>.•
2 J ag vill tacka Herren af håg; han förgäter icke de beallt mitt hjerta; jag vill för- trycktes klagorop. Ps. 116: u.
14 Var mig nådig, o Herre,
d
d
se till mitt betryck från dem
tälja alla iua un er.
Ps. 138: 1. Ef. 6: 19. Ps. 118: 17.
1 d"
h f · som mig hata, du, som upp3 J ag vill g ä JaS oc rÖJ- lyfter mig utur dödens portar,
das i dig; jag vill lofsjunga
Ps. 119, 153• Ap. G. 2: 24.
ditt namn, du Allrahögste,
Es. 38: 10, 16.
4 att mina fiender veko till15 på det jag må förtälja
baka, föllo och förgingos för allt ditt lof uti Zionsdottrens
ditt ansigte.
portar och vara glad öfver
5 Ty dn utförde min rätt din hjelp I

E

• D. ä. pil. samma melodi som en sång, hvilken si begynner.

Ps. 9, 10

Psaltaren.

8

16 Folken hafva nedsjnnkit
i den graf de hade gjort; i de
niit de hade utlagt har deras
fot blifvit fångad. Ps. 17: 16.
17 Herren har gjort sig känd,
dom har han hållit; uti sina
händers verk sniirjes den ogudaktige. Higgajon, Sela. •
Ords. 5: 22. Ps. 26: 1. Ps. 43: I.

18 De ogudaktige skola vända
tillbaka till dödsriket, alla folk,
som förgäta Gud.
19 Ty icke för alltid skall
den fattige förgätas, de betrycktes hopp gär ej för evigt
förloradt.
Ps. 74: 19.
20 Statt upp, Herre, låt menniskan icke få öfverhanden, lät
folken varda dömda inför ditt
ansigte I
Ps. so: 3.
21 Injaga skräck hos dem,
Hene, att folken må erfara,
alt de äro menniskor I Sela.
Ps. 59: 14.

finnes ingen Gud: derpå syfta
alla hans tankar.
Job 21: 14.
5 Lyckosamma iiro alltid
hans vägar, dina domar äro
fjerran från hans åsyn; alla
sina motståndare blåser han åt.
Hes. 12: 27.

6 Han säger i sitt hjerta:
Jag skall ej vackla, från slägte
till slägte skall ingen olycka
drabba.
7 Hans mun är full med
förbannelse, svek och förtryck;
under hans tunga är våld och
orätt.
Rom. 3: 14.
8 Han sitter i försåt i gårdarne, på lönliga rum dräper
han den oskyldige, hans ögon
speja efter den värnlöse.
9 Han ligger i försåt på lönligt rum, såsom ett lejon i sin
kula, i försåt för att gripa den
arme; han griper den arme och
fångar honom i sin snara.
Job 39: 2. Ps. 17: 12. 37: 32.

10 Och denne, krossad, störKlaga11 och bön emol de ogudaJ:tiges tar ned; de olycklige falla i
ilrånghet,
hans klor.
vi står du så långt ifrån,
11 Han säger i sitt hjerta:
o Herre, och fördöljer dig >Gud förgäter det, han skyler
i nödens tider? Jer. Kl. 3: 56. sitt ansigte,han ser det aldrig>.
Job 22: 13. Ps. 78: 11. 94: 7.
2 Genom den ogudaktiges
12 Statt upp, o Herre! Gud,
öfvermod lider den arme; de
fångas i de ränker, hvilka desse upplyft din hand, förgät icke
hafva upptänkt.
Ps. 37: 12. de arma!
13 Hvi skall den ogudaktige
3 Ty den ogudaktige berömmer sig af sin själs lusta, och få förakta Gud och säga i
den vinningslystne öfvergifver sitt hjerta: •du sköter icke
derom? •
Hos. 8: 12.
och föraktar Herren.
4 Den ogudaktige i sitt hög14 Du har sett det; ty du
mod frågar efter intet. Det skådar väld och jemmer och
10 Psalmen.

H

" Orden Hlggajon och Sela äro båd11 mu•ikaliska termer af
betydelse.

osäk~r

Ps. 10, 11, 12.

g

Psalfa1'1m.

tecknar dem i din hand; ät
dig öfverlåter den olycklige
sin sak; du iir den faderlöses
Ps. 68: 6.
hjelpare.
15 Krossa den gudlöses arm,
hemsök den orättfårdiges gud!Ushet, så att du ej mer finrs. 37: 10, as.
ner den!
16 Herren iir Konung alltid
och evinnerligen; måtte hedningarne utrotas utnr hans
land! Ps. 29: 10. 146: 10. Jer. 10: 10.
17 De armes trängtan hör du,
Herre; du stärker deras hjerta,
18 böjer ditt öra till för att
skaffa den faderlöse och förtryckte rätt. Ej mt'i menniskan, som af jord är, längre
förhiifva sig!

och våldsverkaren, honom hatar hans själ.
Ps. 5: 5,
6 Låte han ljungeldar regna
öfver de ogudaktiga, eld och
svafvel och glödande vind vare
deras bägares del I
5 Mos.

~9:

23 tr.

Pe. 140: 11.

7 Ty rättfärdig är Herren,
riittfördighet älskar han; tm
den fromme ser hans ansigte.
Ps. 33: 5. 45: 8.

12 Psalmen.
Bön om hjelp under den öfvtrhand
tagande ondskan.

psalm af David till att
Ensjunga
i djup tonart.
2 Hjelp, Herre I ty de helige
liro vordne få, och de trogne for·
svinna ifrån menniskors barn.
Es. 57: J. Mik. 7: 2.

11 Psalmen.
FärtrV.!tan på llerren, den ,.ätifärdig._

.psalm af David till att
EnSJUllga.
Jag förtröstar på Herren.
H vi sägen I då till min själ:
>Flyn till edert berg såsom
en fogell
2 Ty si, de ogudaktige spänna
bågen, lägga sin pil på strängen, till att skjuta i mörkret
på de rilttsinniga.
3 När grundvalarne nedbrytas, hvad vill den rättfärdige
ntriitta ?>
4 Herren ilr i sitt heliga
tempel, hans tron är i himmelen, h1ms ögon se, hans blickar pröfva menniskors barn.

3 Falskhet tala de, den ene
med den andre, med hala liip·
par och dubbelt hjerta tala de.
4 Herren utrote alla hala
läppar, den tunga, som talar
stora ord,
Gal. 5: 12.
6 dem som sliga: genom vår
tunga iiro vi starke, våra liip·
par iiro med oss; ho ilr herre
öfver oss?
2 Mos. 5: 2.
6 Emedan de arme förtryckas och de fattige sucka, vill
jag uppstå, säger Herren, och
skaffa hjelp ät den som lling·
tar derefter.
Ps. 10: 11.
7 Herrens ord liro rena ord,
ett silfver1 i lerdegeln renadt,
sju resor luttradt. 2 Sam. 22: 3t.
Ps. 18: 31. 119: 140.

Ords. 30: 5.

8 Dn Herre, bevara dem,
5 Herren prötvar den rätt- beskydda dem för detta sliig·
färdige; men den ogudaktige tet evinnerligen I
Hab. ll: 29. Es. 66: 2. Matt. 5: 34.

10

Psaltaren.

Ps. 12, 13, 14, 15.

9 Öfverallt yfva sig de ogud- himmelen på menniskors barn
11ktige när nedrighet varder rå- för att se, om der är någon
dande ibland menniskor~ barn. förståndig, någon som frågar
efter Gud. 1 Mos.18: 21. Ps. 33: 13.
13 Psalmen.
3 Men alla liro de afvikne,
Under djup dng••*allesammans förderfvade; inn .psalm af David till att gen ilr, som godt gör, icke
SJtmga.
en enda.
2 Huru länge, o Herre, vill
4 Vill då ingen af alla dem,
du så platt förgäta mig? Huru som illa göra.t besinna det, de
länge fördöljer du ditt ansigte der äta mitt tolk såsom åte de
Ps. 6: 4. bröd? H erren åkalla de icke.
för mig?

E

27: 9. 44: 25. 77: 8. 88: 15.

Ps. 79: 7. Mlk. 3: 2, 3.

3 Huru länge skall jag bekymras i min själ och ängslas
i mitt hjerta dagligen? H uru
länge skall min ovän förhäfva
sig öfver mig?
Hab. 1: 2.
4 Skåda dock, bönhör mig,
Herre min Gud! Upplys mina
iigon, att jag icke bortsomnar
i döden,
5 attminovänickemåsilga:
•Jag blefhonom öfvermägtig>,
att mina motståndare ej må
glädja sig när jag vacklar I
6 Men jag, jag tröstar uppå
diu nåd; mitt hjerta jublar öfver din hjelp. Jag vill sjunga
Herranom, att han så väl emot
Ps. 9: 16. 50: 16.
mig gör.

5 Då skall förskräckelse förskräcka dem; ty Gud är när
de rättfärdiges slägte.
6 Den armes råd hånen I
derföre att Herren är hans
tillflykt.
7 Ack, att hjelpen af Zion
öfver Israel komme och Herren sitt fångna folk förlo~sadel Då skulle Jakob vara
glad och Israel fröjda sig.
Ps. ~ 3 ' 7• Matt. l: 21.

15 Psalmen.
En rätt medlem af Gud• mmightt.

af David.
En psalm
Herre! ho skall bo i din

hydda? Ho skall blifva på ditt
heliga berg?
Ps. 24: 3,
14 Psalmen.
2 Den som vandrar utan
1,ängtan tfter frälsning ur del rd- vank och gör rätt och talar
dande förderjvel.
sanningen af hjertat,
Es. 33: 15. Ef. '' 5.
n .psalm af David till att
3 den ~om med sin tunga
SJ unga.
Dåren säger i sitt hjerta: icke förtalar, icke gör siu bro•Det fins ingen Gud.> För- der något ondt och icke dra<lerflig, afskyvärd är all deras ger skam öfver sin nästa,
Job 27: 4.
gerning, ingen lir som godt gör.
4 den som föraktar den ogudPs. 53: 2. Hes. 22: 30. Rom. 3: 10.
2 Herren skådar ned ifrån aktige, men ärar dem som Her·
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Ps. 15, 16, 17.

11

ren frukta den som svär sin sig; äfven mitt kött skall hvila
nästa en ed och ej bryter den, i trygghet.
Pe. 31: s.
Ords. 29: 27.
10 Ty du skall icke öfver5 den som ej sätter sina pen- låta min själ åt dödsriket och
ningar på ocker och ej tager
icke tillstädja, att din helige
mutor emot den oskyldige. Den ser förgängelse.
så gör, han skall icke vackla till
Ap. G. 2: 31. 13: 35.
evigtid. 2Mos.22:25. SMos.2ll:S6.
11 Du kungör mig vägen
6 Mo•. 23: 19. 2 Mo•. n: 8.
till lifvet; inför dig är glädje
tillfyllest och stor fröjd på
16 Psalmen.
din högra hand evinnerligen.
Gud• ljtnares fröjd i Gud.

af David.
En sång
Bevara mig, Gud, ty jag
tröstar uppå dig!
Ps. 25: 20.

Ebr. 2: 13.

2 Jag har sagt till Herren:
Du är Herren, för mig fins
intet godt utom dig.
3 De helige, som på jorden
äro, och de härli~e, till dem
hafver jag allt rmtt behag.
4 Men de som löpa efter
en annan skola hafva stor bedröfvelse; jag vill icke offra
deras drickoffer af blod, och
jag vill icke föra deras namn
på mina läppar.
5 Herren är min afskilda
del och min bägare; du uppehåller min arfvedel.
6 Lotten är mig fällen i det
ljufliga; ja, mig lir en skön
arfvedel tillfällen.
7 Jag vill lofva Herren, den
mig råd gifvit hafver; äfven
om natten mana mig mina
njurar.
8 Jag h&fver Herren fr&mför
mig alltid; han är på min högra
hand, att jag icke skall vackla.

Pe. 21: 7. Ebr. 8: 1.

17 Psalmen.
Den 01kyldigt förföljd., l•ärliga
tillflykt.

bön af David.
En Hör,
Herre, rättfärdighe·
ten, akta till mitt rop, lyssna
till min bön, som icke går från
falska läppar I
Ps. 66: 1s, 1u.
2 Min rätt skall utgå ifrån
dig; dina ögon skåda hvad
rättvist är.
Ps. 26: 1.
3 Du pröfvar mitt hjerta,
besöker det om natten, ransakar mig och finner intet;
någon ond tanke af mig går
icke öfver min mun.
Ps. 39: 2. 138: 1.

4 Hvad helst menniskor må
ha.fva gjort mig, har jag hållit
mig till dina läppars ord, för·
varat mig för våldsverkarens
vägar.
6 Mina steg hafva hållit sig
fasta vid dina vägar, att mina
fötter icke vacklat. Ps. 18: 37.
6 Jag ropar till dig; ty du,
Gud, ekaII B'lara mig. Böj dit~
öra till mig, hör mitt tal 1
Ap. G. 2: %5. Es. 60: 7, 8.
7 Bevisa din underbara nlLd.
9 Derföre gläder sig mitt
Jljerf.$, oib l,1;lir,i ande f.röjdar du som med diu b.aud fr.ii.lsar

Ps. 17, 18.

Psaltaren.
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de trogna. från dem som nppresa. sig emot dem l
8 Bevara. mig såsom en ögonsten, beskärma mig under dina
vingars skugga.
Sak. 2: 8. Ps. 57: 2.

9 för de ogudaktiga., som
ansätta. mig, för mina. dödsfiender, som omringa. mig l
10 Sitt hårda hjerta. tillsluta.
de; med munnen tala. de högmodigt.
Ps. 73: 7.
11 H vart vi gå, äro de omkring oss, sina ögon rigta. de
till att sträcka. mig till marken.
1 Sam. 23: 26.
12 Den ogudaktige liknar ett
lejon, som trår efter rof, ett
ungt lejon, som ligger i försåt.
13 Statt upp, Herre, öfverfa.11 honom, nederslå honom,
fräls min själ med ditt svära
från den ogudaktige,
14 från menniskor, dina. redskap, Herre, från denna verldens menniskor, som hafva sin
del medan de lefva, och hvilkas buk du fyller med dina
håfvor, och som hafva barn i
mängd och lemna sinqvarlåtenskap åt sina efterkommande l
Luk. 16: 23. Fil. 3: 19.

15 Men jag, i rättfärdighet
skall jag skåda ditt ansigte;
jag skall mättas, då jag uppvaknar, af din åskådning.
Job 19: 26, 27. Job. 17: 24. l Kor.
13: 12. l Joh. 3: 2.

18 Paalmen.
T«ck•ägel,. för G11.ds fräl<aruk

E

välger1iingar.

n psalm af Herren.s tjenare,
D11ovid, som U).lij.de till JJei:-

ren denna sångens ord på den
dag då Herren hade frälst ho·
nom ifrån alla hans fienders
hand och ifrån Sauls hand.
2 Sam. 22: l lf,

2 Och han sade:
Hjertligen kär hafver jag
dig, Herre, min starkhet,
3 Herre, mitt bergfäste och
n:in borg och min räddare,
min Gud, min klippa, på hvilken jag förtröstar, min sköld,
min frälsnings horn och mitt
beskärm.
Ps. 3: 4. 144: 2.

Ebr. 2: 13.

4 Med lofsång åkallade jag
Herren och blef frälst ifrån
mina fiender.
Ps. 146: 2.
5 Dödens band omhvitrfde
mig, och förderfvets bäckar
förskräckte mig.
Ps. 116: a.
6 Dödsrikets band omslöto
mig, dödens linor fångade mig.
7 I min nöd åkallade jag
Herren och ropade till min
Gud. Han hörde min röst ifrån
sitt tempel, och mitt rop kom
inför honom till hans öron.
Jon. 2: 3.

8 Och jorden bäfvade och
skalf, och bergens grundvalar
danade och bäfvade, ty han
var vred.
Ps. 68: 9.
,9 Rök gick upp af hans näsa
och förtärande eld af hans
mun. Eldkol brunno ifrån honom.
2 Mos. 19: 18.
10 Himmelen sänkte han och
steg ned, och tjockt mörker
var under hans fötter.
Il Och han for på Keruber
o?h flög och ilade på v~dr~~

vingar.

Ps. 18.
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12 Han gjorde mörker till sitt
tiickelse, till sitt tjäll rundt omkring sig mörka vatten, tjocka
skyar.
El. 45: 15.
l 3 Af skenet fråu haus anlete öfvergingo hans moln till
hagel och glödande kol.
14 Och Herren dundrade i
himmelen, och den Högste lät
sin stämma höras med hagel
och glödande kol.
15 Och han sköt sina pilar
och förströdde dem, han sköt
blixtar i mängd och förskräckte
I Sam. 7: 10. Ps. 148: 8.
dem.
16 Och hafvets botten kom
i dagen, och jordens grundvalar blottades för din näpst,
o Herre, för stormen af din
andedrägt.
17 Han uträckte sin hand
ifrån höjden och fattade mig
och drog mig upp utur väldiga vatten.
Ps. 32: 6. 69: 2, 3. 144: 7.

18 Han frälste mig ifrån
min starka fiende, ifrån mina
hatare, som voro mig öfvermägtige.
1 Sam. 23: 1.
19 De öfverföllo mig på min
olyckas dag, men Herren blef
mitt stöd.
Ps. 4: 2. 26: 1.
20 Han förde mig ut på
rymligt rum. Han frälste mig,
ty han höll mig kär.
21 Herren lönade mig efter
min rättfärdighet. Han vedergälde mig efter mina händers
renhet,
Job 22: 30.
22 ty jag har hållit Herrens
vägar och har icke alfallit ifrån
min Gud,
23 ty alla hans riitter har

jag haft för ögonen, och hans
bud har jag icke låtit vika
ifrlm mig.
24 Och jag var utan vank
för honom, och jag tog mig
till vara för min synd.
25 Derföre vedergälde mig
Herren efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet
för hans ögon.
26 llfot vän visar du dig
som vän. Mot den fromme
visar du dig from.
27 Mot den rene visar du
dig ren och mot den listige
visar dn dig sviksam.
Hes. 7: 27.

Mik. 2: 8.

28 Och du hjelper det folk,
som iir ödmjukt, och stolta
ögon slår du ned. Luk. 1: 51.
29 T y du låter min lampa
brinna klart. Herren, min Gucl,
upplyser mitt mörker,
30 ty med dig kan jag nedslå skaror af krigsfolk, och
med min Gud springer jag öfver muren.
31 Guds viigar äro utan vank.
Herrens ord är renad malm.
Han är en sköld för alla dem
som förtrösta på honom.
Ps. 12: 7. Ords. 30: 6.

32 T y hvilkeniirGud, förutan
Herren? Och hvilken klippa
finnes förutan vår Gud,
33 den Gud, som omgjordade mig med kraft, och som
gjorde min väg lyckosam,
34 och som gjorde mina fötter såsom hjortars, och som
uppsatte mig på mina höjder,
Hab. 3: 19.

35 och som lärde mina hlin·
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Ps. 18, 19.

der att strida och mina armar hörde min röst, lydde och hylatt spiinna kopparbågen?
lade mig.
Ps. 144: i.
46 Utlandets barn fälde mo36 Och du gafmig din hjelps det och gingo ut utur sina
sköld, och din högra hand fästningar.
.
understödde mig, och din mild47 Herren lefver, och lofvad
het gjorde mig stor.
vare min klippa, och uppböjd
Ps. 11: 20, 21.
vare min frälsnings Gud,
37 Du gjorde rummet vidt
48 den Gud, som har gifvit
för mina steg under mig, att mig hämden och nedlagt folmina fötter icke sknlle slinta. ken under mig,
Ps. 17: 5.
49 som har befriat mig från
38 Jag förföljde mina lien- mina fiender och har upphöjt
der och upphann dem och mig högt öfver dem som satte
viinde icke tillbaka förr än sig upp emot mig, och som har
jag hade gjort ända på dem. frälst mig ifrån våldets män I
39 Jag nedslog dem, så att
50 Derföre vill jag tacka dig,
<le icke mera kunde resa sig, Herre, ibland folken och lofrnen blefvo liggande under sjunga ditt namn. Rom. 15: 9.
mina fötter.
Ps. 27: 2.
51 Ty stor hjelp har han
40 Och du omgjordade mig bevisat sin konung och gjort
med kraft till striden. Du ned- nåd med David, sin smorde,
slog under mig dem som satte och med hans säd till evig tid.
19 Psalmen.
sig upp emot mig,
41 och du dref mig mina
fiender på flykten, och jag för- Guds ttppenbar~l:;,/ naturm ocli i
gjorde dem som hatade mig.
n psalm af David till att
42. De ropade, men der vnr
SJtmga.
ingen hjelpare, till Herren,
2 Himlarne förtälja Guds
men han svarade dem icke.
ära, och ftistet förkuuuar hans
Es. 1: 15. Job. 9: 31.
verk.
43 Och jag krossade dem händers
Ps. 97: 6. Rom. 1: 20.
såsom stoft för vinden, såsom
3 Den ena dagen säger det
~rus på viigarne bortkastade den andra, den ena natten kunJag dem.
gör det den andra.
44 Och du räddade mig un4 Det är icke tal och icke
dan mitt folks tvister. Du ord, hvilkas röst icke höres.
bevarade mig till att blifva
Ap. G. 2: 4, 6.
ett öfverhufvud öfver folk5 Öfver hela jorden utgår
slag. Folkslag, som jag ir.ke deras ljud och deras ord intill
kände, blefvo mina tjenare.
verldens ända. At solen har
Ps. 60: 10.
han upprest en hydda uti dPm.
45 Utlandets barn, när de
Rom. JO: 18.

E
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6 Och den går ut s:lsom en
brudgumme utur sin kammare
och fröjdar sig såsom en hjelte
att löpa vägen.
7 Från himmelens ända är
hennes utgång och hennes
kretslopp intill dess gränser,
och intet är sky ldt för hen·
nes hetta.
8 Herrens lag är utan vank
och vederqvicker själen; Her·
rens vittnesbörd är vist och
gör de enfaldiga visa.
ltom.16: i. 2 Tim. 3: 15. 2 Petr. l: 19.

9 Herrens befallningar äro
rätta och fröjda hjertat, Herrens bud är rent och upplyser
Ps. 119: 111, 130.
ögonen.
10 Herrens fruktan är ren
och blifver evinnerligen, Herrens rätter äro sanning, allesamman rättfärdiga.
11 De äro kostligare än guld
och finaste guld; de äro sötare än honung och honungsPs. 119: 72, 127.
kaka.
Ords. 8: 10. Ps. 119: 103.

12 Äfven din tj enare varder

genom dem förmanad; den som
h:lller dem hafver stor lön.
Joh. 14: 21, 23.
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Ps. 19, 20, 21.

1 Tim. 4: 8.

20 Psalmen.
Lycka ske konungen I

EnSJ.psalm
unga.

af David till att

2 Herren Lönhöre dig på
nödens dag, Jakobs Guds namn
Ords. JS: 10.
beskydde dig!
3 Han sände dig hjelp ifrån
helgedomen och styrke dig
ifrån Zion I
4 Han ihågkomme alla dina
spisoffer, och ditt briinnoffer
vare honom behagligt I Sela.
5 Han gifve dig efter ditt
hjerta, och han fullborde alla
Ps. 21: 3.
dina rådslag I
6 Vi vilja fröjda oss öfver
din räddning och i vår Guds
namn uppresa baneret. Herren uppfylle alla dina Löner I
7 Nu vet jag, att Herren
hjelper sin smorde och hör
honom från sin heliga himmel;
hans högra hand hjelper väldeligen.
8 Andra må prisa vagnar och
hästar, men vi prisa Herrens,
vår Guds, namn. Jer. 9: 23, 24.
9 Desse stupade och föllo,
men vi stoclo och blefvo hPstånclaude.
10 Herren hjelpe konungen,
han höre oss när vi ropa I

13 Ho kan märka huru ofta
han felar? Förlåt mig mina
hemliga brister!
14 Bevara ock din tjenare
~rån uppenbara synder, att de
21 Psalmen.
icke få rllda öfver mig, så
Konungen• kraft till "0"·
blifver jag utan vank och fri
.psalm af David till att
från stor missgerning I
SJnnga.
2 Herre I öfver din kraft glii.15 I;åt min muns tal och
m1tt hJertas tankar täckas dig, <ler sig konungen och hurn
~erre, min klippa orh min högligen fröjdas h~n ej öfver
Ps. JOt· at. I din bjelpl
Ps. is: 9.
forlossarl'I

En

Psaltai·en.

16

Ps. 21, 22.

3 H ans hjertas önskan har
14 Uppres dig, Ilerre, i din
dn gifvit honom och icke fö r- kraft, så vilja vi sjunga och
viigmt honom hans läppars be- lofva din magtl
giirrm. Sela.
22 Psalmen.
Joh. 11: 41, 42. Ebr. 5: 7.
4 Ty du kom honom till mö- Alin Gud, min Gud I hvi ltafver du
ö/vergif11il mig'
tes med allsköns välsignelse;
du satte på hans hnfvud en
n psalm af David till att
sjunga efter •Morgonrodkrona af finaste guld.
5 Han bad dig om lif; du nadens hind>*,
gaf honom det, ett långt lif
2 Min Gud, min Gud! hvi
hafver du öfvergifvit mig? Jag
alltid och evinnerligen.
Es. 63: 8. Rom. 6: 9.
klagar, men fjerran är min
6 Stor är hans iira genom hjelp. Matt. 27: 46. Mnrc. 15: 34.
din hjelp; majestät och här3 Min Gud I jag ropar om
lighet tilldelar du honom.
dagen, och du svarar icke; iif7 Ty du gör honom till en ven om natten hafver jag invälsignelse evinnerligen; du
Ps. 88: 2.
fröjdar honom med glädje in- gen ro.
4 Och dock är du helig och
Ps. 16: 11.
för ditt ansigte.
8 Ty konungen förtröstar bor ibland Israels lofsirnger.
P s. 77: 14.
uppA Herren, och genom den
5 På dig förtröstade våra
Högstes nåd skall han icke fäder; de förtröstade, och du
vackla. Ps. 24: 8, 10. .Jer. 17: 4. räddade dem.
9 Din hand skall finna alla
6 Till dig ropade de och
dina fiender; din högra hand blefvo hulpne; på dig förtröskall finna dem som dig hata. stade de och kommo icke på
10 .Du skall göra dem till skam.
en ~lödande ugn då du ter ditt
7 Men jag är en mask och
ans1gte; Herren skall uppsluka icke en menniska, hånad af
dem i sin vrede, och eld skall menniskor, föraktad af alla.
förtära dem.
6 Mos. 32: 22.
Es. 62: 14.
11 Deras frukt skall du för8 Alla som se mig håna
göra utaf jorden och deras mig; de uppspiirra munnen,
säd ifrån menniskors barn.
rista hufvudet:
Matt. 27: 39.

E

Ps. 109: 13.

Marc. 15: 29. Luk. 23: 35, 36.

12 Ty de ville draga ondt
9 >Befalle han sigHerranom,
Ufver dig; de uttänkte ränker, han hjelpe honom, han undmen förmådde intet.
sätte honom, om han hafver
. 13 Ty dn dref dem till rygga; lust till honom I> Matt. 27: 4~.
med dina bågstriingar sigtade
10 Du har ju dragit mig ut
du emot deras anleten,
ur moderlifvet och låtit mig
Ps. 7: IB, 14.
• Se Ps. 9· l.
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Ps. 22.

hvila trygg vid min moders
bröst.
11 På dig är jag kastad allt
ifrän moderlifvet; du är min
Gud allt ifrån min moders lif.
12 Var icke långt ifrån mig!
ty ångest är mig nära, här är
ingen hjelpare.
IS Starka tjurar omgifva mig,
Basans oxar omringa mig.
14 De uppspärra emot mig
sin mun såsom ett glupande
och rytande lejon.
15 Jag är utgjuten såsom
vatten, alla mina ben skiljas
ät, mitt hjerti:_ smälter såsom
vax i mitt lif.
16 Min kraft är förtorkad
såsom en lerskärfva, min tunga
låder vid min gom, och du
lägger mig i dödens stoft.
PB. 109: 24.

17 Ty hundar omgifva mig,
de ondes rote omringar mig;
mina händer och mina fötter
hafva de genomborrat.
Matt. 27: 31. Joh. 19: 18. Ap. G. 2: 23.

för mina bröder, midt i för·
samlingen vill jag prisa dig.
Ebr. 2: 12.

24 I som frukten H erren,
lofven honom! I alle af J akobs
säd, ären honom, och I alle af
Israels säd, bäfven för honom !
25 Ty han har icke föraktat
och icke försmått den armes
armod och icke skylt sitt an·
sigte för honom, men då han
ropade till honom, hörde han.
26 Dig vill jag prisa i den
stora fö rsamlingen; mina löf·
ten vill jag betala inför dem
som frukta honom.
Es. 35: 18. 40: 10, 11.

27 De ödmjuke skola äta
och varda mätte, och de, som
efter Herren fråga, skola lofva
honom. Edert hjerta lefve
Ps. 69: 33.
evinnerligen I
28 Och alla jordens ändar
skola. tänka deruppä och om·
vända sig till H erren, och alla
hedningars slägter skola tillbedja inför dig.
Ps. 2: 8.
29 Ty riket är Herrens, och
han råder öfver fo lken.

18 Jag kan räkna alla mina
ben; de beskåda mig, de se
Obad. I. Mik. 5: I.
sin lust pä mig.
30 Alla mägtige på jorden
19 De skifta mina kläder skola äta och tillbedj a.; för
emellan sig och kasta lott om hans ansigte skola knäböja.
min kjortel. Matt. 27: 35. Marc. alla. de som i stoftet ligga.
10: 24. Luk. 33: 34. Joh. 19: 23, 24.
och med bekymmer lefva.
20 Men du, Herre, var icke
1 Sam. 2: 8.
31 Efterkommande skola
fjerran, min starkhet, skynda
till min hjelp I
tjena honom, man skall för21 Rädda min själ ifrån svär- kunna om H erren för kom·
det, mitt lif ifrån hundars våld 1 roande slägter.
32 De skola komma. och för22 Hjelp mig ifrån lejonets
mun och fräls du mig ifrån kunna hans rättfärdighet, för
bufflars horn I
det folk, som skall födas, hvad
~Jag vill predika ditt namn han har 19ort.
~ef· i~: f·

Psaiiaren.
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23 Psalmen.
Den gode heTden.

af David.
En psalm
Herren är min herde, mig
Ea. 'o: u.
Jer. 23: 4. Hes. 34: 23. Joh.10: ,!,
Ebr. 13: 20. 1 Petr. 2: 25. 5: 10.

skall intet fattas.

2 Han låter mig hvila på
gröna ängar, han förer mig
till lugna vatten.
Hes. 31: 14. Upp. 7: 17.

3 Han vederqvicker min själ,

han förer mig in på den rätta
vägen för sitt namns skull.
Jer. 31: 33.

4 Och om jag än vandrade
i en mörk dal, fruktar jag
intet ondt, ty du är när mig;
din käpp och staf, de trösta
mig.
Ps. 46: 3.
5 Du bereder för mig ett
bord inför mina fiender, du
timörjer mitt hufvud med olja,
min bägare flödar öfver.
P<. 92: 11.

6 Idel godhet och barmher·

tighet skola följa mig i alla
mina lifsdagar, och jag skall
bo i .tlerrens hus evinnerligen.

Pa. 23, 24, 25.

rens berg, och ho skall stå på
hans heliga rum?
Ps. 15: 1.
4 Den som oskyldiga händer
hafver och renhjertad är; den
som ej vänder sin själ till lögn
och icke svär falskeligen,
6 han skall undfå välsignelse
af Herren och rättfärdighets
lön af sin frälsnings Gud.
6 SMant är deras slägte,
som fråga efter Herren, deras,
som söka hans ansigte, J akobs
barn. Sela.
Ps. 14: 2. 27: s.
7 Upplyften, I portar, edra
hnfvud, upplyften eder, I eviga
portar, att härlibhetens konung
Ps. 118: ID.
må draga derinl
8 H vilken är denne härlighetens konung? Det är Herren, stark och mägtig, Herren,
mägtig i strid.
9 Upplyften, I portar, edra
hufvud, npplyften dem, I eviga
portar, att härlighetens konung
må draga derin I .
Sal. 9: 9.
10 Hvilken är denne härlighetens konung? Det är Her·
ren Zebaot. Han är härlighetens konung. Sela.

Ps. lti: 1.

25 Psalmen.

24 Psalmen.
Den evige Konungens inträde i •in
helgedom.

Bön om syndaförl&tels~.

E

n psalm af David.
Till dig, Herre, upplyfter
n psalm af David.
min själ.
Herrens är jorden och jag2 Min
jag hoppas uppå
hvad deruti är, jordens krets dig. LåtGud,
mig icke komma på
och de som bo deruppå.
2 Mos. 19: o. 5 Mos. 10: 14. Job U: 2. skam, låt icke mina fiender
glädja sig öfver mig!
Ps. 50: 12. 1 Kor. 10: 26.
2 Ty han har grundat henne
3 Ingen af alla dem som dig
öfver hafven och öfver ström- förbida kommer på skam, men.
m:une befäst henne. Ps. 104: 5. på skam komma de som liittfär~ Ho skall gå upp på Her- d.i,gt bryta si11 UQ.
Es.. U; 2;1.

E

Ps. 25, 26.
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4 Herre, visa mig dina vä- mig nådig, ty ensam och arm
gar, lär mig dina stigar I
är jag!
Ps. 27: 11. 86: 11. 143: 10.
17 Mitt hjertas ångest är
6 Led mig i din sanning och stor; för mig utur min nöd!
lär mig, ty du är min fräls18 Se på mitt elände och
nings Gud I Dagligen förbidar min jemmer och förlåt mig
jag dig.
alla mina synder I Ps. 11 9: 153.
6 Tänk, Herre, på din barm19 Se dertill, att minn fienhertighet och på din godhet, der äro så många och hata mig
ty af evighet äro de I
med .o rätt I Ps. 3: 2. J ob. 15: 25.
7 Tänk icke på min ungdoms
20 Bevara min själ och fräls
synder och på mina öfverträmig, låt mig icke komma pä
delser, men tänk på mig efter
skam, ty jag förtröstar uppå
din nåd, för din godhets skull,
dig!
Herre I Job 13: 26. Jer. 31: 19.
21 Fromhet och rättsinnig8 Herren är god och rätt- het bevare mig, ty jag förfärdig, <lerföre undervisar han bidar dig!
syndare om vägen.
22 Gud förlosse I srael utur
9 Han leder de ödmjuka all hans nöd!
l'iitt, och han lärer de ödmjuka
sin viig.
26 Psalmen.
10 Alla Herrens vägar äro Den o•kJ/ldigl förfördeladea fasta lil
till Herrm.
nåd och sanning för dem som
n psalm af David.
hålla hans förbund och hans
Skaffa mig rätt, o Herre I
vittnesbörd.
11 För ditt namns skull, ty jag har vandrat i min oskuld;
Herre, förlåt min synd, ty hon jag hoppas uppå honom, <lerföre skall jag icke vacP:la.
är stor!
Ps . 7: 9, 10. 17: 2, 3.
12 Eho den är, som fruktar
2 Pröfva mig, Herre, och förHerren, honom lärer han den
väg han bör välja.
Ps. 33: 8. sök mig! ransaka mina njurar
13 Hans själ skall bo i det och mitt hjerta I Ps. 139: 2, 3.
3 Ty din nåd är inför mina
ljufiiga, och hans säd skall besitta landet.
Ps. 37: 9, 11, 22. ögon, och jag vandrar i din
sanning.
112: 1, 2. Ords. 20: 7.
4 Jag sitter icke tillsammans
14 Förtrogen är Herren med
dem som frukta honom, och med lögnens män och hafvcr
hans förbund går nt på att icke umgängelse med de falPs. 1: 1. J er. 15: J7.
undervisa dem.
Ords. 3: 32. ska.
5 Jag hatar de ondes för16 Mina ögon se alltid till
Herren, ty h11.n drager mina samling och sitter icke när de
Ps. 119: 128.
fötter utur nätet.
Ps. a1: 8. ogudaktiga.
Ili Viind .dig till mig och :V&f 6 Jag tvår wina bii!ldec i

E
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Ps. 2G, 27.

Ps,iltaren.

oskuld och håller mig, Herre,
till ditt altare.
Ps. 43; 4.
7 för att lätri höra tacksiigel·
sens röst och förtälja alla dina
under.
Ps. 9; 2. Ps. 71: 11.
8 Herre! jag hafver ditt
hus' boning kär och det rum
der din ära bor.
Ps. 27: 4. 84: 5. 122: 1.

9 Ryck icke min själ bort
med syndare, eller mitt lif
med blodsmän,
Ps. 28: 3,
10 i hvilkas händer lir skändlighet och hvilkas högra hand
lir full af mutor I
11 Men jag vandrar i min
oskuld; förlossa mig och var
mig nådig!
12 Min fot står på jemn
mark; i församlingarna vill jag
lofva Herren.
Ps. 22: 23.

Herrens lj uOighet och tillbedja
i hans tempel.
Ps. 23: 6. 26: 8. 84: 2.

5 Ty han dolde mig i sin
hydda på olyckans dag, han
gömde mig i sitt tjiills gömma,
han stälde mig på en hög
klipp~.

Ps. Sl: 21. Jer. 36: 26.

6 Afven nu skall mitt huf-

vnd resa sig öfver mina fien·
der rundt omkring mig, och
jag skall offra i hans hydda
jublets offer, jag skall sjunga
och lofsiiga honom.
7 Herre, hör min röst när
jag ropar, var mig nådig och
svara migl
8 Mitt hj erta besinnar ditt
ord: >Söken mitt ansigte I> Ditt
ansigte, Herre, vill jag söka.
Ps. 24: 6. Es. 45: 19.

9 Fördölj icke ditt ansigte
för mig, bortvisa ej i vrede din
27 Psalmen.
Läugtan efter umgänget med Herren. tjenare, ty du är min hjelp,
förskjut mig icke, öfvergif mig
n psalm af David.
Gud I
Herren lir mitt ljus och icke, min frälsnings
Ps. 13: 2.
min salighet; för hvem skulle
10 Om än min fäder och min
jag ~ukta? Herren är mitt moder öfvergifva mig, npptage
lifs värn; för hvem skulle jag mig Herren!
rädas?
11 Visa mig, Herre, din väg
2 Då mina hätske motstån· och led mig på en jemn stig
dare och fiender drogo emot för mina förföljares skull!
mig för att äta mitt kött,
Ps. 5: 9. 26: 4, 6.
12 Lemna mig icke till pris
stapplade de och föllo.
3 Om än en här lägrar sig åt mina fiender I ty emot mig
emot mig, så skall mitt hjerta resa sig falska vittnen och de
icke frukta; om örlig reser sig som våld andas.
Ps. 31: 9.
13 Likväl tror jag, att jag
emot mig, skall jag dock vara
trygg.
Ps. 3: 7. skall skåda Herrens goda uti de
4 Ett beder jag af Herren, lefvandes land.
Es. 38: Il.
U Förbida Herren, starkt
derefter traktar jag: att jag i
Herrens hus må blifva i alla och oförfäradt vare ditt hje1-ta
mimi. lifsdai;ar ro,.. ii.tt s~da ocP, föTbid4 fs:en:e!) I Ps. 3J: i§,

E

Ps. 28, 29, 30.

Psaltaren.

28 Psalmen.
Bön om de gudlö$e& best1'a§ning.

psalm af David.
En Till
dig, Herre, ropar jag;
'.I
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dem och upphöj dem till evig
tid I
Ps. 95: 7. 100: 3.
29 Psalmen.
Dtn .Allsmiigtige.1 lliirligJtet .

min klippa, var icke tyst emot
mig, att jag icke, då du tiger,
må varda lik dem som nedPs. 143: 7.
fara i grafven I
2 Hör mina böners röst då
jag ropar till dig, då jag lyf.
ter mina hiinder till din helgedoms kor!
3 Tag mig icke bort med
de ogudaktiga och med ogerningsmän, som tala vänligen
med sin nästa, men hafva ondt
i sina hjertan J
4 Gif dem efter deras gerningar och efter deras onda
väsende, gif dem efter deras
händers verk, vedergäll dem
efter deras fö1·tjenst I
5 Emedan de icke akta på
Herrens gerningar, ej heller
på hans händers verk, må han
nedslå dem och icke uppbygga
dem I
Es. 5: 12.
6 Lofvad vare Herren, att
han hör mina böners röst!
7 Herren iir min starkhet
och min sköld; på honom hoppades mitt hjcrta, och mig
vardt hulpet, och mitt hjerta
är gladt, och med min sång
vill jag prisa honom.
8 Herren iir sitt folks starkhet, och ett frälsningens viirn
för sin smorde är han.

psalm af David_
En Gifven
H erranom, I Gnrls

Ps. 18: 51.

af David när hans
Enhuspsalm
invig<les.

9 Hjelp ditt folk och välsigna din arfvedel och ledsaga

söner, gifven Ilerranom iirn
och starkhet!
p,, 96: 1.
2 Gifven Herr:mom hans
namns iira, til!1Je,ljeu lforren
i helig skrud I
3 Herrens röst går öfver
vattnen; ärans Gud, Herren,
dundrar öfver de stora vattnen.
Job 37: 2.

4 Herrens röst är väldig,
Herrens röst iir majestiitisk.
5 Herrens röst sönderbryter
cedrar; Herren sönderbryter
Libanons cedrar.
6 Och han kommer dem att
hoppa silsom kalfvar, Libanon
och Sirjon såsom bufflars föl.
7 Herrens röst klyfver blixtens lågor.
8 Herrens röst skakar öknen,
Herren skakar Kades' ölr~n.
9 Herrens röst kommer hindarna att föda och afkliider
skogarne, och i hans tempel
förkunnar allt hans hiirlighet.
10 Niir floden kommer, sitter Herren på sin tron, sitter
en konung till evig tid.
11 Herren gifve sitt folk
kraft, Herren välsigne sitt folk
Ps. 28: 8, 9.
med frid I
30 Psalmen.
Tacksägelse //Yr räddning.

6 Mos. 20: 5. 1 Krön. 16: ,8,

22

Ps. ao, 31.

Psaltaren.

2 J ag prisar dig, Herre, ty
du hemtade mig upp, och du
liit icke mina fiender glädja
sig öfver mig.
3 Herre, min Gud! jag ro·
pade till dig, och du gjorde
mig helbregda.
4 Herre! du förde min själ
npp utur dödsriket, du bevarade mitt lif ifrån att nedstiga i grafven.
Ps. 85: 13.
5 Lofsjungen H erren, I hans
fromme, och prisen hans heliga namn!
6 Ty ett ögonblick varar
hans vrede, hela lifstiden hans
nåd; om aftonen giistar gråten, om morgonen glädjen.

31 Psalmen.
Bön om förlouning utur stor ntid.

EnSJ.psalm
unga.

af David till att

2 Herre I uppå dig förtröstar
jag. Låt mig aldrig på skam
komma, fräls mig genom din
riittfärdighet I
Ps. 25: 2.
3 Böj ditt öra till mig, hjelp
mig snarligen! Var mig en
stark klippa, en borg till att
frälsa mig!
4 Ty du är mitt bergfiiste
och min borg; och för ditt
namns skull lede och före dn
mig I
Ps. 23: 3. Ords. 18: 10.
5 Drag mig ut ur nätet,
som de hafva utlagt för mig,
Es. 54: 7, 8. Joh. 16: 20, 21 , 22.
2 Kor. (: 17.
ty du iir mitt vilrn I
7 Men jag sade då mig väl
G Uti din hand Lefa.Iler jag
gick: .Tag skall aldrig vackla. min anda ; du förlossar mig,
8 Herre I i din huldhet be- Herre, du trofaste Gud!
fäste du mitt berg; du för·
Luk. 23: 46.
borgade ditt ansigte, och jag
7 J ag hatar dem som hålla
sig till lögnens fåfängligheter;
förskräcktes.
9 Till dig, Herre, ropade jag, och jag, på Herren förtrö·
star jag.
och· till Herren bad jag:
8 Jag vill fröjda mig och
10 >Hvad nytta är i mitt
Llod, i mitt nedfarande i graf- vara glad öfver din nåd, att
ven? Kan stoftet prisa dig och du har sett till mitt elände,
förkunna din trohet? Ps. 6: 6. att du har vårdat min sjiil i
Ps. 9: 3.
11 Herre, hör och var mig nöden
9 och icke öfverlemnat mig
nådig! Herre, var min hjeli fiendens hand, utan ställer
parel>
12 Du förvandlade min kla· mina fötter på rymlig plats.
10 Herre, var mig nädig I
gan i fröjd; du afklitdde mig
min säck och omgjordade mig ty jag iir i ångest; af sorg
försmägta mitt öga, min själ
med gliidje.
13 Derföre skall min sjiil och min kropp.
11 Ty i hedröfvelse försvinna
lofsjunga dig och icke tiga;
Herre, min Gud I jag vill tacka mina lifsdagar och mina år i
dig i evighet. Ps. 57: 9. 108: 2. suckan; mi n kraft förtvinar

Ps. 31, 32.

Psaltaren.

genom min missgeming, och
mina ben försmägta. Ps. 40: 13,
12 För alla mina förföljare
iir jag blifven till hån och för
mina grannar till en börda och
till en skräck för dem som
känna mig; de som se mig på
gatan fly undan mig.
13 Jag är bortglömd ur hjertat såsom en död; jag är såsom ett sönderslaget kärl.
14 Ty jag hör förtal ifrån
många, skräck ifrån alla sidor,
i det de rådslå tillsammans
emot mig och trakta efter att
taga mitt lif.
15 Men jag, Herre, hoppas
uppå dig och säger: >Du är
min Gud>.
16 Mina tider stå i din hand.
Hjelp mig utur mina fienders
våld och ifrån dem som förfölja mig!
17 Lät ditt ansigte lysa öfver din tjenare I Fräls mig genom din nåd!
4 Mos. 6: 25, 26. Ps. 80: 40.

18 Herre, låt mig icke på
skam komma, ty ja~ åkallar
dig I men de ogudaktige varde
till skam och tystne i dödsriket I
19 Tystne de falska munnar,
som mot den rättfärdige tala
fräckt, med högmod och förakt!
20 Huru stor är din godhet,
som du har förvarat dem som
dig frukta, och som du inför
menniskors barn bevisar dem
som trösta uppå dig I
21 Du beskärmar dem med
ditt ansigtes beskärm för menniRkorR försåt; du döljer dE>m

23

i ett tjäll undan tungornas
Ps. 27: O. Jer. 86: 26.
kif.
22 Lofvad vare Herren I ty
uuderligen har han visat mig
sin nåd i staden på klippan.
Ps. 60: 11.

23 Jng sade i min ångest:
>Jag iir förskjuten ifrån dina
ögon •; likväl hörde du mina
böners röst då jag ropade till
dig. . .
24 Alsken Herren, alle hans
helige! H erren bevarar de
trogna, och han vedergäller i
fullt mått den som högmod
öfvar.
25 Varen starke och oför·
fårade alle I, som Herren för·
bi den I
Ps. 27: H.

32 Psalmen.
Bön om n&d och syndajörldttl9'.

psalm af David.
En Siill
den, hvilkens öfver·
trädelse förlåten,hvilkens synd
öfverskyld iir I Rom. 4: 6, 7, 8.
2 Säll den menniska, hvilken
Herren icke tillräknar missgerning, i hvilkens anda ingen
falskhet är I
3 Så länge jag teg, försmäg·
tade mina ben för min dag·
liga jemmer.
Ords. 28: 13.
4 Ty dag och natt var din
hand tung öfver mig; min
lifssaft försvann för glödande
Ps. 38: a, 6.
hetta. Sela.
6 Då bekände jag för dig
min synd och förskylde icke
min missgerning. Jag sade:
>Jag vill bekänna för Herren
mina öfvertriidPl8er>; <lå fi.ir

24

Psaltaren.

lät du mig inin synds missgerning. Sela.
Ps. 6ö: 4.
6 Derföre bedje alla fromma
till dig den tid då du är att
finna! Komme än stora vattufloder, dem skola de aldrig
hinna.
Ps. 19: 13.
Es. 49: 8. 55: 6. 2 Kor. 6 · 2 •
7 Du är mitt beskärm, för
nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omgifver du mig.
Ps. 27: 0.
Sela.
8 Jag vill undervisa dig och
lära dig vägen, den dn vandra
skall; jag vill råda dig och
vaka öfver dig.
9 V aren icke såsom hästar
och mular, som hafva intet
förstånd, i hvilkns mun man
måste lägga töm och betsel
då de icke vilja fram till dig!
Ords. 26: s.
10 Den ogudaktige hafver
många plågor, men den som
hoppas på Herren, honom omgifrer han med nåd.
Ords. 12: 21.
1 '- röjden eder i Herren
och varen glade, I rättfärdige,
jnblen alle I rättsinnigel

Ps. :12, 3:l.

färdigt, och hvad han lofvar
det håller han.
4 Mos. 23: 19. 1 Sam. 15: 29.
5 Han älskar rättfärdighet
och rätt; af Herrens nåd är
jorden full.
Ps. 119: 64.
6 Himmelen är gjord genom Herrens ord, och all dess
här genom hans muns anda.
1 Mos. 1: 2.
7 Han samlar hafvet., vatten i en hop och lägger de
·djupa vattnen i sina förvariugs1 Mos. 1: 9. Job 38: 10.
rum.
8 All verlden frukte Herren I För honom bäfve alla
som bo på jordens krets I
9 Ty han sade, och det vardt;
han böd, och det skedde.
P•. J48: 5. Jud. 16: 11.
10 Herren gör hedningarnes
riid om intet och öfverändakastar folkens planer.
Ps. 2: 1, 2, 4.
11 Men Herrens råd bestå
evinnerligen, hans hjertas tankar ifrån slägte till slägte.
Ords. 19: 21. Es. 46: 10.
12 Sällt det folk, hvars Gud
Herren är, det folk, som han
har utkorat sig till arfl
33 Psalmen.
Ps. 144: 15.
Dm .Allsmägtiges loj ocl• pria.
13 Herren skådar ned af
himmelen och ser alla meneder i Herren, I rätt- niskors barn.
F röjde~
färdige! De fromma höfves att Jofva honom.
14 Ifriin sin fasta boning
2 Lofven Herren på cittra, blickar han uppå alla dem
"
·
h
·1
·
som
bo p:\ jorden,
101SJnngen onom ti l t10striin15 han som har danat allas
Ps. 92: 4. deras hjertan och gifver akt
gad harpa I
8 Sjungen honom en ny på alla deras gerningar.
såug, rören strängarne till härOrds. 16: 1, 2, 9. 21: 1, 2.
Jigt jubel I
16 En konung segrar icke
4 Ty Herrens ord lir sann- genom sin stora styrka, en

Ps. 33, 34.

PsaUar1m.
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6 De som skåda upp till ho·
kämpe räddas icke genom sin
tora kraft.
2 Krön. 14: 11. nom varda upplyste, och deras
17 Hästar hjelpa ock intet ansigten behöfva ej blygas.
7 Der ropar en bedröfvad,
till seger; med sin stora styrka
och Herren hör och hjelper
rädda de dock icke.
honom utur all hans nöd.
Ps. 147: 10. Ords. 21: 31.
8 Herrens engel lägrar sig
18 Si, Herrens ögon se till
dem som frukta honom, till omkring dem som frukta honom och befriar dem.
dem som förbida hans nåd,
1 Mos. 32: 1, 2. 2 Kon. 6: 17.
19 och han frälsar ifrån dö9 Smaken och ~en, huru ljufden deras själ och uppehåller
lig Herren är! Säll den, som
dem i hungerns nöd.
tröstar uppå honom I 1Petr.2: 3.
Ps. 34: 10, 11. 37: 19.
10 Frukten Herren, I haus
20 Vår själ väntar efter Herren; han är vår hjelp och vår helige! ty de som frukta ho·
nom hafva ingen brist.
sköld.
Ps. 33: 19. 37: 19.
21 Ty i honom gläder sig
11 Unga lejon lida brist och
vårt hjerta, ty vi hoppas på hungra, men de som söka Her·
hans heliga namn.
ren skola ej lida brist på nå·
22 Din nåd, o Herre, vare
Luk. 1: oa.
öfver oss, såsom vi förtrösta got godt.
12 Kommen, baru, hören på
på dig!
mig! jag vill lära eder H cr·
34 Psalmen.
rens fruktan.
Tacksägelse för Guds godl1<1 och
13 Eho den är som hafvcr
räddande hjelp.
lifvet kärt och önskar sig da·
n psalm af David då han gar för att se det godt är,
förstälde sitt förstånd för
1 Petr. 3: 10.
Abimelek, hvilken dref honom
14 han bevare sin tunga fråu
ifrån sig, och han gick.
det onda och sina läi;par, att
l Sam. 21: 13.
de ej tala bedrägeri,
llf. 4: 29. 5: 4. Kol. 4: 6.
2 J ag vill prisa Herren i
15 han öfvergifve det onda
all tid; hans lof skall städse
vara i min mun.
Ps. 146: 2. och göre det goda, söke frifare honom efter I
3 Min själ skall berömma den och
Aru. 5: 16. Ebr. 12: 14.
sig af Herren; de ödmjuke
16 Herrens ö~on äro vända
skola höra det och glädja sig. till de rättfärdiga, och hans
4 Prisen Herren med mig, öron till deras rop.
och !Atom oss samfaldt upp2 Krön. 16: 9. Ps. 33: 18.
höja hans namn I
H Herrens ansigte är emot
5 Jag sökte Herren, och han dem som göra ondt, så att
svarade mig, och från all min han utrotar deras minne af
f6;s/u'äck.el.se frälste h:i.n mii;. jordeP..
'f.'s. 7~: ~o. i0!1; 1~,

E
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Psaltart:ri.

Ps. 34, 36.

blifve det Herrens engel för·
drifve dem I P s . 1: 4. Os. 13: s.
6 Deras väg blifve mörk och
slipprig, och Herrens engel för·
P s. 69: 24.
följe dem I
7 Ty utan sak hafva de
gömt för mig sitt niits grop,
utan sak hafva de gräft en
Ps. 51: 19. Es. 66: 2.
20 Den rättfärdiges lidan- grop för mitt lif.
P s. 67: 7. Matt. 22: 15.
den äro många, meu Herren
8 Förderf komme öfver ho·
frälsar honom fråu dem alla. nom oförtänkt, och nätet, som
21 Han bevarar alla hans
han har gömt, fånge honom I
ben; icke ett af dem varder Till sitt förderf falle han deri I
sönderbrutet.
Ps. 141: 10.
Matt. 10: 30. Joh. 19: 36.
9 Men min själ skall fröjda
22 Det onda skall dräpa den sig i Herren och vara glad
ogudaktige, och de som hata öfver hans hjelp.
den rättfärdige skola skyldige
10 Alla mina ben skola säga:
dömas.
Herre I ho är din like, du som
23 Herren förlossar sina tje- hjelper den arme ifrån den
uares själ, och ingen af dem som starkare är än han, den
som trösta på honom skall dö- arme och fattige ifrån den som
mas skyldig.
plundrar honom?
11 Der uppstå vrånga vitt·
35 Psalmen.
nen; de spörja mig om det
Ro'! lill Gud mol olacksamma f örjag icke vet.
Matt. 26: 60.
följar<.
Luk. 23: 2, JO. J oh. 18: 30.
• salm af David.
12 De löna mig ondt för
Strid, Herre, emot dem godt; öfvergifven är min själ.
som strida emot mig, kämpa
Ps. 109: 6.
med dem som kämpa emot
13 Jag deremot , då de voro
sjuke, klädde mig i säck, späkte
mig!
2 Tag sköld och skärm och med fasta min själ och bad
stå upp till min hjelp I
med hufvudet sänkt mot brö3 Blotta spjutet och spärra stet.
Ps. 69: 11.
vägen för mina förföljare I Säg
14 Jag förhöll mig såsom
till min själ: Jag är din hjelp ! om det hade varit min viiu,
4 Må de på skam komma min broder; jag gick sorgsen
och blygas, som stå efter mitt och böjd såsom en som sörjer
lit', vike tillbaka och komme sin moder.
på skam de som vilja mig oadt1
15 Men de glädja sig öfvec
Ps. 40: 1.5, l~.
mitt fäll och församla sig;
/j &som. sg1J:,1r föi: vi.ndflu e,m.ot ~ f.Oi:®.IJ;ll.a llig sm.ii.-

18 De rättfärdige ropa, och
Herren hör och hjelper dem
utur all deras nöd. Ps. 145: 18.
19 Herren är när dem som
ett förkrossadt hjerta ha.fva
och hjelper dem som en bedröfvad anda hafva.

En

Ps. :!O, 36.

Psaltaren.

dare, som jag icke känner;
de sönderrifva mig utan uppe·
hål J.
Matt. 26: 3, 4.
16 Jemte de nedriga, som
bespotta för mats skull, skära
de tänderna emot mig.
17 Herre I huru länge vill
du se hiiruppå? Riidda mig
ifrån deras våldsamheter och
mitt lif ifrån de unga lejonen!

öfver min ofärd I Med skam
och blygsel blifve de klädde
som fö rhiifva sig emot mig I
Ps. 109: 29.

27 J uble och fröjde sig de
som nuna mia min rätt, och
siige de alltid: Lofvad vare
Herren, som vill sin tjenare
Ps. 40: 17.
viilt
28 Och min tunga skalJ tala
Ps. 22: 21, 22.
om din rättfärdighet och prisa
18 Så vill jag tacka dig i dig dagligen.
Ps. 7: 18.
den stora församlingen, och
ibland mycket folk vill jag
36 Psalmen.
prisa dig. Ps. 22: 26. 40: 10, 11. S11nden• förföriska sprdk. Gud•
godhel v&r tillflykt.
19 Låt icke dem glädja sig
n psalm af David, Herrens
öfver mig som utan sak äro
tjenare, till att sjunga.
mina fiender, och låt icke dem
2 Så säger synden till den
som utan sak hata mig blinka
med ögonen I
Joh. 15: 26. ogudaktige: I mitt hjerta är
bäfvan för Gud inför
20 Ty icke lk det frid de ingen
tala, utan emot de stilla. i Ian· hans ögon.
3 Ty hon smickrar honom i
det uttänka de svekfulla ord. hans
ögon, att han ej måtte se
21 De uppspärra emot mig sin missgerning
och hata den.
sin mun; de säga: Godt, godtl
4 Hennes muns ord äro orätt
nu fick vårt öga se det.
och svek; hvnd vist och godt
Joh 16: 10.
22 Du ser det, Herre, tig är låter hon fora.
5 Oriitt uttänker hon på sitt
icke I Herre, var icke fjerran
läger, hon stiiller sig på den
ifrån mig!
23 Upp, vakna, att skaffa viig, som icke iir god; det
mig riitt, min Gud och Herre, onda skyr hon icke.
Ords. 4: 16. Mik. 2: I.
och att utföra min sa.k I
Herre I din godhet räcker
24 Döm mig efter din rätt· så 6vidt
himmelen, och din
färdighet, Herre min Gud, att sanningsom
så vi<lt som skyarne gå.
de icke mä glädja sig öfver
Ps. 57: 11. 108: 5.
mig!
7 Din rättfärdighet är så·
25 Låt dem ej säga i sitt som Guds berg, dina domar
hjerta: Godtl det gick såsom iiro ett stort djup; ruenniskor
vi önskade; lät dem ej säga: och djur hjelper du, Herre.
vi hafva uppsväljt honom.
Rom. 11: 38. Ps. 145: 16.
26 Mä de komma på skam
8 Huru dyr är din god·
och blygas alla som glädja sig bet, Gud, att menniRkors barn

E

28

PsaUarrn.

hafva tröst uuder dillll vingars
Ps. 11: s. 57: 2.
skugga I
9 De varda miittade af ditt
hus' rika håfvor, och af dina
fröjders ström gifver du dem
att dricka.
10 Ty hos dig är lifvets källa,
och i ditt ljus se vi ljus.
Jer. 2: 13. 17: rn.
11 Bevara din nåd öfver dem
som känna dig och din rätt·
fordighet öfver de fromma!
12 Låt icke högmodets fot
trampa mig och icke de ogudaktiges hand fördrifva mig!
13 Der ligga de som orätt
göra; de i.iro störtade och
kunna ej resa sig mer.

37 Psalmen.
De ogudaktig<B och de fromme•
olika lön.

af David.
En psalm
Harmas icke på de onda,

Ps. 86, 87.

7 Var stilla för Herren O<'h
förbida honom, harmas icke
på den, hvilkens väg lyckas,
på den man, som öfvar bePred. 10: 4.
<lrägeri I
8 Öfvergif din vrede, låt
harmen fara, förifra dig icke!
dermed gör du blott illa.
9 Ty de onde skola utrotas,
men de som förbida Herren,
de skola ilrfva landet.
Matt. 5: 5.

10 Ännu en liten tid, och
den ogudaktige är icke mer,
och nlir du ser efter hans rum,
iir han icke der.
11 Men de aaktmodige skola
ärfva landet och skola hugnas
af stor frid.
Ps. u9: 165.
12 Den ogudaktige stämplar
emot den rättfärdige och skiir
sina tänder emot honom.
Ps. 112: 10.

afundas icke dem som oriitt
13 Herren ler åt honom, ty
göra I Ords. 24: 19. Pred. 7: JO. han ser, att haas dag kommer.
Ps. 2: 4.
2 Ty såsom gräs varda de
haijiigt afbuggne, och såsom
14 De ogudaktige draga ut
grfä.a örter skola de förvissna. svärdet och spänna sin båge
Ps. 92: 8.
för att fälla den arme och
3 Förtrösta på Herren och den fattige och slagta de rättgör hvad godt är I Blif i Ian· sinniga.
det och öfva redlighet I
15 Men deras svärd skall gå
4 Haf din lust i Herren I in i deras eget bjerta, och de·
Han skall gifva dig hvad ditt ras bågar skola söuderbrytas.
hjerta önskar.
16 Bättre är det lilla, som
5 Befall Herranom din väg
en l'iittfärdig hafver, iin många
och förtrösta på honom! Han syndares stora håfvor.
skall göra det.
17 Ty de ogudaktiges armar
Ps. 55: 2S. 1 Petr. 5: 7.
6 Och han skall låta din Bkola sönderbrytas, men H err!lttfärdighet framgå såsom !ju· ren håller de rättfärdiga vid
Ps. 1: 6.
eet och din riitt såsom mid· magt.
dageus sken.
18 Herren kllnner de from·

Ps. 37.

Psaltaren.

mes dagar, och deras arf skall
Llifva evinnerligen. rs. 139: tG.
19 De skola icke komma på
skam i den onda tiden, och i
hungerns dagar skola de varda
mättade.
Ps. 33: 19. 3i: 10.
20 Ty de ogudaktige skola
förgås, och Herrens fiender
skola försvinna; såsom ängarnas prakt, såsom en rök skola
de försvinna.
Ps. 68: 3.
21 Den ogudaktige lånar och
betalar icke, men den rättfärdige förbarmar sig och gifver.
22 Ty hans välsignade skola
ärfva landet\ men hans förbannade varC!a utrotade.
23 Af Herren ledas den
mans steg, hvilkens väg är
honom kär.
24 Faller han, aä aträckes
han ej till marken, ty Herren
stödjer hans hand.
25 Jag har varit ung och
iir gammal vorden, men aldrig
säg jag den rättfärdige vara
öfvergifven eller hans säd gå
efter bröd.
Syr. 2: 12.
26 Han är alltid barmhertig
och lånar gerna, och hans säd
skall varda välsignad.

30 Den r ätlfårdiges mun talar vishet, och hans tunga säger hvad rätt är. Ords. 31: 26.
31 Hans Guds lag är i hans
hjerta; hans steg slinta icke.
Ps. 40: 9. 1'Js. 51: 7.

32 Den ogudaktige vaktar
på den rättfärdige och söker
att döda honom.
Ps. 10: 9.
33 Men H erren öfverlåter
honom icke i hans h and och
fördömer honom icke då han
dömes.
34 Föi·bida Herren och håll
hans viig l och han skall upphöja dig till att iirfva landet;
du skall se huru de ogudaktige varda utrotade.
35 Jag såg en ogudaktig
blifva mägtig; han utbredde
sig såsom ett väl rotadt, löfrikt träd.
Job 20: 5.

rs. 52: 3, 9.

36 Men bäst han gick, si,
då var han borta ; jag sökte
efter honom, men han fans
Job 20: 7. Ps. 10 1:;.
icke.
37 Gif akt på den fromme
och betrakta den redlige, ty en
framtid hafver fridens man!
38 Men öfvertriidarne skola
Ps. 112: 5. Luk. 6: 34, 3~.
27 Vik bort ifrån det onda samtlige förgås; de ogudaktioch gör det goda, så får du ges framtid varder afsku1·en.
Ps. 5: 5, 6.
evigt bo i landet l Ps. 34: 15.
39 Men H erren hjelper de
28 Ty Herren älskar det
rätta och öfvergifver icke sina rättfärdiga; han är deras fås te
Ps. 9: 10.
fromma; evinnerligen bevaras i nödens tid.
de, men de ogudaktiges säd
40 Och Herren bistår dem
varder utrotad.
Ps. 21: IL och befriar dem; han befriar
29 De rättfärdige skola ärfva dem frän de ogudaktiga och
landet och bo derinne evinner- frälsar dem, emedan de trösta
uppå honom.
ligen.
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38 Psalmen.
D< bolfä1·digea bön om förskoning.

af David att sjunga
Entillpsalm
minnesoffret.
2 Herre, straffa mig icke i
din vrede och tukta nilg icke
i din harm I Ps. 6: 2. Jer. 10: 24.
3 Ty dina pilar hafva träffat mig, och din hand trycker
5 Mos. 32: 23. Job 6: 4.
mig.
4 Det är intet helt på min
kropp för din vredes skull,
ingen frid är i mina ben för
min synds skull.
5 Ty mina missgerningar gå
öfver mitt hufvud; såsom en
tung börda äro de mig för
Ps. 88: 11.
tunga vordna.
6 Mina sår lukta och ruttna
för min dårskaps skull.
7 Jag går krokig och mycket lutande; hela dagen går
jag sorgsen.
8 Ty mina länder äro fulla
af brand, och intet helt är på
mi)l kropp.
\> Jag är vanmägtig och illa
sönderslagen; högt klagar jag
i mitt hjertas ångest.
10 Herre I inför dig är allt
mitt begär, och min suckan
är dig icke fördold.
11 Mitt hjerta slår häftigt,
min kraft har öfvergifvit mig;
till och med mina ögon hafva
mist sin glans.
12 Mina vänner och fiender
stå på afstånd från min jemmer, och mina närmaste stå
fjerran.
Ps. 21: 10. 88: 19.
13 Och snaror utlade de som
0
t· .l<*11de efter mitt lif, och de

Ps. 38, 39.

som sökte min ofärd talade
förderf; på svek tänkte de
hela dagen.
14 Men lik en döf hörde
jag intet, och jag var såsom
en dumbe, som ej upplåter sin
mun.
Ps. 39: 2, 10.
15 Jag var lik en som intet
hör och som intet svar hafver
i sin mun.
16 Ty efter dig, Herre, bidar jag. Du skall svara mig,
Herre min Gud.
17 Och jag tänker: De skola
eljest glädja sig öfver mig,
och då min fot vacklar, skola
de förhäfva sig emot mig.
18 Ty jag är nära att falla,
och mitt qval är alltid inför
mig,
19 och jag bekänner min
skuld och sörjer öfver min
synd.
20 Men mina fiender äro
starke och mägtige, och många
äro de som hata mig utan sak
Ps. 3: 2.

21 och som vedergälla ondt
för godt, och de stå mig emot,
emedan jag far efter det goda.
..

Ps. 119: 95.

22 Ofvergif mig icke, Herre!
Min Gud, var icke långt ifrån
mig!
23 Skynda till mitt bistånd,
o Herre, min hjelp I
Ps. 85: 3. 40: 14.

39 Psalmen.
Bön under tankar pd död<n.

af David att sjungas
Enafpsalm
Jedutun.
2 J ag sade: Jag vill taga
mig till vara, att jag icke syn·

Ps. 39, 40.

Psaltai·en.

dar med min tunga, jag vill
hålla min mun i tygel så länge
den ogudaktige är för mina
Ps. 17: 3.
ögon.
3 Jag blef stum och tyst,
jag talade ej om lycka, men
min smärta upprördes.
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12 När du tuktar någon för
syndens skull, så förtäres hans
fägring såsom af mal; idel fåfänglighet äro alla menniskor.
Ps. 6: 8.

13 Hör min bön, Herre, och
vänd ditt öra till mitt rop!
Tig icke vid min gråt! ty jag
Ps. 38: 14, 18.
4 Mitt hjerta glödde i mitt är en främling inför dig, en
bröst; vid mitt begrundande gäst såsom alla mina fäder.
3 Mos. 25: 23. l Krön. 29: 15. Ps.
uppflammade en eld; jag ta- 119:
19. Ebr. 11: 13. l Petr. 2: u.
lade med min tunga.
14 Se bort ifrån mig, att jag
Ps. 119: 53.
innan jag far
5 Lär mig, Herre, besinna må vederqvickas,
icke mer är till I
min ändalykt och mina da- hädan och Job
7: 16gars mått, huru ringa det ärt
Måtte jag förstå, huru för40 Psalmen.
Ps. 90: 12. Den frivilliga lydnaden det rätta
gänglig jag är I
offret.
6 Si, såsom en handsbredd
n .psalm af David till att
har du gjort mina da~ar, och
sjunga.
min lifstid är såsom mtet in2 Jag förbidade Herren, och
för dig; idel fåfänglighet äro
alla ruenniskor, huru fasta de han böjde sig till mig och
hörde mitt rop.
än stå. Sela.

E

Ps. 90: 5. 144: 4. 62: 10.

Ps. 27: 14. 5: 3. 18: 7. 34: 6.

7 De gå bort såsom en
skugga och göra sig mycken
fåfänglig oro; de samka tillhopa och veta icke ho det få
skall.
Job 8: 9. 14: 2.

3 Han drog mig upp ur förderfvets grop, ur den djulla
dyn, han stälde mina fötter ,..A
klippan och han stadgade mina
Ps. 69: 15. 31: 9.
steg.
4 Och han lade mig i munnen en ny sång, en lofsång
till vår Gud. Många sågo det
och fruktade Herren och hoppades uppå honom.
5 Säll är den man, som sät·
ter sin lit till Herren och icke
vänder sig till de fräcka och
till dem som umgås med lögn.
6 Stora iiro du Herre, min
Gud, dina under och dina tankar, som du på oss bevisar,
dig är intet likt; jag ville för

Prcd. 2: 18, 21. 5: 13, 15.

8 Och nu, Herre, hvarmed
skall jag trösta mig? På dig
hoppas jag.
9 Fräls mig från alla mina
synder och Tåt mig ej blifva
till smälek för dåren I
10 Jag vill tiga och icke
upplåta min mun; ty du har
gjort det.
Ps. 38: 14.
11 Vänd bort ifrån mig din
plåga! för din hands aga försmiigtar jag.

32

Psaltaren.

Ps. 40, 41.

kunna och förtillja dem, men och blygas, de som vilja mig
de stA icke till att räkna.
ondt!
Ps. 3:;: 4. 70: 3.
Ps. 92: 6. 2 Mos. 15: 11.
16 Må de häpua af blyg7 Slagtoffer och spisoffer be· sel, de som säga till mig:
baga dig icke; du har öppnat »Godt, godt!>
mina öron. Brännoffer och
17 Fröjde sig och vare glade
i;yndoffer älskar du icke.
i dig alla de som fråga efter
Bs. 1: 11. Ebr. 10: 15.
I de som älska. din salig8 Då sade jag: >Si, jag kom· dig
het säge alltid: >Lofvad vare
mer; i boken är skrifvet om Herren!>
Ps. 34: 3, 4, 35: 27.
mig. Joh. 5: S9, 46. Ebr. 10: 7.
18 Vi.il är jag arm och fat!l Att göra din vilja, min tig, men Herren sörjer för mig;
Gud, iir min lust, och din lag min bjelp och min förlossare
är uti mitt bjerta.> Ps. 37: 31. är du. Min Gud, dröj icke!
10 Jag har förkunnat din
41 Psalmen.
rättfärdighet uti den stora för·
samlingen; si, jag har icke till· Den fromme& klagan och åkallan.
n .psalm af David till att
slutit mina läppar; Herre! du
SJ unga.
vet det.
Ps. 22: 23, 26. ss: 18.
2 Säll den som låter sig
11 Din rättfärdighet har jag
icke fördolt i mitt hjerta, om vårda om den fattige! honom
din trohet och din hjelp har skall Herren hjelpa på olycjag talat; jag har icke fördolt ka.os dag. Ps. 112: 5, 9. Es. :;s: 7.
3 Herren skall bevara hodin nåd och din sanning för
nom och hfllla honom vid lif;
den stora församlingen.
12 Må ock du, o Herre, icke han skall hafva framgång pfl
tillsluta din barmhel'tigbet för jorden, och du skall icke gifva
m JI Din nåd och din sann~g honom uti hans fienders våld.
Dan. 4: 24.
bevare mig alltid I
Ps. 61: s.
4 Herren skall bistå honom
13 Ty mig omringa lidanden
utan tal, mina synder hafva på sjuksängen; hela hans sjuk·
tagit mig fatt, jag kan icke bädd förvandlar du.
5 Jag sade: Herre, var mig
se dem ; de äro ftere än håren pA mitt hufvud, och mitt nådig, hela min själ, ty jag
har syndat emot dig I
bjerta har öfvergifvit mig.
6 Mina ovänner tala oudt
Ps. 31: 11.
14 Värdes, o Herre, und· om mig: >När skall han dö
i;iHta mig I Herre, skynda till och hans namn förgås?>
min bjelpl
7 Och om någon kommer för
15 Må de komma på skam att se mig, talar han falskhet;
och blygas alla de som stå i sitt hjerta samlar han hvad
efter min själ till att förgöra ondt är, går bort och utsprider
henne, må de rygga tillbaka det.
Luk. 14: 1 etc.

E

Ps. 41, 42.
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8 Alla de som hata. mig
hviska vid hvarandra emot mig
och tänka. ondt öfver mig:
9 •Någon ogerniug häftar
vid honom, och der han ligger,
skall :\i,an icke uppstå igen.>
10 Afven min viin, i\t hvilkeu jag förtrodde mig, som
åt mitt bröd, upplyfte emot
mig sin hiil.
Ps. 55: 14, 15.
Matt. 26: 14. Marc.14: 10. Luk. 22: 4.
Job. 13: 18. Ap. G. I: 16.

11 Men du, Herre, var mig
åd'
h h' l
·
ig oc
Je P mig upp, så
vill jag vedergiilla dem I
12 Deraf förnimmer jag, att
clu hafver behag till mig, att
miu fiende icke får jubla öfver mig.
13 Och du uppehåller mig
för min fromhets skull och
;tiiller mig inför ditt ansigte
evinuerligeu.
14 Lofvad vare Herren, Is·
raels Gud, ifrån evighet till
evighet! Amen, Amen.
11

Andra Boken.
42 Psalmen.
nm beclröjuade1 längtan tft•r Gud.

sång att sjunga af Korahs
EnBarn.
2 Såsom hjorten lilugtar till

Riiger till mig: >Hvar är din
Gud?»
p,, 80: 6. 202. 20.
5. Deruppå tiiu~er j:;ig, ?ch
utg)liter rnom mig mrn BJiil,
huru jag gick ibland milugden och tågade med den till
Guds bus, under fröjdeljud
och !ofsåug, med d'en festliga.
skaran.
6 Hvi bedröfvar du dig, min
s.i"äl, och är så orolig uti mi!!'?
~
Hoppas uppå Gud I ty jag skall
iinnu en gång tacka honom,
min frälsning och min Gud.
7 Bedröfvad är min själ i
mig; derföre går min tanke
till dig från J ordaus land och
från Hermons höjder och från
Miz'ars berg.
5 Mos. 3: 8.
8 Djup ropar till djup vid
dånet af dina vattenfall; alla
dina bränningar och dina böljor gå öfver mig.
9 Om dagen siiuder Herren
sin m\d, och om natten lofsjunger jag honom och beder
Ps. 92: 3,
till mitt lifs Gud.
10 Jag siiger till Gud, min
klippa: Hvi har du förg itit
mig, hvi måste jag gå sorgsen när fienden tränger?
Ps 13: 2. 43: 2.

11 Mina fiender krossa mina

ben med sitt hån och siiga
dagligen till mig: >H var iir
P". 115: 2.
din Gud?>
12 Hvi bedröfvar du dig,
min själ, och iir så orolig i
mig? Hoppas uppå Gud I ty
Ps. 6~: 2, 3. 84: 3.
jag skall iiuuu en gåug tacka
4 Mina tårar itro min spis honom, min frälsning och min
dBg och natt clå man clrigligeu Gud.
Ps. 43: 6.

vattubiickar, så längtar min
själ, o Gud, till dig.
8 Min själ törstar efter Gnd,
efter lefvande Gud. Niir skall
jag dertill komma, att jag får
Sf' Guds ansigte?

84

Psaltaren.

Ps. 48, 44.

arm halp dem icke, utan diu
43 Psalmen.
högra hand och din arm och
Längtan till Guds hu• och altare.
ditt ansigtes ljus, ty du hade
öm mig, Gud, och utför behag till dem.
Jos. 24: 12.
miu sak emot ett kärleks·
2 Mos. 33: 14. ' Mos. 6: 25.
löst slägte I fräls mig ifrån fal·
6 Du, den samme, o Gud,
ska och onda menuiskor I
är min Konung; bjud Jakobs
2 Ty du iir min starkhets frälsning I
Gud. Hvi förskjuter du mig?
6 Med dig nedstöta vi våra
H vi måste jag gå sorgsen, när fiender, i ditt namn förtrampa
fienden tränger?
Ps. 42: 10. vi vil.ra motståndare. Ps. t8: 39,
3 Sänd ditt ljus och din
7 Ty icke på min båge för·
sanning, att de leda mig, föra
mig till ditt heliga berg och litar jag mig, och mitt svärd
Ps. 20: 8.
hjelper mig icke.
till dina boningar,
Ps. 15: 1.
8 Utan du hjelper oss från
4 att jag må ingå till Guds
altare, till Gud1 som är min våra fiender och bringar dem
glädje och frö;d, och tacka på skam som hata oss.
9 Gud prisa vi dagligen, och
dig på harpa, Gud, min Gud I
vi lofäjunga ditt namn evin·
Ps. 26: 6.
6 Hvi bedröfvar du dig, min nerligen. Sela.
Ps. 54: s.
sjiil, och är så orolig i mig?
10 Och dock försköt du oss
Hoppas uppå Gud I ty jag skall och lät oss komma på skam
iinnu en gång tacka honom, och drog icke ut med våri>
min frälsning och min Gud. härar.
Ps. 42: 12.
11 Du lät oss fly för fien·
den, och de som hata oss togo
44 Psalmen.
sitt byte.
Gwls folk• bön und.r .,, '""'
12 Du gaf oss till pris så·
krig•nl!d.
n sång att sjunga af Korahs som slagtefår, och ibland hed·
ningarne förströdde du oss.
Barn.
13 Du sålde ditt folk för
2 Gud I med vil.ra öron hafva
vi hört, våra fäder hafva för· en ringa ting; högt pris satte
täljt för oss den gerning, som du icke på dem.
14 Du gjorde oss till smä·
du gjorde i deras dagar, i forn·
Ps. 78: 3. lek för våra grannar, till spott
tids dagar.
3 Du fördref hedningarne och spe för dem som bo om·
Ps. 79: 4.
med din hand, men dem in· kring oss.
16 Du gjorde oss till ett
satte du; folken fördetfvade
ordspråk ibland hedniugarne,
du, men dem utbredde du.
så att folket riste hufvndet
2 lfos. 15: 17. Ps. 80: 9. 9: 6.
4 Ty icke med sitt svärd åt oss.
l (\ Min smiilPk iir dagligen
intogo de landet, och deras

D

E

Ps. 44, 45.
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inför mig, och mitt ansigtes
blygsel betäcker mig
Ps. 69: 20.
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45 Psalmen.
san11 vid Herrens Smcwde1

A

mälning.

/31'·

17 vid smiidsrens och 111tt sjungs af Korahs Barn,
starens tal, vid åsynen af fienefter •Liljorna>,* en psalm,
den och den hämdgirige.
en kiirlekssång.
Ps. 74: 10.
2 Ur mitt hjerta framqvlille
18 Allt detta har kommit sköna ord I Åt en konung eg·
ijfver oss, och vi hafva. doc:~ nar jag min sång; min tunga
icke förgätit dig och icke svi- vare en god skrifvares penna!
kit ditt förbund.
Ps.2:6. 2Sam.23:2. 2Petr.1:19etc.
8 Du är den skönaste ibland
19 Ej afföll vårt hjerts, och
ej sfveko våra steg ifrån din menniskors barn, behag är utgjutet på dins läppar; <lerföre
väg,
20 så att du skulle sönder- välsigne dig Gud evinnerligen I
Luk. 4: 22. Job. 1: 16.
slå oss såsom schakaler och
4 Omgjorda din länd, du
öfverbölja oss med svartaste
hjelte, med ditt svärd I det är
mörker.
din ära och din prydnad.
21 Om vi hade iUrgätit vår
5 Och din prydnad vare
Guds namn och uträckt våra
lyckosam I drag fram till förhänder till en främmande Ond,
svar för sanning och ödmjuk
22 skulle Gud icke utforska fromhet, din Mgrs hand läre
sådant, då han känner hjer- dig underbara gerningsr I
tats lönligheter?
Ps. 7: 10.
Ps. 72: 4.
6 Skarpa vare dina pilar,
23 Dock blefvo vi för din
så
att
folken
nederfalla under
skull dödade hela dagen; vi
blefvo räknade såsom slagte- dig, de träffe hjertat på konnn·
Rom. 8: 36. gens fiender I
fl\r.
7 Gud, din tron blifver sil·
24 Vak uppi hvi sofver du,
Herre? Vakna, förskjut oss tid och i evighet; ditt rikee
spira är en rättvis spira.
icke till ev~ tid I
Ps. 110: 2. Ebr. 1: 8.
Afatt. 8: 24.
8 Du har älskat rättfärdig·
25 H vi fördijljer du ditt an- het och hatat orättfärdighet;
sigte och förgäter vårt elände derföre bar Gud, din Gud,
och vårt betryck?
smort dig med glädjens olja
rs. 69: 18.
mer än dina medbröder.
2G Ty vår själ är nedböjd
Ps. 2: 2.
i stoftet, vår kropp låder vid
9 Af myrra, aloe och kassia
jorden.
dofta alls dina kläder; utur
27 Statt upp, hjelp oss och elfenbenspalatser fröjda dig
förlossa oss för din nåds skull I strlingaspel.
• Se Ps. 9: t.

17

Psaltaren.

36

10 Konungadöttrar äro ibland
dina älskade. Drottningen står
på din högra sida i guld från
Ofir.
11 Hör, dotter, och gif akt
och viind ditt örn till, förgät
ditt folk och din faders hus,
12 och konungen hafve sin
lust till din skönhet I Ty han
ilr din herre, och du skall böja
dig för honom.
13 Och Tyrusdottern skall
med skänker söka din ynnest,
hon, den rikaste bland folken.
Ps. 68: 30. 72: 10. 87: 4.

14 Idel prakt är konungadottern derinne, af guldvirkadt
tyg lir hennes drägt.
15 I stickade kläder föres
hon in för konungen; jungfrur,
hennes väninnor, ledas efter
henne till dig.
16 De föras fram under
glädje och fröjd i de träda in
i konungens palats.
17 I dina fäders ställe komme dina söner! dem sätte du
till furstar öfver hela jorden I

Ps. 45, 46, 47.

och bergen midt i hafvet
sjöuke
4 och dess vågor brusade
och svallade och för dess uppror bergen darrade. Sela.
Ps. 93: 3, 4. 124: 4, 5. Es. 17: 12, 13.

5 Det är en ström, hvars
bäckar fröjda Guds stad, den
Högstes heliga boning.
.

Ps. 48: 2.

6 Gud bor derinne, den
vacklar icke; Gud skyddar
den hvarje morgon, som gryr.
Upp. 21: 3. Ps. 30: 6.

7 Folken larma, riken vackla;
han höjer sin stämma och jorden smälter.
8 Herren Zebaot lir med
oss, vår borg är Jakobs Gnd.
Se la.
9 Kommen och sen Herrens
verk, som underbara ting gör
på jorden,
P•. 65: 5.
10 som örlig stillar i hela
verlden, sönderkrossM b:\gen,
afbryter spjutspetsen och nppbriinner stridsvagnarne i eld I
Ps. 76: 4.

11 Gifven efter och besin18 Jag vill lofva ditt namn nen, att jag iir Gud! Hög är
genom alla sliigter i derföre jag ibland folken, hög på jorEs. 30: 15.
skola folken prisa dig alltid den.
12 Herren Zebaot lit• med
och evinnerligen.
oss, vår borg lir Jakobs Gud.
46 Psalmen.
Rom. 8: 31.
Sela.
Matt. 19: 28. Upp. 1: 6. 5: 10.

Jakob• Gud v&r tillflykt, vdr borg.

sång att sjunga af Korahs
EnBarn
i hög tonart.

47 Psalmer ..
Jublande fröjd öfver Herren• uger.

E

2 Gud lir vår tillflykt och
n psalm att sjungsafKorahe
starkhet, en hjelp, i bedröfBarn.
velserna vill bepröfvad.
2 Klappen i händerna alla
3 Derföre frukta vi icke, folk, sjungen Gudi med jubom lin jorden förvandlades lande röst! Ps. 66: 1. 97· 1, 9,

Ps. 47, 48, 49.
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8 Ty Herren, den Högste,
5 Ty si, konungarne för·
är fruktansvärd, en stor Kon· samlade sig, de drogo fram
ung öfver hela jorden.
tillsammans. 2 Krön. 20: 1 etc.
Sak. 14: 9. Mal. 1: 1'.
6 De sågo, häpnade, för·
4 Han lägge folken under skråcktes
och flydde.
o~s och folkslagen under våra
7 B.äfvan grep dem der, ån·
fötter!
5 Han utvälje dem åt oss gest lik barnaföderskans.
8 Med östanvinden sönder·
såsom vår arfvedel till ära bröt
du Tarsis-skeppen.
för Jakob, hvilken h~n älskar I
9 H vad vi hört förtäljas det
Sela.
hafva vi sett uti Herren' Ze• 6 Gud drager upp under baots stad, vår Guds stad, bvilJUbelsång, och Herren under ken Gu~ befäste till evig tid!
basuners ljud.
Ps. 68: 9.
10 V1 tänka, o Gud, på din
7 Lofsjungen, Jofsjungen nåd, i ditt tempel.
Gud, lofsjungen, lofsjnngen
11 Såsom ditt namn, o Gud
vår Konung!
så
är ditt lof, intill jorden~
8 Ty Gud är Konung öfver
ändar; din högra hand är full
hela jorden; sjungen honom af
rättfärdighet.
en sång!
12 Zions berg glädje sig,
!l Gud är Konung öfver foldöttrar fröjde sig öfver
ken, Gud sitter på sin heliga Judas
dinn domar!
tron.
Ps. 22: 29.
13 Gån rundt omkring Zion
10 Folkens furstar församle
'
dess torn I
sig till att blifva ett A bra- räknen
14 Gifven akt på dess bålhams Guds folk, ty Guds iiro verk,
vandren genom dess palatde mi~gtige p:\ jorden; högt ser, att I kunnen förtälja derupphöJd iir han.
om för ett kommande slägte !
Ps. 102: 16, 23. 97: 9,
15 Ty denne Gud är vår
Gud i alla tider; han ledsage
48 Psalmen.
Tacksägelse för Jerusalems rädd- oss evinnerligen!

E

ning.

49 Psalmen.
n sång, en psalm för Korahs
Tröst vid daynen af de ogudaktiges
Barn.
välg&ng.
2 Stor är Herren och högt
n psalm att sjunga af Ko·
beprisad i vår Guds stad på
rahs Barn.
hans helgedoms berg. Ps. ~6: 5,
2 Hören detta, alla folk,
3 Skönt reser sig all jor·
?ens glädje, berget Zion, längst lyssnen härtill I alle, som lef1 norr, en stor konungs stad. ven i verIden,
3 så väl låge som höge,
Es. 4: 2. Il: I. Matt. 5: ~5.
4 Gud är känd i dess pa· både rike och fattige I
4 Min mun skall tala vishet,
latser såsom en borg.

E
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och mitt hj ertas tanke skall
vara förstånd.
5 Jag vill böja mitt öra till
lärorikt tal, jag vill öppna till
cittran mitt qviide. Ps. 78: 2.
6 Hvi skulle jag frukta i nödens dagar, när mina förföljares ondska omhvärfver mig,
7 hvilka förlita sig på sitt
gods och yfvas öfver sin stora
rikedom?
8 Sin broder kan ingen igenlösa, eller gifva åt Gud lösen
för honom, 9 dyr är deras själs lösen,
och den hlifver obetald för
evigt, 10 att han måtte lefva för
alltid och icke se grafven.
11 Ty den måste han se.
De vise dö, äfven dåren och
den oförnuftige förgås och öfverlåta åt andra sitt gods.
Pred. 2: 16, 18. Jer. 17: Il.

12 Deras tanke iir, att deras
hus skola bestå till evig tid
och deras boningar ifrån slägte
till slägte. De uppkalla sina
jordagods efter sina namn,
13 ehuru menniskan i sin
härlighet hafver intet bestånd,
utan förgås likasom djuren.

Ps. 4!J, 60.

16 Men Gud skall förlossa
min själ utur dödsrikets våld,
ty han uppta~er mig. Sela.
17 Frukta icke niir en man
blifver rik, niir hans hus till·
tager i härlighet! Ps. 37: 1, 1.
18 Ty i sin död skall hau
intet taga med sig, och hans
härlighet far icke efter hoJob 27: 16, 11.
nom.
Ps. 39: 7. Luk. 12: 9.

19 Om någon lin viilsignar

sig sjelf under sin lefnad, och
man prisar dig, att du gör
dig goda dagar,
20 skall du dock gå till dina
fäders sliigt, hvilka aldrig i
evighet skola se ljuset.
21 En menniska i sin härlighet, som icke hafver förstånd,
är lik djuren, som förgås.
50 Psalmen.
Den 1anna gudstjensten.

psalm af Asaf.
En Gud,
Herren Gud, talade

och kallade jorden från solens
uppgång till dess nedgång.
2 Från Zion, skönhetens fullhet, utgick Gud.
3 Vår Gud kom, men icke
i tysthet; förtärande eld gick
Pred. 3: 19.
framför honom, och omkring
14 Denna deras viig är deras honom stormade det med magt.
Ps. 97: 3.
hopp, och de som efter dem
4 Han ropade åt himlarne
komma instämma i deras tal.
i höjden och åt jorden, att
Se la.
15 Såsom får drifvas de till han ville hålla dom öfver sitt
5 Mos. 31: 28.
döds riket, döden vallar dem; folk.
och de fromme trampa på dem
5 >Församlen till mig mina
när morgon gryr, och deras heliga, som hafva slutit förkropp förtäres af grafven ; an- bund med mig om offer!>
nan boning få de icke.
6 Och himlarne förkunnade

Ps. 50, 51.
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hans rättfärdighet, att Gud var till det onda och sammanväfde
den som skulle döma.
svek med din tunga.
Ps. 97: 6.
20 I samqväm förtalade du
7 >Hör mitt folk! jag vill din broder och satte fläck på
tala, Israel I jag vill vittna emot din moders son.
21 Sådant gjorde du, och
dig. Gud, din Gud iir jag.
8 Icke för dina slagtoffer vill då jag teg, tänkte du, att jag
jag banna dig, och dina bränn· skulle vara såsom du; men
offer iiro stäudi~t inför mig. jag vill straffa dig och lägga
9 Men jag vill icke taga fram det för dina ögon.
oxar utur ditt hus eller bockar
22 Gifven akt deruppå, I
Ps. 40: 7. som förgäten Gud, att jag icke
utur dina fållor,
10 ty mitt iir allt villebråd må sönderrifva eder, och in·
i skogen, och djuren på tusen· gen vara som hjelperl
tals berg.
23 Den som offrar tack, han
11 Jag känner alla foglar itrar mig; och den, som aktar
på bergen, och det som rör på sin viig, honom skall jag
sig på marken hörer mig till. låta se Guds salighet.>
Ps. 91: 16. Luk. 2: ao.
12 Om jag hungrade, be·
höfde jag icke säga dig till;
51 Psalmen.
ty min iir jordkretsen och allt
Bön om syndernas förldl•l••·
hvad dcruti iir.
Ps. 2!: i. l\Iik. 6: 1.
Till att sjunga, en psalm af
13 Skulle jag äta oxars kött
David
och dricka bockars blod?
2 då profeten Natan kom
Es. 1: 11. Mik. 6: 1.
till honom nilr han hade ingått
14 Offra åt Gud tacksilgelse till Batseba. 2 Sam. 12: 1 etc.
och betala den Allrahögste
3 Gud, var mig nådig efter
dina löften I
din godhet och afplana mina
15 Och åkalla mig i nödens synder efter din stora barmtid, så vill jag hjelpa dig, och hertighetl
skall prisa mig!>
4 'l'vå mig väl ifrån min
rs. 13: 6. 91: 15. Matt. 7: 7.
missgerning och rena mig ifrån
16 Men till de'O. ogudaktige min synd I
sade Gud: >Huru kunde du
5 Ty jag känner mina misstala om mina stadgar och bära gerning:i.r, och min synd är all·
mitt förbund i din mun,
tid för mig.
2 Sam. 12: 13.
17 då du hatade tuktan och
6 Emot dig allena har jag
kastade mina ord bakom dig? syndat, och hvad ondt iir i
18 Slig du en tjuf, så lopp dina ögon har jag Jti~rt\ att du
du med honom, och med hor- må varda rättfärdig 1 drna ord
karlar var din del. Ords. 29: 21. och finnas ren i dina domar.
Job 9: 2, a. Rom. 8: 4.
19 Din mun släppte du lös

Ps. 51, 62.
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7 Si, i synd iir jag född, och och be<lröfvadt bjerla vill du,
i synd har min moder aflat mig. o Gud, icke förakta.
Job 14: 4. 25: 4.

Joh. 3: 6.

8 Si, du iilskar sanning i
hjertat; liir mig ock vishet i
mitt innersta I
9 Skära mig med isop, att
jag må ren varda, två mig,
att jag varder hvitare iin snö!
3 .Mo•. 14: 4, 6. 4 .Mos. 19: 18.
Es. l: 18.

10 Låt mig höra fröjd och
gliidje, att de ben, som du har
förkrossat, m:l. fröjda sig I
11 Göm ditt ansigte för
mina synder och afplana alla
mina missgerningar I
12 Skapa i mig, Gud, ett
rent hjerta och gif mig en ny
viss anda I rres. 11: rn. 36: 26.
13 Förkasta mig icke ifrån
ditt ansigte och tag icke din
heliga anda ifrån ruig I
14 Återgifmig din frälsnings
fröjd och stöd mig med frivillighetens anda, Rom. 8: 15.
15 så vill jag lära öfverträdarne dina vägar, att syndare må omvända sig till dig!
p,, 32: 8. Luk. 22: 32.

16 Fräls mig ifrån blod8kulder, Gud, min frälsnings
Gud, så skall min tunga jubla
öfver din rättfärdighet I
17 Herre, upplåt mina läppar, att min mun må förkunna
ditt pris!
18 Ty du hafver icke lust
till slagtoffer, att jag skulle
gifva det; brännoffer behaga
Ps. 40: 7. 50: 8 etc.
dig icke.
19 Offren åt Gud iiro en förkrossad anda; ett förkrossadt

Ps. 34: 19. Es. GG: 2.

20 Gör väl med Ziou efter
din nåd; uppbygg Jerusalems
murar!
21 Då skall du finna behag i
riittfärdighetens offer, i brännoffer och heloffer; då skola
oxar offras på ditt altare.
Ps. 4: 6. Ebr. 13: 15.

52 Psalmen.
De ond.. underg&ng, de rättjärdiges
glädje.

att sjunga,
TillDavid

en sång af

2 då Edomeern Doeg kom
och berättade för Saul: David
har gått in till .A.himelek.
1 Sam. 22: 9 etc.
3 Hvi berömmer du dig af
din ondska, du trotsige? Guds
nåd varar alla dagar.
4 Förderf anstiftar din tunga,
en skarp rakknif lik, du ränksmidare I
6 Du älskar oudt mer än
godt, du talar hellre lögn iiu
sanning. Sela.
6 Du älskar allt förderfligt
tal, du falska tunga!
7 Gud skall ock nedbryta
dig för alltid, gripa dig och
upprycka dig från ditt tjäll
och utrota dig utur de lefvandes land. Sela.
8 Och de rättfärdige skola se
det och frukta, och de skola
le öfver honom:
Ps. 58: 11
9 >Seder den man, som icke
höll Gud för sitt värn, utan
förtröstade på sin rikedom och
var stark i sin ondska I>

Ps. 52, 53, 54, 05.
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10 Men jag ilr såsom ett skulle Jakob vara glad o<'h
grönt olivträd uti Guds hus; Israel fröjda sig I 1 Mos. 49: 18.
jag förtröstar på Guds nåd
Ps. 14: 7. Luk. 10: 24.
alltid och evinnerligen.
54 Psalmen.
Ps. 92: 13.
Rop liZ! Gud om räddning.
11 Jag vill tacka dig evintt sjunga till strängaspel,
nerligen, att du har gjort det,
en psalm af David
och inför dina heliga vill jag
2 då Sifiterna kommo och
hoppas på ditt namn, ty det
sade till Saul: Si, David häliir godt.
ler sig gömd niir oss.
1 Sam. 23: 10 etc.
53 Psalmen.
3 Gud, hjelp mig genom ditt
Bön om frälsning jrdn del rddande
förderfuee.
namn och skaffa mig rätt ge·
tt sjunga till flöjt, en psalm nom din magt I Ps. 20: 2. 31: 4.
af David.
4 Hör,
Gud, min bön,
2 Dåren säger i sitt hjerta: lyssna till min muns ord I
>Det finnes ingen Gud.> För5 Ty fiender resa sig upp
derflig, afskyviird lir deras ond- emot mig och våldsverkare
ska, ingen iir, som godt gör. trakta efter mitt lif; de hafva
Ps. JO: 4. 14: l etc.
icke Gud för sina ögou.
3 Gud skådar ned ifrån himPs. 10: 4. 86: 14.
melen uppå menniskors barn
6 Si, Gud står mig bi, Her·
f'or att se, om der är någon ren uppehåller min sjiil.
förståndig, någon som frågar
7 Falle ondskan tillbaka på
efter Gud.
Rom. 3: 10 etc. mina förföljare, förgör dem
4 Men alle äro de afvikne, efter din trofasthet,
allesamman förderfvade; ingen
8 så vill jag med villigt
iir, som godt gör, icke en enda. hjerta offra åt dig, och prisa
5 Vilja då desse ogernings- ditt namn, Herre, ty det ii1·
miin icke besinna det, de der godtl
iita mitt folk, såsom åte de
9 Ty du har frälst mig utur
bröd? Gud åkalla de icke.
all nöd, så att mitt ög11 hur
6 Då skall förskräckelse för- fått se sin lust på mina fienskräcka dem der intet för- der. 1 Sam. 23: 26 etc. Ps. 68: 11.
skräckligt är ; ty Gud skall
55 Psalmen.
förströ deras ben, som lägra
sig emot dig. Du skall komma Klagan 'l:Jfver falska vänners svek.
n sång af David att sjunga
dem på skam; ty Gud förkastar dem.
~ till striiogaspel.
7 Ack, att hjelpeu ifrån Zion
2 Hör, o Gud, min bUn
öfverlsrael komme och attGnd och dölj dig icke för min
sitt fångna folk fiirlosRade I Då klagan I

A

A
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3 Akta uppå mig och svars
mig! Sucka må jag och klaga
4 öfver fiendens rop, öfver
den ogudaktiges våld; ty de
draga olycka öfver mig, och
i vrede förfölja de mig.
5 Mitt hjerta ängslas i mitt
lif, och dödens fasor hafva
Ps. 18: 5, 6.
fallit öfver mig.
6 Fruktan och bäfvan hafva
kommit öfver mig, och förfäran betäcker mig.
7 Och jag sade: 0, hade
jag vingar såsom dufvan, att
jag kunde flyga och bygga bo I
Jer. 9: 2.

Pe. 55.

till Guds hus med den jublande
skaran.
16 Döden öfverraske dem,
fare de lefvande ned till dödsriket I ty ondska är i derss
boning, i deras hjerta.
17 Men jag vill ropa till
Gud, och Herren skall hjelpa
mig.
18 Afton och morgon och
middag vill jag sucka och
klaga, och han skall höra min
röst.
Dan. 6: 10.
19 Han förlos8ar min själ
och gifver henne frid, så att
de ej komma mig när, fastän
de i mängd uppträda emot mig.
20 Gud, der han sitter på
sin eviga tron, skall höra mig
och förödmjuka dem. Sela.
'.l.'y de förändra sig icke och
frukta icke Gud.
21 Han • bar händer på
sina vsnner, kränkte sitt för·
hund.
22 Hala som smör voro or·
den i hans mun, men örlig
var i hans hjerta; lenare än
olja voro hans ord och dock
svärdsklingor. Ps. 57: 5. 59: 8.
23 Kasta din omsorg på Herren! Han skall uppehålla dig.
Han skall aldrig tillstädja, att
den rättfärdige vacklar.

8 Si, långt bort ville jag
By och blifvn. i öknen. Sela.
9 Jag skulle hasta till en
fristad för mig undan den
ilande vinden och stormen.
10 Förstör, o Herre, splittra
deras tunga! ty jag ser våld
och kif i staden.
11 Dag och natt göra de sin
rund på dess murar; och ond·
ska och olycka äro derinne.
12 Förderf är derinne; från
dess torg vika icke förtryck
och bedrägeri.
13 '.l.'y icke en fiende smädade mig, det skulle jag hafva
fördragit; icke min ovän för·
hii.fde sig emot mig, för honom hade jag kunnat gömma Ps. 37: 5. Matt. 6: 25. Luk. 12: 22.
mig,
l Petr. 5: 7.
24 Och du, o Gud, störte
14 men du•, som var min
jemlike, min förtrogne och du dem ned i grafvens brunn!
Blodskuldernas och svekets
min kände vän;
2 Sam. 16: 23. Pe. 41: 10.
män upphinne ej sin bnlfva
15 vi, som lefde tillsamman! ålder I Men jag, på dig vill
i ljuf förtrolighet och drogo jag förtrösta.
Ps. 5: 7.
• Ahitofel.

Ps. 56, 57.

12 på Gud förtröstar jag
och rädes icke. H vad kunna
menniskor göra mig?

56 Psalmen.
F<lrtrö1ta111full bön under
/öljelsen.
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för·

Ps. 118: 6.

sång af David, då Feli·
18 På mig ligga, o Gud,
E nsteerna
grepo honom i Gat, mina löften till dig; jag skall
att sjunga efter >Den stumma betala dig tackoffer.
dufvan i fjerran land..
Po. 66: 13.
1 Sam. 21: 10. Ps. 34: 1.
14 Ty si du har frälst min
2 Var mig nådig, o Gud! själ ifrån döden, mina fötter
ty menniskor vilja uppsluka ifrån fall, att jag må vandra
mig; stridslystne, tränga de inför Guds ansigte i de· 1ef·
mig dagligen.
vandes ljus.
3 Mina förföljare söka dag·
Jigen att uppsluka mig, ty
57 Psalmen.
mänga äro de som trotsigt
Trons tillförsigt och sr9etsd11y.
strida emot mig.
Ps. 3: 2. En sång af David, då hau
4 När jag rädes, förtröstar
flydde för Saul in i grot·
jag på dig.
tan, att sjunga efter >För·
5 På Gud, hvilkens ord jag derfva icke!•
prisar, på Gud förtröstar jag 1 Sam. 22: 1. 24: 4. Ps. 142: 1.
och rädes icke; hvad kan kött
2 Var mig nådig, o Gud,
göra mig?
2 Krön. 32: s. var mig ull.dig! ty på dig förPs. 78: 39. 118: 6. Jer.17: 5. Ebr.13: 6. tröstar min s.jäl, och under
6 Dagligen vränga de mina dina vingars skugga flyr jag
ord; alla deras tankar gå ut till dess faran är förbi.
på att göra mig ondt.
p 8 , 11: s. 86: s. 91: 4.
7 De sammanrota sig, lägga
3 Jag ropar till Gud, den
försåt för mig; de bevaka mina Allrahögste, till Gud, som bePs. 138, 8 .
steg, likasom traktade de efter skyddar mig.
mitt lif.
4 Han sänder från himmelen
8 I ondska söka de sin räddning. I vrede stöt folken ned, och frälsar mig, då min för·
,
,
.
Gud
1
Ps.
följare
smädar. Sela. Gud sän·
0
59 6 14
9 Du har räknat huru ofta der sin nåd och sin sanning.
jag måst fly; lägg mina tårar i . 5 Omgifven är jag af lejon,
din lägel I äro de ej tecknade i ligger bland de!Il som spru~a
din bok? Ps. 10 , 14. Mal. 3 , 16, eld, ~.land ~enms~obarn, ~vi!·
10 Dä måste mina fiender kas tander aro SpJut och pilar,
vika tillbaka ntir jag ropar; det oc~ hvilkas tunga är ett skarpt
vet jag, att Gud står mig bi. svard.
Ps. 55: 22. 59: 8.
11 På Gud, hvilkens ord
6 Upphöj dig, Gud, öfvr::r
jag prisar, på Herren, hvil- 1 himmelen! öfver hela jorden
kellS ord jag pri.sar1
atJ'äcke sig din härl~h~I

I
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Ps. 57, 58, 59.

7 Nät utlade de för mina sareos röst, besvärjarens, som
steg, jag böjde mig undan; väl besvärja kan.
Jcr. li: 23.
Hes. 12: 2. Ap. G. 7: 67.
de gräfde för mig en grop,
men föllo uti den. Sela.
7 Gud, sönderbryt tänderna
Ps. 7: 16. 9: 16. 35: 7.
i deras mun I krossa, Herre,
8 Mitt hjerta lir redo, Gud, de unga lejons oxlar I
Ps. 3: 8.
mitt hjerta är redo, att jag
8 Flyte de i sär såsom ett
vill sjunga och lofva.
vatten, som rinner sin väg I
Ps. 108: 2.
9 Upp min själ, upf psal- När de afskjuta sina pilar, vare
tare och harpa! Jag vil väcka dessa säsom vore de utan udd I
Job 14: 10, IL Ps. 61: 4, 5, 8.
morgonrodnaden.
Ps. 30: 13.
9 Gåoge det dem såsom en
10 Jag vill prisa dig bland
snigel, som flyter i sär, under
folken, Herre; jag vill lofsjunga dig bland folkslagen. det den skrider fram, såsom
en qvionas otidiga foster, som
11 Ty din oäd räcker upp
till himmelen och din sanning aldrig får skilda solen!
Job 3: 16.

till skyarne. Pe. 36: 6. 108: 6.
10 Innan edra grytor känt
12 Upphöj dig, Gud, öfver elden af törnet, rycke stormen
himmelen! öfver hela jorden bort det1 antingen det är friskt
sträcka sig din härlighet I
eller brmnaode I
11 Må den rättfärdige få
58 Psalmen.
glädja sig då han ser sig hämBOn mot orättfärdiga, domare.
nad I Må han två sina steg i den
n sång af Dalid att sjunga ogudaktiges blod I
Ps. 54: 9.
efter •Förderfva icke!>
12 Och meoniskorna skola
2 Fören I verkligen, I mäg- säga: Den rättfärdige fick äntige, rättvisans talan, och dö- dock sin lön; det finnes en
men I menniskors barn rätt? Gud, som dömer på jorden.

E

Pe. 82: 2.

3 Nej! i hjertat uppgöreo I
onda anslag och vägen ut i
landet edra händers våld.
4 Ogudaktige, onde hafva
de varit ända ifrån moderlifvct; lögnaktige, hafva de
vandrat orätta vägar allt från
Es. 48: 8.
sin moders qved.
5 Gift är uti dem, likt ormens gift; de liknaendöfhuggorm, som tillstoppar sitt öra,
6 ~ att han icke hör tju-

P1. 37: 37. 7: 12. 2 Tess. 1: 5.

59 Psalmen.
D<n oakyldiges bVn under jårföljelsen.

sång af David, då Saul
Ensände
bud att bevaka huset för att döda honom, att
sjunga efter •Förderfva icke I>
l Sam. 19: 11 etc.

2 Fräls mig, min Gud, ifrån

mina fiender och skydda mig
för dem som uppresa sig emot
mig!

Ps. 69, 60.

Ps. 7: 4-6.

6 Utan någon min skuld

löpa. de fram och göra sig
redo. Vak upp, mig till mötes,
Ps. 35: 23.
och se till mig I
6 ~ a, vak UJ:>P du, Herre,
Zebaot, Israels Gud, och hem·
sök alla hedningar! skona ingen trolös ogerningsman I Sela.
7 Hvarje afton komma. de
tillbaka., tjuta. såsom hundar
och löpa omkring i staden.
8 Si, deras mun flödar öf·
ver, svärd iir på deras läppar,
ty >hvem skulle höra det?>
Ords. 15: 28. Ps. 55: 22.
120: 4.
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3 Fräls mig ifrån ogerningsmiinnen och hjelp mig ifrån
blodsmännen 1
4 Ty si, Herre, de vakta. efter
min själ; väldsmän sa.mmanrota sig emot mig utan någon
min missgerning eller synd.

14 Förtär dem i din vrede,
förtär dem till dess de icke
mer äro till, att man intill
jordens ändar må förnimma,
att Gud är den som herskar
i Jakob! Sela.
15 Hvarje afton komma de
tillbaka, de tjuta såsom hundar och löpa omkring i staden.
16 De drifva omkring efter
rof; och dä de ej blifva mätte,
stanna de qvar öfver natten.
Es. 8: 21, 22.

17 Men om morgonen får
jag sjunga om din magt och
jubla öfver din nåd, att du
varit för mig en borg och en
tillflykt då jag var i nöd.
18 Min styrka I dig vill jag
lofsjungn, ty Gud är min borg,
min nåderike Gud.

57: 5.

60 Psalmen.

9 Men du, o Herre, ler ät Hopp till Gud om

dem; du bespottar alla hedPs. 2: 4. 37: 13.
ningar.
10 Min styrka I till dig vill
jag hålla mig, ty Gud är min
Ps. 9: io.
borg.
11 Miu Gud, hans nåd und·
sätte mig, Gud !åte mig se
min lust på mina fiender!

1tger i påg~rnde
strider.

att sjunga efter >VittnesTillbördets
lilja• och inläras,

en sång af David
2 då han var i fejd med
Syrerna. af l\Iesopotamien och
med Syrerna af Zoba och .Jonb
kom tillbaka och slog EdoPs. 91: 8.
12 Dräp dem icke, att mitt meerna i Saltdalen, tolftusen
2 Sam. 8: 3. 10: 7.
folk ej må förgäta det, utan man.
l Krön. 18: 3.
skingra dem genom din kraft
3 Gud I du har förskjutit
och nedslå dem, du vår sköld, oss, förskingrat oss och vredo Herre I
Ps. 10~: 10.
13 Hvarje ord på deras läp· gats. Upprätta oss igen I
4 Du har skakat landet och
par är en synd i deras mun.
Må de fångas i sitt högmod splittrat det. Hela dess refoch genom den förbannelse vor, ty det darrar I
6 Du har låtit ditt folk erfara
och den lögn, som de talat
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Ps. 60, 61, 6!.

3 Från jordens ända vill jag
hårda ting, du har gifrit oss att
dricka rusande vin. Ps. 75: 9. ropa till dig i mitt hjertas
Es. 61: 17, 22. Jer. 2.;, rn, 16.
ångest; för mig du upp på
6 Men du har gifvit dem som en klippa, som eljest är mig
frukta dig ett baner, dit de för hög I
Es. 26: 16.
kunna By undan bågen. Sela.
Ty du är min tillflykt,
7 På det dina älskade må ett4 starkt
torn emot fienden.
varda räddade, hjelp med din Ords. 18' 10. Nab. I: 7. Ps. 71: 3.
högra hand och bönhör oss I
6 Jag vill bo i ditt tjäll
Ps. 108: 7.
evinnerligen, och under dina
8 Gud har talat i sin he- v_iugars skugga söker jag min
lighet. .Jng vill frlijda nrig, t1l1Bykt. Sela.
Ps. 27: 5.
skifta Sikem, uppmäta Suk6 Ty du, o Gud, har ,hört
kots dal.
mina löften och gifvit mig
9 Mitt skall Gilead blifva,
ibland dem som frukta
Manasse mitt, Efrnim mitt huf- arfslott
ditt namn.
vnds värn, Juda miu herskare7 Dagar Iägge du till kou1 Mos. 49: 10.
staf,
uugeus dagar, så att hans år
10 Moab mitt tviittkar; på vara ifrån slägte till sliigte I
Edom skall jag kasta min sko:
8 Han sitte på sin tron inHylla mig med jubel, o Feli- för Guds ausigte evinnerligen I
.~tea I
4 Mos. 24: 10. Nåd och sanning, låt dem be2 Sam. 8: I, 2, 13, 14.
vara honom!
rs. 40: 12.
11 Ho skall föra mig till
9 Så vill jag Iofsj unga ditt
staden på klippan, ho skall namn
evinnerligen och hvarje
leda mig till Edom?
dag betala dig mina löften.
12 Måuue icke du, o Gud,
som försköt oss, så att du,
62 Psalmen.
o Gud, ej drog ut med våra
Endast hos Gud finnes l1j•lp.
l,:irar?
Ps. 4i: 10.
n psalm af David att sjun·
13 Gif oss hjelp mot fiengas af Jedutun.
dPnl ty menniskors hjelp är
2 Endast i Gud hafver min
föning.
Ps. 66: :;. Jer. 17: 5. själ sin ro, ifrån honom kom14 Med Gud vinna vi se- mer nrin bj elp.
Ps. 42: 6.
3 Endast han är min klippa
ger; han skall nedtmmpa våra
fiender.
Ps. 44: 6. och min hjelp; han är miu
borgt....ej mer skall_ Jag vackla.
61 Psalmen.
4 .tluru liillge vi!Jen I rasa,
Kontt.ngf'n! bön om Guds vlil.,igntls~. I alle, emot en enda mau för
f n psalm af David att sjunga 11tt bryta honom ned såsom en
lutande viigg, en remuad mur?
~ till strängaspel.
6 Endast om att nedstöta
2 Hör, o Gud, på mitt rop,
honom från hans böjd rådslå
lyssua till min bön I

E
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Ps. 62, 68.

de och hafva Wguen kär; med
munnen välsigna de, men i sitt
hjerta förbanna de. Sela.
6 Endast i Gud haf din
ro, min själ I ty han är mitt
hopp.
7 Endast hau är min klippa
och min hjelp; han är min
borg, jag skall icke vackla.

törstar efter dig, mitt kött
längtar efter dig uti ett to~rt
land och försmiigtar af bnst
på vatten.
Ps. 5: 4.

42: 2, S. 84: 8.

3 Så skådade jag efter dig

i helgedomen för att se din
magt och din ära.
2 Sam. 15: 25. Ps. 27: 4.

4 Ty din nåd är bättre än
8 Hos Gud är min salig· lif; mina läppar prisa dig.
het och min ära; min starka
Ps. 69: 17.
klippa, min tillflykt hafver jag
6 Så vill jag lofva dig i
i Gud.
alla mina lifsdagar och i ditt
9 Förtröstan uppå honom namn upplyfta mina händer.
alltid, I folk, utgjuten för hoPs. 104: 33.
nom edert hjertat Gud iir vår
6 Såsom af märg och fett
tillflykt. Sela.
varder min själ mättad, och
10 Endast fåfängliglrnt och med jublande läppar lofsjunlögn äro alla menniskor, lllga ger min mun
som höga; i vågskålen fara
7 när jag ihågkommer dig
de uppåt; de väga tillsammans på mitt läger och nattväkterna
mindre än intet.
Ps. 39: 6. igenom tänker på dig.
146: 3, 4. Es. 40: 15, 17. Dan. 5: 17.
8 Ty du är min hjelp, och
11 Sätten ej lit till våld, ej under dina vingars skugga jub·
till rof ett fåfängt hopp I när lar jag.
Ps. 61: 5.
rikedom växer, akten ej derpå!
9
Min
själ
håller
sig
till dig;
Job 31: 21. l Tim. 6: 17.
12 En gång har Gud sagt, din högra hand stödjer mig.
Ps. 18: 36. Es. 41: 10.
två gånger hörde jag det, att
10 Men desse, som trakta
hos Gud iir magten. .
13 Hos dig, Herre, iir nåd; efter mitt lif för att förderfva
ty du lönar eu hvar efter hans det, de skola sjunka till jordjup.
gerning. Job 34: 11. Ords. 24: 12. dens
4 Mos. JG: 31-33. Ps. M' 16.
Ps. 18: 3.

Jer. 32: 19. Mntt. 16: 27. Rom. 2: 6.
l Kor. 3: s. Upp. 22: 12.

11 Man skall lemna dem
till pris åt svärdet; de varda
schakalers byte.
Langlan till Guda helgedom.
12 Men konungen skall glädja
n psalm af David då han sig i Gud. En hvar, som sviirvar i J udas öken.
jer vid honom, skall .Prisa sig
l Sam. 22: 5. 23: 14, 15.
lycklig, ty de lögnaktrges mun
2 Gud I du är min Gud, bit- skall varda tillstoppad.
tida söker jag dig; min själ 4 Mos. 6: 13. Ps. 31: U. 107: 42.

63 Psalmen.

E
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64 Psalmen.
Bön om beskärm emot fiender.
n psalm af David att ~junga.

E

65 Psalmen.
Lo/adng.

E

n psal.m af David, en sång
2 Hör, o Gud, mm röst
att SJunga.
2 Gud I man lofvar dig i
då jag klagar, bevara mitt lif
stillhet i Zion, och dig be·
från skräck af fienden!
3 Fördölj mig för onda men· talar man löfte.
Ps. 61: 9. 62: 2. 66: 13.
niskors rådslag, för deras larmande skara, som illa göra
3 Du hör bön, till dig kom4 och hvässa sin tunga så- mer allt kött.
4 Syndaskulderna äro mig
som ett svärd, skjuta med sina
öfvermägtiga; våra öfvertrii·
hittra ord såsom med pilar
Ps. 57: 6.
delser, dem förlåter du.
6 för att· lönligen fälla den
Ps. 38: 5. 40: 13.
6 Salig den du utväljer och
redlige! Plötsligen fälla de holåter
komma
dig när, att han
nom och sky intet.
Ps. 10: 8. 11: 2. 68: 8.
får bo i dina gårdar I Vi vilja
6 De befästa sitt onda an- mätta oss med håfvorna i ditt
slag, de komma öfverens, huru hus, ditt heliga tempel.
de skola dölja snarorna, säPs. 27: 4. 36: 9, 84: 6.
gande: Ho ser dem?
6 Med fruktansvärd rättfär·
Job 22: 13. Ps. 10: Il, 13. 94: 7.
7 De uttänka onda planer: dighet bönhör du oss, vår frälsnings Gud, en tillflykt för alla
, Vi äro färdige, tanken är ut- jordens
och hafvets af!ägsna
tänkt, och djupt är mannens
2 Sam. 7: 23.
ändar.
hröst och hjerta.>
Jer. 17: 9.
7 Han befäster bergen med
8 Men Gud fälde dem; plötssin kraft, omgjordar sig med
ligt kom pilen, de fingo sfna styrka.
Ps. 7: 14.
sår.
8 Han stillar hafvets brus,
9 Deras tunga bragte dem
dess böljors brus och folkens
sjelfva på fäll; hvar och en,
Ps. 43: s, 4.
som såg det, riste hufvudet buller.
9 Och de som bo vid joröfver dem.
Ps. 7: 16. 9: 16.
dens ändar frukta för dina
10 Och alla menniskor be- tecken; morgonens och aftotogos af fruktan, förkunnade nens portar uppfyller du med
Guds verk och förstodo hans jubel.
Ps. 68: 12. 94: 15.
gerning.
10 Du besöker jorden, vattRom. 9: 14.
11 Den rättfärdige gläder nar henne och gör henne mycsig i Herren och förtröstar ket rik. Guds källa är fu Il
11,PPå honom, och alla riitt- med vatten; deras korn bereder du, då du så bereder
smnige prisa sig lyckliga.
jorden.
6 Mos. u: 11.
P1. 68: Il. 68: 4. Jls. 45: ~6.

,

Ps. 65, 66.
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11 Hennes fåror vattnar du,
jemnar hennes kokor, med regnskurar uppmjukar du henne
och välsignar hennes gröda.
Ps. 104: 13.

12 Du kröner året med ditt
goda, och dina fotspår drypa
af fetma.
6 Mos. 11: 12.
13 Öknens ängar drypa, och
kullarne omgjorda sig med
Job 38: 25-27.
fröjd.
14 Markerna beklädas med
Ords. 17: 3. I Petr. 1: 7.
får, dalarne höljas med säd;
11 Du förde oss i häktet,
de jubla, de sjunga.
du lade en tryckande börda
på våra länder. .
66 Psalmen.
12 Du lät menmskor trampa
Lo/sdng.
på våra hufvud; vi gingo i
n psalm, en sång att sjunga. eld och vatten, men du förde
Es. 49: 13.
OS8 ut och vederqvickte oss.
2 Fröjdens Gudi alla land I
Ps. 43: 2.
fofsjungen hans namns här13 Jag vill ingå i ditt hus
lighetl Gifven honom ära och med brännoffer, jag vill belofl
Ps. 8: 2. tala dig mina löften,
'll G d H
f k
Ps. 61: 9. 116: 1'.
3 Sägen t1
u : uru ru ·
14 hvilka mina läppar uttansvärda äro dina gerningarl talade, och hvilka min mun
för din stora magt ödmjuke utsade i min nöd.
sig dina fiender I 5 Mos. 33: 29.
15 Brännoffer af feta får
4 Alla land tillbedje dig, vill jag offra dig och ånga af
de lofsjunge dig, de lofsjunge vädurar; jag vill offra både
ditt namn! Sela.
oxar och bockar.
5 Kommen och skåden Guds
16 Kommen, hören I jag vill
verk I Fruktansvärd är han i förkunna för eder alla, I som
sina gerningar emot menni- frukten Gud, hvad han har
skors barn.
Ps. 46: 9. gjort min själ.
6 Han förvandlade hafvet
17 Till honom ropade jag
till torrt land; till fots gingo med min mun, och lofsång va1·
de genom vattnet; glädjom oss pA min tunga.
Ps. 60: 15.
d'eröfver i honom I
18 Om jag hade förehaft
2 Mos. 14: 1. Jos. 8: 16.
•
något orätt i mitt hjerta, så
7 Han herskar med sm skulle Herren icke hafva hört
magt evinnerligen, hans ögon : mig. Job 27: s, s. Ords. IG: 2P.
iifVJI. akt p4 folk®; ~eijsfrjif· • ;e: 9. !Jo. ~t: i. Joh. t: u.

E
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viga förhäfve de sig icke I
Sela.
Pa. 38: s.
8 Lofven, I folk, vår Gud
och låten rösten ljuda till
hans lof,
9 som har behållit vår själ
vid lif och icke låtit vår fot
slinta I
Ps. 65: 23.
10 Ty du pröfvade oss, o
Gud, du luttrade oss såsom
silfver luttras.
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Ps. 66, 67, 68.

19 Men nu har Gud hört mig smälter för eld, så förgås da
och aktat på min böns röst. ogudaktige för Guds ansigte.
Ps. 87: 20.
20 Lofvad vare Gud, som
4 Men de rättfärdige gliid,ie
icke har förkastat min bön
eller vändt sin nåd ifrån mig I sig, de fröjde sig inför Guds
ansigte och juble i glädje!

67 Psalmen.

Ps. 35: 27.

5 Sjungen Gudi, lofsjungeu
n psalm, en sång att sjunga hans namn, banen väg för ho·
nom, som går fram genom öktill strängaspel.
2 Gud vare oss nådig och muna, Herren är hans namn,
välsigne oss, han !åte sitt an;- och jublen till hans mötet
Es. 40: 3, 4. Matt. 8: 3.
sigte lysa öfver oss I Sela.
6 Faderlösas fader och en4 Mos. 6: 24, 25. Ps. 4.4: 4.
3 Att din väg må blifva kors försvarare är Gud i sin
känd på jorden, ibland alla heliga boning.
5 Mos. 10: 18. Ps. 10: 14. H6: 9.
hedningar din salighet.
Ps. 98: 2. Es. 60: a.
7 Gud förhjelper de öfver4 Folken tacke dig, o Gud, gifna till deras hem, han utalla folk tacke dig I Ps. 117: t. för de fångna till bördiga mar·
5 Folkslagen glädje sig och ker; hans fiender allena få
juble, att du dömer folken rätt stanna på den solbrända heoch regerar folkslagen på jor- den.
E s . 42: 1. 61: 1.
den! Sela.
8 Gud, då du drog ut fram6 Folken tacke dig, o Gud, för ditt folk, då du gick fram
dig tacke alla folk I Ps. 117: i. i öknen, Sela,
2 Mos. 13: 21, 22. 33: 14.
7 Jorden har gifvit sin frukt;
9 då skalf jorden, och himGud, vår Gud, välsigne oss,
Ps. 65: 10.
larne droppade för Guds an8 Gud välsigne oss, och all sigte, sjelfva Sinai för Guds,
verlden frukte honom l
Israels Guds, ansigte.
Gud• loj •/ter lycklig ak3rd.

E

68 Psalmen.

!

2 Mos. 19: 16. Dom. 5: 4, 5.
Ps. 18: 8.

En 1t.gersång till Herrens pris, 1om
genom öknen har fört och i atriderna.
ltulpit 1itl •gendom•folk.

10 Ett ymnigt regn lät du
falla, o Gud; ditt egen domsn psalm, en sång af David folk, det försmägtande, styrkte
du. 2 Mos. 16: 4. 4 Mos. 11: 31, 32.
till att sjunga.
Ps. 78: 24, 27, 28.
2 Gud reser sig, hans fien11 Din fogelskara slog ned
der förskingras; de som hata ibland dem; genom din godhonom fly för hans ansigte.
het, o Gud, beredde du hjelp
• Mos. 10: 85.
2 Hos. 16: 12.
3 Såsom rök förjagas, för- åt de arma.
12 HPrren höll sitt ord; stor
jagar du dem; såsom vaxet

E
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blef skaran af segerfirande bevuxna hjessan på den som
2 Mos. 16: 20, 21. framhärdar i sina synder,
qvinnor.
1 Sam. 18: 6, 7.

Ps. 110: 6.

13 Härs.mes konungar flyd·
23 Herren har sagt: Från
de; de flydde, och hon, som Basan vill jag hemta dem till·
hemma satt, fick skifta bytet. baka, från hafvets djup vill
Es. 9: S.
jag hemta dem tillbaka,
14 När I la.den eder ned
Am. 9: 2 etc.
2( att du må skaka din fot
mellan spiltväggarna, så skim·
rade dufvans vingar af silf· i blod, och att dina hundars
ver och dess fjädrar af blek- tunga må slicka dina fiender.
gula guldet.
26 Man ser ditt segertåg,
16 Då den Allsmägtige fälde o Gud, min Guds, min Konkonungarne i landet, var det ungs, segertåg i helgedomen.
såsom när det snögar på Zal·
26 Främst gå sångare, sist
harpospelare, i midten jung·
mon.
16 Ett Guds berg är Basans frur, som slå på pukor.
27 Lofven Gud, Herren, I
berg, ett berg med höga toppar är Basaus berg.
af Israels brunn I
17 Hvi sen I snedt, I höga
28 Der går Benjamin, den
berg, på det berg, som Gud yngste, i spetsen för de andra,
har utkorat till sitt säte, der J udas furstar en stor skara,
Herren skall bo för evigt?
Zebulons furstar, Naftalis furPs. 48: S. Es. 2: 2.
star. I Sam. 9: 21. Dom. 20: 16.
18 Guds vagnar äro mång·
29 Din Gud har beskärt dig
tusen gånger tusen; Herren din magt. Stadfäst, o Gud,
färdas på dem. Sina.i är flyt- hvad du har gjort för oss I
tadt in i helgedomen.
30 Från ditt tempel i JeruDan. 7: 10.
19 Du har uppfarit i höj- salem bringe konungar dig
I
Ps. 45: 13.
deu, du har fångat fångar, gAfvor
81 Näps djuret i säfven tjumottagit gåfvor bland menni- rarnes
flock och folken, deras
skorna, äfven bland dina fien· kalfvar, att de kasta sig ned
der, o Herre Gud I
med sina silfverstycken I Han
Ps. 47: 6. Ef. 4: 8.
20 Lofvad vare Herren dag förskingre de folk, som älska
Es. 60: 9.
från dag! Han bär våra bör- örlig I
32 Furstarne från Egypten
dor, Gud är vår hjelp. Sela.
21 Vi hafva en Gud, en skola komma, Etiopien skall
Gud, som hjelper, och Herren, utsträcka sina händer till Gud.
Es. 19: 21. IS: 7. ~: 14.
Herren, som frälsar ifrån döAp. G. 8: 26 etc.
Ps. '8: t5. Upp. 1: 18.
den.
33 I riken på jorden, sjun·
22 Ja, Gud krossar sina ~en Gudi, lofäjungen Hcne.u,
.
6~ders b.ufvud och den Ur· i:.iela,
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34 honom, som far på himmelen, den urgamla himmelen I Si, han dundrar med sin
väldiga stämma.
Ps. 29: 4.
35 Gifven Gud magtenl Öfver Israel är hans härlighet
och hans ruagt i skyarne.
36 Fruktansvärd kommer du,
o Gud, från dina helgedomar;
Israels Gud, han gifver magt
och styrka ät sitt folk. Lofvad vare Gud I
Ps. 29: 11. Es. 40: 29 etc.

69 Psalmen.
Den lidande rättfärdige.

psalm af David att sjunga
Enefter
>Liljorna•.
2 Hjelp mig, Gud! ty vattnen gå mig pä lifvet.
3 Jag är nedsjunken i djupa
dyn, der intet fotfäste är; jag
iir kommen i djupa vatten, och
svallet vill fördränka mig.

P s. 68, 69.

smädelse som söka diit, Israels
Gud!
8 Ty för din skull bär jag
smälek, och blygsel höljer mitt
ansigte.
9 Främmande har jag blifvit för mina bröder och en
främling för min moders barn.
Ps. 31: 12.

38: 12.

10 Ty nitälskan för ditt hul
har förtärt mig, och deras försmädelser, som försmäda. dig,
hafva. fallit uppå mig.
Ps. 119: 139. Joh. 2: 17. Rom. 15: 3.

11 Och jag grät och fastade,
och det lände mig till för·
smädelse.
12 Och jag klädde mig i
säck, och jag blef dem till
ett ordspråk.
13 Om mig tassla de som
sitta i porten; jag har blifvit
en visa för drinkare.
Job 30: 9. Klag. 3: 63.

14 Men min bön gär till dig,
Herre, i välbehaglig tid. Gud,
4 Jag är trött af mitt r o- efter din stora nåd, bönhör
pande, min hals är hes; mina
mig med din trofasta hjelp I
ögon försmägta af väntan på
Es. 49: 8. 2 Kor. 6: 2.
min Gud.
Ps. 6: 1. 38: u.
15 Rädda mig ur dyn, att
6 Flere än håren på mitt jag icke mä sjunka, utan blifva
hufvud äro de som hata mig räddad ifrån dem som ha.ta
utan sak; talrike äro de som mig och från vattudjupen,
utan skiil äro mina fiender;
16 att vattusvallet ej för·
hvad jag icke har röfvat måste dränker mig, och att djupet
jag återgälda.
icke uppslukar mig, och att
Ps. 35: 19. J oh. 15: 26.
brunnen icke tillsluter sitt gap
6 Gud I du känner min dår- öfver mig!
skap, och mina skulder äro
17 Svara mig, Herre, ty god
för dig icke förborgade.
är din nåd I Efter din stora
7 Låt ej i mig dem komma barmhertighet vänd dig till
på skam, som förbida dig, mig
18 och ,,.öm icke ditt auHerre, Herre Zeba.otl L&t ej
i ipig dem varda till för:- sigte för
tjene.re, t;Y ja&
Ps. 18: 5. 42: 8.

Ji.u
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Ps. 69, 70.
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är i nöd, skynda at.t !vara
mig!
19 O, kom till min själ och
förlossa henne I För mina fienders skull befria mig I
20 Du känner min försmädelse, min skam och min smälek; för din åsyn iiro alla mina
motståndare.
21 Försmädelse har krossat
mitt hjerta, och jag är sjuk;
jag väntade på medömkan; och
der var ingen, på tröstare, och
jag fann ingen.
22 Och de gåfvo mig galla
att äta och uti min törst ättika
att dricka.
Matt. 27: 48.

80 Men jag llr arm och bedröfvad; din hjelp, o Gud, bePs. Gt: 3.
skärme mig!
31 Jag vill lofva Guds namn
med sång, och jag vill upp·
höja honom med tacksägelse.
32 Och det skall bättre behaga Herren än unga oxar
med horn och klöfvar.
Ps. 50: 9 etc.

61: 18, 19.

33 När de ödmjuke se det,
skola de glädja sig; I som
söken Gud, fröjde sig edert
Pe. 22: 21.
hjertal
34 Ty Herren hör de arma,
och hau föraktar icke sina
fångna.
Ps. 72: 12. Matt. 5: 3.
Marc. 16: 23. Luk. 23: 36.
Joh. 19: 2936 Honom lofve himlarnP.
23 Deras bord blifve dem och jorden, hafvet och allt
sjelfva till en snara och till som rör sig deru ti I
Ps. 96: 11 etc.
ett giller för de säkra I
Rom. 11: 9, 10.
86 Ty Gud skall frälsa Zion
24 Deras ögon blifve mörka, och bygga Judas städer; de
så att de icke se, och gör deras skola bo der och besitta dem.
länder vacklande beständigt!
37 Och hans tjenares säd
25 Utgjut öfver dem din skall besitta landet, och de
harm, och .din lågande vrede som älska hans namn skola
bo der.
upphinne dem I
Ps. 102: 29.
26 Deras gård blifve öde70 Psalmen.
lagd, och ingen vare, som bor
Bön om mar hjelp.
i deras tjäll I
Ap. G. 1: 20.
n psalm af David att sjunga
27 Ty den som du har slatill minnesoffret.
git förfölja de; och om deras
2 Gud, rädda mig I Herre,
lidande, hvilka du har stungit,
tala de.
skynda till min hjelpl
Ps. 1: 3.
28 Lägg skuld till deras
3 Må de komma på skam
skuld och låt dem icke inoch blygas, de som stå efter
komma i din rättfärdighet!
mitt lif, rygge tillbaka och
Jer. 18: 23.
29 Må de utstrykas ur lif- varde till skam de som vilja
Ps. 35: 4. 40: 4r,,
vets bok och icke uppskrifvas mig ondt I
ibland de rättfärdiga I
4 MA de af blygsel vända

E
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Ps. 70, 71.
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tillbaka, de som säga: >Godt,
godtl•
Pa. 40; 16.
5 Fröjde sig och vare glade
i dig alla de som efter dig
fråga, och de som älska din
salighet siige alltid: Lofvad
vare Herren I
Fil. 4: 4.
6 Men jag är arm och fat·
tig. 0 Gud, skynda till mig I
Du är min hjelp och min för·
lossare. Herre, dröj icke I
Ps. 40: 18. 71: 13.

71 Psalmen.
Bön emot .fiender.

dig, Herre, förtröstar
Uppå
jag; låt mig aldrig komma
på skam I
P s. 31: 2.
2 Genom din rättfärdighet
rädda mig och förlossa mig,
böj till mig ditt öra och fräls
mig!
3 Var mig en bergfast boning, dit jag alltid kan gå,
du som har beslutit min frälsning I ty min klippa och min
borg är du.
Ps. 18: 3, 27: 8. 62: 3.

4 Min Gud, förlossa mig
utnr den ogudaktiges våld,
utur den orättfärdiges och förtryckarens hand I
5 'l.'y du, Herre, Herre, lir
mitt hopp, min förtröstan allt
ifrån mm ungdom.
6 På dig har jag förlitat
mig ifrån moderlifvet; du var
den som förlöste mig utur min
moders lif; dig gäller bestän·
digt min lofsång. Ps. 22 10, 11.
7 Jag lir såsom ett vidunder
fö r många, men du iir min
starka tillflykt.

8 Min mun iir full af ditt
lof, dagligen af ditt pris.
9 Förkasta mig icke uti min
ålderdom, öfvergif mig icke
när min kraft försvinner!
10 Ty mina fiender tala emot
mig, och de som trakta efter
mitt lif rådslå tillhopa,
Ps. 56: 7.

11 sägande: >Gud har öfver·
gifvit honom; jagen efter honom och gripen honom, ty in·
gen ilr som hjelpert>
12 Gud, var icke fjerran
ifrån mig, min Gud, skynda
till min hjelp I
Ps. 22: 12.
13 Må de komma på skam
och förgås, de som hata min
själ, varde med blygd och hån
beklädde de som vilja mig
ondt I
Ps. 35: 4.
14 Men jag, alltid vill jag
hoppas och alltid öka ditt lol'.
15 Min mun skall förkunna
din rättfärdighet, dagligen din
salighet, hvilkens rikedom jag
icke kan räkna.
Ps. 40: &.
16 Jag vill förtälja Herrens,
Herrens väldigagerningar; jag
vill prisa din rättfärdighet, ja,
dig allena.
17 Gud, du har lärt mig
ifrån min ungdom, och till
denna stund förkunnar jag
dina under.
Pe. 77: 12, 13.
18 Så öfvergif mig ock icke,
Gud, i ålderdomen, när jag
grå varder, till dess jag för·
kunnar din arm för baraabaru
och din kraft för alla dem
Es. 4G: 4.
som komma skola
19 och din rättfärdighet, o
Gud, hvilken så hög iirl ty

t
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stora ting har du gjort. Gud, fattiges barn och krosse för·
P•. 36: e. tryckaren I Ps. 45: 5. Es. 11: 4.
ho lir såsom du?
86: 8. 2 Mos. lö: 11. 2 Sam. 7: 22.
6 Dig frnkte man så långt
20 Du, som har låtit oss solen lyser och så vidt månen
erfara många och svåra lidan- skiner, från slägte till slägte I
den, vederqvick oss nu åter,
Ps. 89: 37, 38.
och drag oss åter upp utur
6 Han komme ned såsom
på
slagen
äng, såsom regnregn
jordens djup I
5 Mos. 32: 29.
1 Sam. 2: 6. Ps. 86: 13.
skurar, hvilka vattna jorden!
21 Föröka du min storhet
7 I hans dagar blomstre den
och trösta mig åter! Ps. 18:.36. rättfärdige och stor frid så
22 så vill ock jag tacka dig långt månen skiner! E•. 9: 7.
11: 6. 35: 1, 2. Luk. 2: 14.
med strängaspel för din tro8 Och han herske ifrån haf
fasthet, min Gud, och lofsjunga dig på harpa, du he- till haf och ifrån elfven intill
jordens ändar I
lige i Israel I
Ps. 2: 8. 89: 26. Sak. 9: 10.
23 Jubla skola då mina läp9 För hans ansigte buge sig
par när jag lofsjunger dig,
och min själ, som du har för- öknens folk, och hans fiender
lossat.
Ps. 103: 3 etc. slicke stoftet I
Es. 49: 23. M!k. 7: 17.
24 Och min tunga skall dag10
Konungarne ifrån Tarsis
ligen tala om din rättfärdigoch öarna frambäre skänker,
het, att de kommo på skam konungarne
Saba och Seba
och fingo blygas, som ville sände honomafgåfvorl
mig ondt.
Ps. 45: 18. 68: 30. Es. 60: 6, 6.
Matt. 2: 11.

72 Psalmen.
Bön om väl•ignel•e
Smorde.

Ufv•~

Gud1

Af Salomo.
Gud, gif

åt konungen
dina domar och din rättfärdighet åt konungens son!
Es. 11: 2-5.

2 Han döme ditt folk med
rättfärdighet och dina armar
med rätt!
3 Bergen och höjderna bäre
frid åt folket genom rättfärPs. 85: 11, 12.
dighet I
Es. 2: 4. 9: 6, 7.

11: 6-9.

4 De arma bland folket
döme han rätt, han hjelpe den

11 Och alla konungar böje
knä för honom, alla folik tjene
honom I
12 Ty han skall rädda den
fattige, som ropar om hjelp,
och den arme, som hafver in·
gen hjelpare.
Ps. 69: 34.
13 Han skall vara nådig mot
den ringe och den fattige och
friilsa de fattiges själar,
14 friköpa ifrån förtryck och
ifrån våld deras lif, och deras
blod skall vara dyrbart i hans
ögon,
15 så att de behållas vid lif,
gifva honom guld ifrån Saba
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och alltid bedja för honom,
dagligen välsigna honom.
16 En handfull säd, utkastad
på marken, på bergens topp,
gifve en skörd, som skälfver
lik Libanons skog, och folket
skjute upp i städerna såsom
gräset på marken I

Ps. 72, 78.

de till sin dtid, och dems hull
frodas.
5 De komma icke i olycka
såsom andra menniskor, och
de varda icke hemsökte sAsom andra.
6 Derföre blifver högmod
deras balsprydnad, väld den
Jer. 31: 12. Am. 9: 18.
mantel, som höljer dem.
17 Hans namn blifve evin7 Deras ögon skjuta nt af
nerligen I Så långt solen lyser, fetma, deras hjertas inbillninfortplante sig hans namn, och gar flöda öfver.
alla folk välsigne sig i ho5 Mos. 82: 15. Ps. 17: JO.
nom och prise honom siill 1
8 De håna, och i ondska
Es. I: 6. I Mos. 12: 3.
tala de förtryck och föra ett
18 Välsignad vare Herren högmodigt språk.
Gud, Israels Gud, som allena
9 De förlägga i himmelen
Ps. U: 14. sin mun, och deras tunga far_
gör under I
19 Och välsignadt vare hans fram på jorden.
hiirliga namn evinnerligen, och
10 Derföre vänder sig ock
hela jorden vare full med hans hans folk till dem, och de iniiral Amen, Amen.
Ee. 6: s. supa i fulla drag såsom vat20 Slut pil Davids, Isais ten deras lärdomar
11 och säga : >Huru skulle
sons, sånger.
Gud få veta det, huru skulle
det blifva bekant för den
Tredje Boken.
Ps. 10: 11. 94: 7.
Ilögste ?>
Hes. 8: 12.
73 Psalmen.
12 Si, sådane äro de ogudDt fromme• och de gudlö•e• olika
slut.
aktige, och alltid siikre växa
de i magt.
n psalm af Asaf.
18 Men förgäfves höll jag
Visserligen är Gud god
emot Israel, emot dem som mitt hjerta rent och tvådde i
oskuld mina hiinder Ps. 26: 6.
hafva ett rent hjerta.
]\!att. 5: 8.
14 och vardt plågad hvarje
2 Men mina fötter hade så dag och tuktad hvarje morgon.
när stapplat, mina steg voro
15 Om jag hade sagt: •Jag
helt nära att slinta,
vill tala såsom de>, si, dli.
3 så länge jag afundades de skulle
jag hafva ·varit trolös
högmodiga, när jag såg de
emot dina barns sliigte.
ogudaktiges lycka.
Pa. 37: 1.
Job 27: 7 etc. Jer. 12: I.
16 Men när jag tänkte der·
4 Ty frie från plågor äro uppå, att jag skulle förstå

E

Ps. 73, 74.
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det, vardt det för svårt i mina
ögon
d
.
. k . .
17 till ess Jag g1c m l
Guds helgedomar och gaf akt
på, huru det gick dem till slut,
18 huru du stälde dem på
slipprig mark och i grund förJob 21: 30.
störde dem,
19 huru de i ett ögonblick
blcfvo intet, försvunno och
fingo en äuda med förskräckelse.
20 Likasom man föraktar
en dröm när man vaknat, så
föraktar du, o Herre, deras
J ob 20: 8.
skuggbilder.
Ps. 3i: 17. Es. 29: 8.

:ll Så länge mitt hjerta var
bittert och det stack i mina
njurar,
22 var jag oförnuftig och
förstod intet; såsom ett oskäligt djur var jag inför dig.
23 Men nu blifver jag städse
vid dig; du har fattat mig i
min högra hand.
24 Led du mig i ditt råd
och upptag mig på sistone med
Ps. 4: 4. Es. 28: 29.
ära. I
25 Herre! när jag hafver
dig, frågar jag efter himmel
och jord intet.
26 Om mig än kropp och
~jäl försmägtade, s~ är Gud
fllr evig tid mitt hjertas klippa
och min del.
Ps. 142: 6.
27 Ty si, de som aflägsna
sig ifrån dig skola förgås; du
utrotar en hvar som trolöst
affaller ifrån dig.
28 Men det är min glädje,
att illi håller mig intitJ Gud;

jag sätter mitt hopp till Her,
ren, Herren, att jag må för·
kunna alla dina verk.
74 Psalmen.
Bön under föraamlingena yttersta
nöd.

psalm af Asaf.
En Hvi
förskjuter du oss,

o
Gud, för evig tid, hvi ryker
din vrede emot dina fosterfår?
Ps. 100: 3.
2 Tänk på din menighet,
hvilken du fordom förvärfvat,
hvilken du har igenlöst till din
egendom, tänk på Zions berg,
der du hafrer din boning!
3 Lyft dina steg till de för
evigt ödelagda platserna! Allt
har fienden förderfvat i helgedomen.
4 Dina fiender röto i ditt församlingsrum; de uppstälcle der
sina afgudabilder till tecken.
6 De foro fram såsom en
som lyfter upp yxan emot en
tät skog.
2 Krön. 36: l etc.
Jer. 52: 1 etc.

6 Och alla dess konstverk

sönderslogo de med hammare
och slägga. 1 Kon. 6: 18, 29, 32.
7 De stucko ditt tempel i
brand; de vanhelgade och ned·
refvo ditt namns boning.
2 Kon. 25: 9.

8 De sade i sitt hjerta:
•Låtom oss med ens göra slut
på dem!> de uppbrände alla
Guds församliugsrum i landet.
9 Våra tecken sågo vi icke
till. Der var icke mer någon
profet, och ingen ibland oss
var aom visste huru länge.
S:la.i· J:

o.

Hes. 7:

is.
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s:

1~.

Psaltaren.

58

10 Huru länge, o Gud, skall
ovännen håna och fienden ständigt smäda ditt namn?
11 Hvi drager du tillbaka
din hand, din högra hand? Tag
ut den af din barm och förgör dem!
12 Gud är dock miu Konung
af ålder, som skaffar hjelp på
jorden.
13 Du klöf hafvet med din
kraft, krossade drakarnes hufvud ofvan vattnet. 2 Mos.14: 21.
Es. 61: 9, 10. Hes. 29: 3.

14 Du sönderslog krokodilernas hufvud; du gaf dem
till spis åt ökendjuren.
15 Du lät källa och biick
flyta fram; du uttorkade strida
2 Mos. 17: 6.
strömmar.
t Mos. 20: 11. Jos. 3: 16.

Ps. 74, 75.

22 Uppres dig, o Gud, utför
din sak, kom i håg, att du
dagligen hånas af dåren I
23 Glöm icke dina fienders
röst, sorlet af dina motståndare, som uppstiger bestänuigt I
75 Psalmen.
Tack1ä9el1e till Gud, aom rällvill
dömer.

en sång af Åsaf,
Enattpsalm,
sjunga efter >Förderfva
icke I>
2 Vi tacka dig, o Gud, vi
tacka dig, att ditt namn iir
nära; man förkunnar dina
under.
3 >l sinom tid vill jag hålla
dom med rättfärdighet.
Ps. 102: 14.

4 Jorden bäfvar och alla
16 Din iir dagen, din är iif- som bo deruppå. Jag uppven natten; du har beredt lju- rätthåller dess pelare.> Sela.
Ps. 46: 3, 4, 7.
set och solen.
Ps. 136: 7 etc.
5 Till de högmodiga siiger
17 Du har fäststält alla grän- jag:
Högmodens icke I och till
ser på jorden; sommar och
de ogudaktiga: Upphöjen icke
vinter, dem har du gjort.
Ps. 94: a.
hornen I
18 Kom i håg, att fienden
6
Upphöjen
icke
så
högt
har smädat Herren, att ett
horn, talen icke med
dåraktigt folk har föraktat edert
styf hals hvad fräckt är,
ditt namn!
7 ty ej från öster, ej från
19 Gif icke din turturdufva vester,
heller från öknen
åt den mordlystna skaran, för- kommer ejupphöjelsen.
gät ej beständigt dina armes
8 Nej, Gud är domaren. Den
skara!
förnedrar han, den andre
20 Se till förbundet I ty lan- ene
1 Sam. 2: s, 7.
han.
dets alla vinklar och vrår äro upphöjer
Dan. 4: 32. Luk. 1: 62.
fulla med våldets boningar.
9 Ty en bägare är i Her21 Må icke den betryckte rens hand med skummande
vända tillbaka med skam, ma\ vin, full af stark dryck, och
den arme och de.n fattige prisa när han iskiinker derutaf, så
ditt wwml
miste all& Oiudaktige på jor-

Ps. 75, 76, 77.

Psalta,.m.

59

den dricka dc.ss drägg till sista
11 Ty menniskors vrede län·
droppen. Fs. 60: 5. Es. 51: 17, 22. der dig till pris. Du omgjorJer. 25: 15. Klag. 4: 21.
dar dig med återstoden af din
10 Och jag vill förkunna vrede. 2 Mos. 9: 16. Rom. 9: 17.
det evinnerligen, jag vill lof12 Gören löften och betasjunga Jakobs Gud,
11 och de ogudaktiges alla len dem Herranom, eder Gud I
de folk, som bo rundt
horn vill jag afhugga; upp- Alla
omkring honom, biire fram
höjas skola den riittfårdiges skänker
åt den Förskräcklige I
Es. 40: SI. 5 Mos. 23: 21. Ps. 65: 2. :fred. 5: 3.
horn.
13 Han afskär furstars lif,
76 Psalmen.
är en skräck för jordens konIsraels lriumfs&ng.
n psalm, en sång af Asaf, ungar.Ps. I 07: 40. Es. 40:Job23.12: 21.
att sjunga till strängaspel.
2 Gud är kiind i J utla, hans
77 Psalmen.
namn är stort i Israel.
TrU1efulla minnen Jrdn Iaraell

E

Ps. 48: 2.

forn lid.

3 Och i Salem uppslog han
sin hydda, och sin boning på
Zion.
4 Der sönderbröt han bil.gens blixtar, sköld och svilrd
Ps. 46: 10.
och krig. Sela.
6 I glans framträdde du från
de bytesrika bergen.
6 Afväpnade blefvode öfvermodige, de slumrade in i sin
sömn i alla de starke kunde
med sina händer intet uträtta.

af Asaf att sjungas
Enafpsalm
Jedutun.

2 Kan. 19: 35. Jer. 61: 39, 57.

7 För din näpst, o Jakobs
Gud, domnade bil.de ryttare
och häst.
8 Du, förskräcklig är du.
Ho kan bestå inför dig, så
snart du varder vred?
Nah. I: 6.

2 Min röst iir till Gud, och
jag vill ropa; min röst är till
Gud, och hör mig du I
3 Uti min nöds tid sökte
jag Herren; min hand var ut
sträckt om natten och dom·
nade icke; min själ ville icke
!Il.ta trösta sig.
Ps. 9: u. 27: 8.

4 Jag ville tänka på Gnd,
och jag ville klaga min nöd i
jag ville bedja, men min ande
försmiigtade. Sela. Es. 26: rn.
6 Du höll mina ögon vakna;
vanmiigtig var jag och kunde
P•. 102: 8. Es. 26: 18.
ej tala.
6 Jag tänkte på de gamla
dagar, på de forna Ar.

9 När du låter domen ljuda
från himmelen, förskräckes jorPs. 143: 5.
7 Jag ville om natten röra
den och varder stilla
10 när Gud står upp till min harpa, jag ville bedja i
doms för att hjelpa alla li- mitt hjerta, men min ande
dande på jorden.
frågade:

Ps. 77, 78.
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8 Vill då Herren förkasta
för evigt orh ingen nåd mer
bevisa?
Ps. 79: 5. 85: s.
!l Är det alldeles ute med
baus goclbet, och blifrer hans
llifte för alltid om iutet?
10 Ilar Gud förgätit att
vara nåtlig, eller har hau i
vrede tillyckt sin barmhertig·
het? Sela.
11 Då sade jag: Detta är
min plåga, en vexling af den
Högstes högra hand.
12 Jag vill tänka på Her·
rens gerningar, jag vill tänka
på dina under från fordom·
tima.
13 Och jag vill begrunda
allt ditt verk och eftersinna
dina väldiga gerningar.
14 Gud I i helighet är din
viig; ho är en Gud, stor såsom
Gud?
2 Mos. 15: 11. Ps. 89: 9.
15 Du iir den Gud, som
gör under; du har uppenbarat
lilancl folken din magt.
2 Mos. 15: 14, rn.

16 Med din arm förlossade
du ditt folk, Jakobs och Jo·
sefs barn. Seln.
2 Mos. s: 6.
17 Vattnen sågo dig, o Gud,
vattnen sågo dig och skälfde,
och dj uven darrade.
2 Mos. 14: 21 etc.

18 Ur skyarne strömmade
vatten, molnen dundrade, och
dina pilar foro af och an.
19 Ditt dunder ljöd i storm·
hvirfveln, blixtarupplyste jord·
kretsen, jorden skalf och dar·
rnde.
20 I hafvet var diu viig,
och din stig i stora vatten,

och dina fotspår blefvo irke
kända.
2 Mo;. 14: 22, 28.
21 Du torde ditt folk så·
som en hjord vid Moses och
Arons hand.
Ps. 78: 52.
Mik. G: 4.

Es. 63: 11 etc.

78 Psalmen.
Varningar, hemtade /r8.n l&rael1
historia.

af Asaf.
En sång
Lyssna, mitt folk, på min
undervisning I Böjen edra öron
till min muns ord I
2 Jag vill öppna min mun
till lärorikt tal; jag vill sj noga
om sägner från fordom,
Ps. 49: 5.

3 hvilka vi hafva hört och
känna, hvilka våra fäder hafva
förtäljt för oss.
Ps. 44: 2.
4 Vi vilja icke fördölja dem
för deras barn, men för ett
kommande slägte förtälja Her·
rens lof och hans magt och
hans under, hvilka han lrnr
gjort.
5 Han upprättade ett vitt·
nesbörd i Jakob och gaf en
lag i Israel, hvilka han böd
våra fäder att kungöra fö1·
sina barn,
2 Mos. 20: 1 etc.
6 Mos. 4: 9 tr. 6: 6 etc.

6 på det att ett kommande
sliigte af barn, ej ännu födda,
skulle känna dem, uppträda
och förtälja dem för sina barn,
7 att de skulle sätta sitt
hopp till Gud och icke för·
giita Gnds verk, utan Lålla
hans bud
8 och icke blifva, såsom de·
ras fäder, ett g(>nstörtigt och

Pa. 78.
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upproriskt slligtc, ett slligte, och sade: »Kan vill Gud duka
som icke riglar sitt hjerta till ett bord i öknen?
20 Si, han har slagit klipGud, och hrnrs anda icke är
trofast emot honom.
pan, så att vattnet flödade och
2 Mos. 32: 9. 33: 3, 5. 34: 9.
bäckar utströmmade; men kau
Ps. 95: 7-10.
han ock gifva bröd, kan han
9 Efraims barn, fastän väp- skaffa kött åt sitt folk?>
nade med båge och pilar, vände
21 Derföre, när Herren hörde
dock om på stridens dag.
det, blef han förtörnad, och
10 De höllo icke Guds för- eld upptändes emot Jakob, och
bund, och efter hans lag ville vrede uppsteg emot Isral,
de icke vandra.
4 Mos. 11: 1 etc.
11 Och de glömde hans· väl22 emedan de icke trodde
diga gerningar och de under, på Herren och icke förtröstade
som han hade låtit dem se. på hans hjelp.
23 Och han böd moluen i
12 I deras fäders åsyn gjorde
han under, i Egyptens land och höjden och öppnade himmepå ZoaUB mark. 2 Mos. 14: 15. lens portar
24 och Hit manna regna öf13 Han klöf hafvet och lät
dem gå derigenom och lät vatt- ver dem till föda, och säd
ifrån himmelen gaf han dem.
net stå såsom en hög.
25 Englabröd åto de alle;
2 Mos. 14: 21 etc.
14 Och han ledde dem om kost sände han dem till fyl2 Mos. 16: 4. 4 Mos. 11: 7.
dagen med ett moln och under lest.
hela natten med ett eldsken. Vish.16: 20. Joh. 6: 31. 1 Kor.16: 3.
26
Han
lät östanvinden bryta
2 Mos. 13: 21, 22. Ps. 105: 39.
15 Han Hit klippor remna upp p:l. himmelen, och han
i öknen och gaf dem rikli- förde med sin kraft sunnangen att dricka såsom ur djupa vinden fram. 4 Mos. 11: 31 etc.
27 Och han lät kött regna
2 Mos. 17: 6.
vatten.
4 Mos. 20: 11. Ps. 105: 11.
öfver dem såsom stoft och
16 lian lät rinnande blickar bevingade foglar sil.som hafutgå af klippan och vattnet vets sand.
flyta ned såsom strömmar.
28 Och han liit dessa falla
17 Dock fortforo de ännu ned midt .i deras läger, rundt
att synda emot honom, att omkring deras tält.
29 Och de åto och blefvo
sätta sig upp emot den Högste
i öknen,
öfvermätte, och han lät dem
18 och de frestade Gud i få sitt lystmiite.
4 Mos. 11: 33. Ps. 106: 10.
sitt hjcrta och fordrade spis
30 De hade knappt stillat
efter sin lust. 2 Mos. 16: 2 etc.
4 Mos. l!: 4 etc. Ps. 106: 14.
sin lusta, ännu var maten i
19 Och de talade emot Gud deras mun,
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31 då Guds vrede uppsteg
41 Och åter igen fresta.de
emot dem; och han dräpte de Gud och förnärmade den
några af deras starka och ned· H cli ge i Israel.
42 De kommo icke i håg
slog Israels unga män.
4 Mos. 11: 33.
hans hand den dagen då han
32 Under allt detta syndade förlossade dem från fienden,
de allt fort och trodde icke
43 di\ han gjorde sina tecpå hans under.
ken uti Egypten och sina un4 Mos. 14: 1 etc. Ps. 106: 24 etc.
der på Zoans fält.
33 Derföre lät han deras
44 Han förvandlade till blod
dagar försvinna i en flägt och deras strömmar, att de icke
deras år i bråd död.
kunde dricka utur sina floder.
4 Mos. 14: 12, 22, 23.

2 Mos. 7: 20 etc.

34 Så ofta han slog dem,
frilgade de efter honom och
viinde om och sökte Gud
35 och kommo i håg, att
Gud var deras klippa, att Gud,
den Högste, var deras förlossare.
36 Men de sökte bedraga
honom med sin mun och ljögo
med sin tunga för honom.

45 Han sände ibland dem
bromsar, som förtärde dem,
och paddor, som förderfvadc
dem,
2 Mos. 8: 6, 24.
46 och gaf deras gröda åt
griismasken och deras arbetea
frukt åt gräshoppan.
2 Mos. 10: 12. Ps. 105: 34.

47 Och han slog med hagel
deras vinträd och deras mulE s. 29: 13.
med frost
37 Och deras hjerta höll bärstriid
2 Mos. 9: 23. Ps. 105: 34.
sig icke fast vid honom, och
48
och
gaf deras boskap till
de voro icke trogne hans för- pris åt haglet
och deras hjorbund.
blixtarne.
38 Men barmhertig som han dar49åtOch
han sände mot dem
är, förlät han deras missgerbrinnande vrede, förtryning och förderfvade dem icke sin
telse och harm och nöd, en
och afvände ofta sin vrede och beskickning
af olycksenglar.
uppväckte icke hela sin harm.
2 Mos. 9: 3, 8, 15.
2 Mos. 34: 6, 7. Ps. 86: 5, 15. 145: 8.
50 Och han gaf fritt lopp åt
Joel 2: 13.
39 Och han tänkte derpå, sin vrede och skonade icke
att de voro kött, en flägt, från döden deras själ, utan gaf
som försvinner och icke åter- deras lif till pris åt pesten
51 och slog allt förstfödt i
Job 7: 7. 14: 1, 19.
kommer.
Ps. 103: 13, 15.
Egypten, kraftens förstlingar
40 Huru ofta voro de icke i Hams hyddor.
2 Mos. 11: 5. 12: 29, 30.
genstörtige emot honom i ök52 Och han lät sitt folk
nen och förWrnade honom i
bryta upp såsom en fårahjord
ödemarken!

Ps. 78, 79.
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och ledde dem såsom en bo- pris åt svärdet och förtörnades
skapshjord igenom öknen
på sin arfvedel. 1 Sam. 4: 10.
2 Mos. 12: 13. Ps. 77: 21.
63 Eld förtärde dess unga
53 och förde dem i säkermän, och dess jungfrur fingo
het, så att de intet fruktade ingen
brudsång.
under det att hafvet betäckte
64 Dess prester föllo för
deras fiender.
svärd, och dess enkor höllo
2 Mos. 14: 19, 22, 27, 28.
54 Och han ledde dem till ingen klagolåt.
65 Men Herren vaknade såsitt heliga område, till detta
berg, som hans högra hand som en sofvande, såsom en
hjelte, rusig af vin.
har gjort till sitt,
G6 Och han slog sina mot2 Mos. 10: 13, 17.
55 och fördref hedningarne ståndare tillbaka, tillfogade
en evig skymf.
undan för dem och lät dessa dem
67 Men han förkastade Jotillfalla dem såsom arfvedel
tjäll, och Efraims stam
och lät Israels stammar bo i sefs
utvalde han icke,
deras tjäll. Ps. 44: 3, 105: «.
68 utan han utvalde J udas
56 Och de frestade Gud, den stam, Zions berg, hvilket han
Högste, och voro genstörtige hade kärt.
emot honom och höllo icke
69 Och han byggde sin helgehans vittnesbörd,
dom så hög som himmelen, så
Dom. 2: 8 etc.
fäst som jorden, hvilken han
57 ntan veko tillbaka och har grundat för evigt.
voro trolöse såsom deras fäPs. 48: 3. 68: 17. 132: 13, 14.
der; de sveko såsom en be70 Och han utvalde David,
Os. 7: 16. sin tjenare, och tog honom
dräglig båge
58 och förtörnade honom ifrån fårfållorna.
1 Sam. 16: 11 etc.
med sina offerhöjder och re71 Sedan han hade vaktat
tade honom med sina bilder. däggande
får, satte han ho5 Mo•. 32: 16, 21.
59 Gud hörde det och blef nom att vakta Jakob, hans
vred och förkastade Israel folk, och Israel, hans arfve2 Sam. 7: 8.
del.
svårligen.
72 Och han vaktade dem
60 Och han öfvergaf sin
boning i Silo, ::let tjäll han med redligt hjerta och ledde
hade uppslagit ibland menni- dem med förståndig hand.
Jos. 18: i.
skorna,

79 Psalmen.

1 Sam. 4: 11. Jer. 7: 12.

61 och gaf i fångenskap sin Bön i •n tid a/ allmän, ylltrlig nöd.
magt, och sin härlighet i fienden psalm af Asaf.
hand,
1 Sam. 4: 11, 21.
Gud! hedningarne hafva
62 och Jemnade sitt folk till infallit i din arfvedel, hafva
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vanhelgat 'ditt heliga tempel,
hafva gjort Jerusalem till en
Ps. 74: 4 etc.
grushög.
2 De hafva gifvit dina tjenares kroppar till spis åt himmelens foglar, dina frommes
kött åt markens vilddjur.
3 De hafva utgjutit deras
blod såsom vatten omkring Jerusalem, och ingen är som begrafver dem.
4 Vi hafva blifvit ·till försmiiJelse för våra grannar, till
spott och hån för vår omgifPs. H: H. 89: 42.
ning.
5 Huru länge, Herre, vill
du så oafiåtligen vredgas och
!åla ditt nit brinna såsom en
eld?
Ps. 85: 6.
6 Utgjut din vredes ~löd
öfver hedningarne, som icke
kiinna dig, och öfver de riken,
som icke åkalla ditt namn I

Ps. 79, 80.

ibland hedningarnc inför våra
ögon I
2 Mos. a2: 12.
5 Mos. 52: 43. Joel 2: 17.

11 Låt fångens suckau komma inför ditt ansigte, låt enligt din arms storhet dödens
barn blifva vid lift
Ps. 102: 20, 21.

12 Och återgälda våra grannar sjufaldt i deras sköte den
försmädelse, hvarmed de hafva
försmädat dig, o Herre!
13 Men vi, ditt folk och dina
fosterfår, vi vilja tacka dig
evinnerligen och förkunna ditt
lof ifrån slägte till slägte.
80 Psalmen.
Bön lill Gud, all han ville bisitl
Israel, sitt vinträd.

psalm af Asaf att sjunga
Enefter>
Vittnesbördets lilja>.

2 Israels herde, vänd ditt
öra till I Du, som leder Josef
såsom en fårahjord, du som
Jer. 10: 25.
7 Ty de hafva uppiitit Ja- tronar på Keruberna, träd fram
Ps. 77: 21. 99: 1.
kob och hafva förödt hans i glans I
Es. 37: 16. 40: 11. Hes. 34: 12.
boning.
Joh. 10: 11.
8 Tillräkna oss icke fäder3 Inför Efraim, Benjamin
nas missgerningar, låt snarli- och Manasse uppväck din magt
gen din barmhertighet komma och kom oss till hjelp I
oss till mötes, ty vårt elände
4 Gud, upprätta oss och lät
är mycket stort!
Es. 61: 8. ditt ansigte lysa, så varda vi
9 Hjelp oss, du vår fräls- hulpne I
Ps. 4: 7,
nings Gud, för ditt namns äras
5 Herre Gud Zebaotl huru
skull, rädda oss och förlåt oss länge skall du vredgas vid ditt
våra synder för ditt namns folks bön?
Ps. 115: 1.
skull I
6 Du har spisat dem med
10 Hvi skola hedningarne tårebröd, och du gaf dem att
siiga: >Hvar är deras Gud?> dricka ett mått, fullt med tårar.
Ps. 42: 4. 102: 4.
L1\t hämden öfver dina tjena1·es utgjutna blod blifva känd
7 Du gjorde oss till ett tviste-

Ps.

so,
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ämne för våra grannar, och dig I håll oss vid Jif, så skola
vi åkulla ditt namn I
våra fiender hånade oss.
Ps. «: 14. 79: 4.
20 Herre Gud Zebaot, npp·
8 Gud Zebaot, upprätta oss riitta oss, låt ditt ansigte ly8a,
och låt ditt ansigte lysa, så så varda vi hulpnel
varda vi hulpne !
81 Psalmen.
9 Ett vinträd flyttade du
En påskpsalm.
ifrån Egypten, fördref hedniugame och planterade det.
n _psalf!! :i-f .A.saf att sjunga
I Mos. 49: 22. Es. 5: 1-7. 27: 2-6.
till G1ttJt.
Ps. 8: I.
10 Du röjde för det, och
2 Lofsjungen Gud, vår stark·
det slog rötter och uppfylde het, prisen Jakobs Gud I
landet.
:i Uppstiimmen sång, låten
11 Bergen blefvo betäckta pukorna ljuda, ljnfliga cittran
af dess skugga, Guds cedrar tillika med harpan I
af dess grenar.
4 Stöten vid nymånaden i
12 Det utbredde sina rankor basun1 vid fullmånen, på vår
iinda till hafvet och intill elf- h ögtiasdag I
2 Mos. 12: 1 etc.
ven sina telningar. 1 Mos. 15: 18.
3 Mos. 23: 5. 5 Mos. 16: 1.
~Mo•. 23: 31. 5 Mos. Il: 24. Jos.1: 4.
6 Ty detta är sed i Israel,
1 Kon. 4: 21, 24.
en lag af Jakobs Gud.
13 Hvi nedbröt du dess mur,
6 Till ett vittnesbörd i Joså att alla, som gingo vägen sef stadgade han det dä han
fram, plockade deraf?
gick ut emot Egyptens land.
Ps. 89: 41, 42.
Läppar, hvilka jag icke varse14 Vildsvinet från skogen
gna.,.de derpå, och slättmar- blef, hörde jag så tala:
7 J ag lyfte bördan från hans
ken; djur betade derutaf.
skuldra, hans händer befria15 Gud Zebaot, skåda åter
des från lastkorgen.
ned från himmelen och se och
2 Mos. I: H. 6: 6, 7.
besök detta vinträd
•
8
I
nöden ropade du, och
16 och den telning, som diu
jag frälste dig, svarade dig,
högra hand har ålanterat, och gömd i åskmolnet, och pröfden son, som u Ut dig har vade dig vid Jlferibas vatten.
uppfödtl
2 ~lo<. 4: 22.
Sela.
2 Mos. 17: 1-7.
17 Det är svi;dt af eld och
4 Mos. 20: 13. Ps. 77: 18, 19.
kringhugget; för ditt ansigtes
9 Hör mitt folk, så vill jag
hot förgås de.
förmana dig! Israel, o att du
18 Vare din hand öfrer din ville höra mig I
högra hands man, öf1·er den
10 Ej vare hos dig någon
menniskoson, som du åt dig annan Gud, och icke må du
har uppfödt,
tillbedja en friimmande Gud I
19 så skola vi icke vika ifrån
~ Mos. 20: 2 etc.
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11 Jag är Herren, din Gud,
som har fört dig utur Egyptens
land. Låt din mun vidt upp,
så vill jag uppfylla honom I
12 Men mitt folk hörde icke
min röst, och Israel gjorde mig
icke till viljes.
13 Då liit jag dem gå i de·
ras hjertas hårdhet. De van·
drade efter sina egna råd.
Hes. 20: 25, 26. Ap. G. 14: 16.
Rom. 1: 24.

14 0 att mitt folk ville
höra mig och att Israel ville
vandra på mina vägar!
6 Mos. S: 29. 28: 1. 82: 29.

15 Snart skulle jag kufva

Ps. 81, 82, 83.

fattige, befrien dem ifrån de
ogudaktiges hand I Job 29: 12, 13.
Ords. 24: 11.

Es. !: J7.

5 De veta intet, och de be·
sinna intet, i mörker vandra
de; alla landets grundvalar
Vish. 6: i.
vackla.
6 Jag har sagt: Gudar ären
I, och den Högstes söner ären
I alle.
Joh. 10: 34.
7 Men sannerligen, såsom
menniskor skolen I dö, och
såsom mången furste skolen
I falla.
8 Statt upp, o Gud, håll
dom öfver jorden, ty alla folk
äro din egendom I P•. 7: s, 9.

deras fiender och vända min
hand emot deras motståndare.
83 Psalmen.
16 De som hata Herren Rop 1m Gud om hjelp mol han•
folks fl•nder.
skulle hylla honom, och deras
n sång, en psalm af Asaf.
tid skulle vara evinnerligen.
2 Gud, var icke tyst, tig
17 Och han skulle bespisa
dem med ädlaste hvete; och icke, var icke stilla, o Gud I
Ps. 28: 1.
jag skulle mätta dig med ho·
8 Ty si, dina fiender larma,
mrng utur klippan.
6 Mos. 32: 13, U.
och de som hata dig uppresa
hufvudet.
82 Psalmen.
4 Emot ditt folk göra de
Guds dom ö/ver orättfärdiga domart. listiga anslag och rådslå emot
'1n psalm af Asaf.
dem, hvilka du beskyddar.
'.I Gud triider upp i gudar·
5 De säga: >Kommen orh
nes församling, midt ibland låtom oss utrota dem, att dr
gndarne håller han dom.
ej mer må vara ett folk, och
2 Mos. 21: 6. 22: 28.
att Israels namn icke mer må
2 Huru länge viljen I döma ihägkommasl>
oriitt och hafva anseende till
6 Ty de rådslå tillsammans
de ogudaktiges personer? Sela. med hvarandra, mot dig sluta
5 Mos. I: 16, 17. 2 Krön. 19: 6.
de förbund,
3 Gifven den ringeoch fader·
7 Edoms tjäll och Ismaeli·
löse rätt, skaffen den arme och terna, Moab och Hagariterna,
torftige rättvisa I
1 Kon. 5: 10.
4 Rädclen den ringe och den
8 Gebal och .Ammon och

E
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Amalek, Fel isteerna tillika med
84 Psalmen.
dem .?Om bo i Tyrus.
·
Den /rommea läugtan efter Gud1
9 Afven Assnr h ar 8 In t 1't sig
g&rdar ocl• fröjd i han• hus.
till dem, blifvit en arm åt Lots En psalm att SJ' unga till Gittit
barn. Sela.
10 Gör med dem såsom du
af Korahs Barn. Ps. S: I.
gjorde med Midjan, säsom med
2 Huru ljufliga äro dina bo·
Sisera, såsom med Jabin, vid ningar, Herre Zebaot I
K isons bäck,
Ps. 26: 8. 27: 4.
Dom. 4: 15, 16 , 21. 7, 29.
8 Min själ längtar och träng11 hvilka nedgjordes vid En- tar efter Herrens gårdar, mitt
dor, blefvo gödsel åt jorden! hjerta och min kropp jubla
Dom. 7: 25. 8: 21.
mot lefvande Gud.
Ps. 42: 2, 3. 63: 2.
12 Låt det gå dem, deras
iidlingar, såsom det gick Oreb
4 Ty sparfven har funnit ett
och Zeeb och alla deras fur· hus och svalan ett bo, der hon
star, såsom det gick Seba och liigger sina ungar, ditt altare,
Herre Zebaot, min Konung och
Salmunna,
13 dem, hvilka silga: >Vi min Gud!
vilja taga Guds boningar i be5 Salige äro de som bo i
sittning!>
ditt hus; de lofva dig bestän14 Min Gud, gör dem så- digt. Sela.
Ps. 23: 6. 27: 4.
som en stofthvirfvel, såsom ett
6 Saliga äro de menniskor,
strå för vinden I
som i dig hafva sin starkhet,
Job. 21: 18. F.s. 17: 13.
h 'lk h'
t' t'll d h J'
15 Såsom en eld förbränner vi as ..g 8 ..r 1 e e 1ga
f
viigarne,
en sk·og, och såsom 1ägan a ·
7 och hvilka, då de vandra
•
svedjar berg,
d
16 så förfölje du dem med genom tåre alen, göra den
din storm, så förskräcke du rik på källor, under det arlaregnet kläder den med välsigdem med ditt väder 1
17 Fyll deras ansigten med nelser.
Ps. 23: 4. 126: 5, G.
vanilra, att de nu\ söka ditt
8 De gå ifrån kraft till kraft
namn, o Herre I
Ps. 6, 11 , tills de träda fram inför Gud
18 Må de komma på skam på Zion.
och förskriickas för evigt, må
9 Herre Gud Zebaot, hör
de fil blygas och omkomma min bön, lyssna till mig, du
19 och erfara, att du allena Jakobs Gud! S~!a.
bilr namnet Herre den Hö as te i
10 Du vår sko Id, se ned, o
all verlden 1 2 Mos'. 16 , 3. os~12, 5. Gud I B!icka ned till din smorEs. 37: 16. 42: s. 2 Makk. 7: 37. · des ans1gtel
Ps. s: '· 7: u.
• TAredalen, eller, säsom den af Judarne kallades, Baka.dalen, var
namnet pli en ofruktbar hed, genom hvilken vägen gick till Jeru.alcm
för dem som dit vallfärdades ifrlln norr.
18
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11 Ty en dag i dina gårdar
iir bättre än eljest tusen. Jag
vill hellre vakta dörren i min
Guds hus än dväljas i de ogudaktiges hyddor.
12 Ty Herren Gud är sol
och sköld; nåd och ära gifver
Herren; han vägrar icke dem
något godt som vandra redligt.

Ps. 84, 85, 86.

fromma. Men må de ej vända
åter till dårskap I
10 Ja, nära är hans hjelp
för dem som frukta honom,
så att ära bor i vårt land,
Ps. 145: 15.

11 nåd och sanning mötas,
rättfärdighet och frid kys~as,
12 sanning uppväxer af JOrPs. 23: 1. Es. 16: 19, 20.
den, och nåd blickar ned ifrån
13 Herre Zebaot, salig den himmelen.
Es. 45: 8.
menniska, som förtröstar på
13 Herren skall ock gifva
dig! Ps. 2: 12. 34: 9. Jer. 17: 7. oss hvad godt är, och vårt
land skall gifva sin gröda.
85 Psalmen.
3 Mos. 16: 4. Ps. 67: 7.
Bön, au Gud &ter ville vända 8ig i
14 Rättfärdighet skall vanndd till aitl folk.
n psalm att sjunga af Ko- dra inför hans ansigte och följa
hans fotspårs väg.
rahs Barn.
2 Herre! du har varit ditt
86 Psalmen.
land nådig, du har förlossat
Den frommes bön i förföljelu..
de fångna af Jakobs hus.
n bön af David.
3 Du har förlåtit ditt folk
Böj ditt öra till mig, o
dess skuld, du har öfverskylt Herre! ·svara mig, ty arm och
all dess synd. Sela. Ps. 32: 1. fattig är jag I
4 Du har upphäft all din
2 Bevara min själ, ty jag
harm och vändt om från din iilskar dig I 0 min Gud, fräls
brinnande vrede.
din tjenare, som förtröstar på
5 Vänd dig åter till oss, dig I
Ps. 16: i. 2;;: 20.
vår frälsnings Gud, och öfver3 Var mig nådig, Herre, ty
gif din förtrytelse emot oss I till dig ropar jag dagligen I
6 Vill du evigt vredgas uppå
Ps. 88: 10.
oss, utsträcka din vrede till
4 Gläd din tjenares själ, ty
kommande slägten? Ps. 77: s. till dig, Herre, lyfter jag min
7 Vill du icke åter veder- själ I
Ps. 25: 1.
qvicka oss, så att ditt folk
5 Ty du, Herre, är god och
må glädja sig i dig?
mild och stor i nåd mot alla,
8 Bete oss, o Herre, din nåd som åkalla dig.
Joel 2: 13.
och gif oss din frälsning!
Jon. 4: 2. Ps. 78: 38.
6 Lyssna, Herre, till min
9 Jag vill höra hvad Gud,
Herren, talar, ty han talar bön och akta pä ljudet af mina
frid till sitt folk och till sina böneropl

E

E

7 På min nöds dag åkallar
jag dig, ty du svarar mig.
8 Ingen är såsom du ibland
gudarne, !Ierre, och intet är
såsom dina gerningar.
5 Mos. 3: 24.

Ps. 18: 32.

mig skall väl gå, att de som
hata mig må se det och blygas, att du, o Herre, har hulpit mig och tröstat mig I

87 Psalmen.

71: 19.

9 Alla hedningar, som du
har skapat, skola komma för
att tillbedja för ditt ansigte,
!Ierre, och för att förhärliga
ditt namn.
Ps. 22: 28, 29.
Zef. 2: 11.
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Ps. 86, 87, 88.

Sak. 14: 9.

Zion, den •lad, der folken pdnylt·
födas.

psalm att sjunga af Ko·
Enrahs
Barn.
Dess grund hvilar på heliga
Es. 14: 32.
berg.

Ps. 12;;: 1, 2. Matt. 16: 18.
10 Ty stor är du och under
gör du; du är Gud, du allena.
2 !Ierren älskar Zions por11 Lär mig, Herre, din väg I tar mer än alla Jakobs bojag vill vandra i din sanning. ningar.
Ps. 68: 16, 11.
Behåll mitt hjerta vid det ena,
3 Härliga ting äro förkunatt jag ditt namn fruktar I
nade i dig, du Guds stad I Sela.
Ps. 25: 4 etc. 27: 11.
143: 10.

119: 33.

12 Jag vill prisa dig, Herre,
min Gud, af hela mitt hjerta
och ära ditt namn evinner·
!igen.
13 Ty din nåd är stor öfver
mig, och du har frälst min
själ ur dödsrikets djup.

P•. 46: 5, 6. 48: 2 etc.

132: 13.

4 Jag vill räkna Rahab •
och Babel till dem som känna
mig. Si, Felistea och Tyrus
samt Kust Denne är född der.
Es. 19: 18. Ps. 45: 13. 68: 72 . 72: 10.
Matt. 28: 19. .A.p. G. 2: 9, 10.

5 Och till Zion skall det
sägas: Den ene som den andre
Ps. 71: 20. 116: 3, 8.
och den Hög14 Gud! de öfvermodige är född derinne, det
vid magt.
hafva upprest sig emot mig, ste sjelf håller
Es. 44: 5.
och våldsmäns hop traktar ef6 Herren skall säga då han
ter mitt lif, och de hafva icke upptecknar folken: Denne är
dig för ögonen.
Ps. 45: 5. född der.
15 Men du, Herre, är en
7 Och de skola sjunga och
barmhertig och nådig Gud, spela: >Ålla mina källor äro
långmo<lig och stor i nåd och uti dig.>
Jer. 12: IS.
sanning.
2 Mos. 34: 5.
Neb. 9: 17. Ps. 103: 8.

88 Psalmen.

145: 8.

16 Vänd dig till mig och Klagosd:n.g i 1v&ra1Ce anfäktning.
var mig nådig, gif åt din tjen psalm att sjunga till flöjt
nare din kraft och hjelp din
af Korahs Barn. En sång
tjenarinnas son I
Ps. 1ss: 3. af Esrahiten Heman.
17 Gör mig ett tecken, att
1 Kon. 4: 31. 1 Krön. 2: 6.

E

• D. ä. Egypten.
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2 Hene, min frälsnings Gud!
Dag och natt ropar jag inför
l'•. 22: 3.
dig.
3 Min Löu komme för ditt
ansigte, böj ditt öra till mitt
klagorop I
4 Ty mlltt af lidanden iir
min själ, Qch mitt lif är hardt
niira dö<lsriket.
5 Jag iir aktad lik dem som
nedstiga i grafven; jag är såsom en man utan Jifskraft,
Ps. 28: I.

143: 7.

6 bland de döda öfvergifven,
lik de slagna, som ligga i grafven, hvilka du ej mer ihågkommer, och som 1fro afskilde
Ps. 31: 23.
ifråu din hand.
7 Du har sänkt mig i djupaste graf, i mörka rum, i
hafsdjupen. Ps. 18: 5, G. 130: 1.
8 Pii. mig tynger din vrede,
med alla dina böljor trycker
du mig. Sela.
Ps. 38: 3. (2: 8.

69: 3.

9 Du bar afiiigsnat ifrån
mig mina förtrogna; du bar
gjort mig till en styggelse för
dem; instiingd är jag och komJ oh. 19: 19.
mer ej ut.
Ps. 31: 12. 38: 12.

10 Mitt öga tiires af elände;
jag ropar till dig, Herre, dagligen; jag utsträcker till dig
Ps. 6: s.
minr. händer.
11 Månne du gör under för
de döda, eller kunna skuggorna uppstå och tacka dig?
Ps. 6: 6. 115: 17.
Sela.
12 Talas det i grafven om
din nåd, och i de dödes land
om din trofasthet? Ps. 39: 10.

Ps. 88, 8!J.

13 Känner man i mörkret
dina under, och din rättfär·
dighet i glömskans land?
E<. 38: 18.

14 Men jag, till dig, Hene,
ropar jag, och om morgonen
går min bön dig till mötes.
15 Hvi förkastar du, Herre,
min själ, hvi döljer du ditt
ausigte för mig?
I's. 22: 2.

13: 2. 44: 2r,.

16 Årm är jag och döende

iinda ifrån ungdomen; jag bär
dina förskräckelser, och jag
vill förtvifia.
17 Öfver mig gå din vredes
lågor, dina fasor tillintetgöra
mig.
Ps. 38: 5.
lS De omhvärfva mig dagligen såsom vatten, de omringa mig alla.
19 Du har afiiigsuat ifrån
mig viiu och kamrat; mrna
förtrogne äro mörker.
Job 19: 13.

89 Psalmen.
Bön om hjelp tmder dberopan.de aj
Guds n&delöfttn till David.

En sång af Etan,
1 Kon . 4: 31.

~srahiten.
1 Kron. 2: 6.

2 Om Herrens nådelöften
vill jag evigt sjunga, för kommande slägten med min mun
förkunna din trofasthet.
Joh. 1: 17.

3 Ty jag säger: För evig
tid är din nåd byggd; fast
såsom himmelen har du gjort
din trofasthet.
Ps. uQ: 89.
4 >Jag har stiftat ett förbund med min utvalde, jag
har svurit min tjenare David:

Ps. 89.
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16 Sällt det folk, som för5 För evigt vill jag befästa
din säd och bygga för kom- står jnbelklangen I Herre, i ditt
mande slägtcn din tron.> Sela. ansigtes ljus skola de vandra.
2 Sam. 7: 12-16. Ps. 61: 8. 132: 11.
1 Krön. 17: 11 etc.

4 Mos. 23: 21.

17 I ditt namn skola de

6 Och himlarne lofsjunga fröjdas dagligen och upphöjas
dina under, o Herre! och din genom din rättfärdighet.
trofasthet prisas i de heliges
18 Ty du är deras styrkas
Ps. 21: 1, 2.
församling.
103: 20, 21. Es. 3: 10. Upp. 4: 8. prydnad, och med ditt välbe
du vårt horn.
7 Ty hvilkcn i skyn kan lik- hag upplyfter
Luk. 1: 69.
nas vid Herren, hvilken bland
1!J Ty från Herren är vår
Guds söner kan jemföras med sköld och från den Helige i
Herren?
Israel vår konung.
8 Gud är förskräcklig i de
Es. 33: 22. Ps. 84: 12.
heliges stora råd och frukt~ns
20 På den tiden talade du i
värd för alla, som omg1fva en syn till dina förtrogna och
honom.
sade: •Jag har nedlagt hjelp
9 Herre, härskarornas Gud I bos en bjelte, jag har utur
Ho är stark såsom du, o Herre? folket upphöjt en yngling.
Och din trofasthet är rundt 2 Sam. 7: 4 etc. 1 Krön. 17: 4.
omkring dig.
21 Jag har funnit David,
10 Du herskar öfver baf- min tjenare; med min heliga
vets högmod; när dess böljor olja har jag smort honom.
I Sam. 16: 13. Ap. G. 13: 2~.
resa sig, stillar du dem.
Ps. 6ri: 8. 63: 3, 4.
22 Med honom skall min
11 Du krossade den slagne hand sföudigt vara, och honom
Rabnb, med diu magts arm skall min arm styrka.
skingrade du dina fiender.
23 Ingen fiende skall öfverPs. 87: 4.
12 Dina äro bimlarne, din raska honom, och ondskans son
ä1· ock jorden; jordkretsen och skall icke förtrycka honom,
24 utan inför hans ögon vill
bvad deruppå är, allt bar du
grundat.
Ps. 24: 1, 2. 102: 26. jaoo krossa hans motståndare,
och dem som hata honom vill
13 Norr och söder, dem bar
jag slå.
du skapat; Tabor och Hermon
25 Och min trofasthet och
lofsjunga ditt namn.
min nåd skola vara med ho14 Du bar en arm med nom och i mitt namn skall
hjeltekraft, väldig är din band, han~ horn varda uppböjdt.
hög är din högra band.
26 Och jag vill lägga hans
15 Rättf'årdighet och rätt hand på hafvet och hans högra
äro din trons fäste, nåd och band på floderna.
Pa. 78: 8.
sanning gå framför dig.
27 Han skall ropa till mig·
Ps. D7: 2. 8S: 14.
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Ps. 89.

39 Men du har i vrede
min Fader ät· du, min Gud,
förskjutit och föraktat din
och min frälsnings klippa.
2 Sam. 7: 14. 1 Krön. 17: 13.
smorde.
Ps. 2: 7. Ebr. 1: 5.
40 Du har förkastat förbun28 Och jag vill göra honom det med din tjenare, du har
till den förstfödde, till den trampat hans krona i stoftet.
högste bland konungarne på
41 Du har nedrifvit alla
jorden.
Ps. 2: 6. hans omhiignader, låtit ned29 Evinnerligen vill jag åt bryta hans fästen.
lls. 80: 13, 14.
honom bevara min näd, och
42 Honom plundra alla som
mitt förbund med honom skall
gå vägen fram, han är vorden
fast blifva.
30 Och jag vill låta hans till hån för sina grannar.
rs. 44: 14.
säd blifva till evig tid och
43 Du har upphöjt hans mothans tron såsom himmelens
ståndares högra hand, låtit alla
dagar.
31 Om hans b1vrn öfvergifva hans fiender få glädjas.
44 Och eggen af hans svärd
min lag och icke vandra efter
har du viindt om och ej hålmina rätter,
32 om de ohelga mina stad- lit honom uppe i kriget.
45 Du har gjort slut på hans
gar och icke hålla mina bud,
33 så vill jag hemsöka de- glans och kastat hans tron till
ras synd med ris och deras jorden.
46 Du har förkortat hans
missgerning med plågor.
2 Sam. 7: 14, 15.
ungdoms dagar, du har höljt
34 Men min nåd skall jag honom med blygd. Sela.
icke taga ifrån honom och
47 Hmu länge, Herre, vill
du bestiindigt dölja dig och
icke svika min trofasthet.
:35 Jag skall icke ohelga Jäta din vrede brinna såsom
mitt förbund, och hvad som en eld? Ps. 79: 5. Job 7: 1. J4: r.
rs. 39: 6. 62: 10. 90: 10.
utgått från mina läppar skall
48 Betiink huru kort mitt
jag icke föriiudra.
lif' är! Hvi skulle du förgiifves
4 Mos. 23: 19.
36 En gång har jag svurit hafva skapat alla menniskors
vid ruin helighet; för David barn?
49 Ho är den man, som
ljuger jag icke:
37 hans siid skall blifva till lefver och icke ser döden?
evig tid och hans tron såsom Ilo iir den som friar sin sjill
ifrån dödsrikets våld? Sela.
solen för mina ögon.
Rom. o: 12. Ebr. 9: 27.
38 Såsom månen skall den
50 H var itr din forna nåd,
bestå för evigt, och trofast
o Herre, som du svor åt David
är vittnet i skyn•. Sela.
vid din trofasthet?
Jer. 33: 20, 21.

51 Tiink, o Herre, på dina
tjenares försmädelse, hvilken
jag bär i min barm, af alla
de många folken,
52 huru dina fiender försmiida, o Herre, huru de försmiida din smordes fotspår I
53 lofvad vare Herren till
evig tid I Aruen, Amen.

Fj erde Boken.
90 Psalmen.
(!uda evighet, menni6kana fdrgängz;ghel.

bön af Mose,
E nen.
n
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Ps. 89, 90.

Gudsman-

Herre I du är vår tillflykt
från slägte till slilgte.
2 Förr än bergen danades
och du skapade jorden och
verlden, är du, Gud, från evighet till evighet.
Es. 43: 13.
3 Du låter menniskorna viinda åter till stoft, och du säger: Vänden åter, I menniskors barn!
Ps. 104: 29, 30. Pred. l: 4.

4 Ty tusen år iiro i dina

ögon såsom den dag, som i
går framgick, och såsom en
nattvilkt.
2 Petr. 3: 8.
5 Du bortsköljer dem; de
äro s:\aom en sömn, de äro
såsom griiset, hvilket om morgonen frodas.
Es. 40: s, 7. 1 Petr. 1: 24.
6 Om morgonen blomstrar
det och frodas, om aftonen är
det afskuret och förvissnar.
Job 14: 2. Ps. 103: 15, 16.

7 Ty vi förgås genom din

vrede, och genom din harm
bortryckas vi.
Ps. 76: 8.
8 Du ställer våra missgeruingar inför dig, våra förborgade synder i ljuset af ditt
ansigte;
Jer. 16: 17.
Ps. 19: 13. I Kor. 4: 5.

9 ty alla våra dagar för-

svinna genom din vrede, vi
lykta v1\ra år såsom en suck.
10 Vårt· lifs dagar iiro sjuttio år och till det högsta åttio
år; och då det biist varit hafver, hafver det möda och arbete varit, ty det går snart sin
kos, likasom flöge vi bort.
P•. 89: 48. Job 9: 2o, 26.
b~innar kraften af
din vrede och, såsom fruktan
för dig bjuder, din harm? .
12 Lär oss betänka, att v1
dö måste, på det vi måtte förPs. 39: :;.
ståndige varda?
13 Herre, vänd äter! Huru
liinge? 0, var dina tjenare nådig I 4 ::IJ:os. 14: 18, 19. Ps. 6: 4.
14 Mätta oss med din nåd 1
när morgon gryr, så vilja v1
fröjdas och vara glade i alla
vära lifsdagar I
15 Gläd oss, i mån af de
dagar du har plågat oss, i
mån af de år vi varit olycklige I
16 Låt dina gerningar uppenbaras för dina tjenare och
din härlighet öfver deras baru l
17 Och Herrens, vår GudA,
huldhet komme öfver oss och
frilmje för oss våra hiinders
ve.rkl Ja, våra händers verk,
dem främje du I

11 Ho

ö Mos. 33: 26.
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91 Psalmen.
Trl>!t i stora faror.

Ps. 91, 92.

de skola hevara dig på alla
Ps. 34: 8.
dina vägar.
Matt. 4: 6.

som sitter under den
DenHögstes
beskärm och hvi-

Luk. 4: 10, 11.

12 De skola bilra dig på
händerna, så att du icke skall
lar under den Allsmägtiges stöta din fot emot stenen.
Ps. 36: 8. Job 5: 23. Ords. 3: 23. Ps. 121: 3.
skugga,
2 han säger till Herren : >Du
13 På nlf och huggorm skall
är min tillflykt och min borg, du gå och trampa på lejonet
min Gud, på hvilken jag för- och draken.
5 Mos. 8: 1:;.
Marc. 16: 18. Luk. JO: 19.
tröstar..
Ps. 18: 3.
3 'l'y han skall frälsa dig
14 Han håller mig kär, <lerfrån fågelfängarens snara, från före vill jag frälsa honom; jag
Ps. 124: 7. vill beskyddt\ honom, ty hau
förderfvets pest.
4 Med sina fjädrar skall han känner mitt namn.
betäcka dig, och undet· hans
15 Han åkallar mig, der·
vingar skall du finna skydd; före vill jag höra honom; jag
sköld och skärm är hans san· är med honom i nöden; jag
ning.
Ps. 17: 8. skall befria honom och ära
36: 8. 57: 8. Matt. 23: 37.
honom.
Es. 41: 10.
5 Du shll ej behöfva frukta
65: 24. Ps. 60: 15.
för nattens fasor, ej för den
16 Med långt li f skall jag
pil, som flyger om dagen,
mätta honom och låta honom
Ords. 3: 25, 26. Ps. 112: 7, 8.
förnimma min hjelp.
121: 5, 6.
Es. 60: 23.
6 för pest, som framgår i
mör1.-ret, för farsot, som öde92 Psalmen.
Higger om middagen. .
.
En •abbatudng.
7 Falla än tusen vid dm
n
psalm,
en sång pä sab·
venstra sida och tiotusen vid
batens dag.
din högra sida, dig skall det
2 Godt är att tacka Herren
icke drabba.
8 Du skall blott se deruppå och att lofsjnnga ditt namn,
Ps. 147: 1.
med dina ögon och skåda de du Allrahögste I
3 att om morgonen förkunna
ogudaktiges lön.
Ps. 92: 12.
9 Ty >Herre! du är min din nåd, om nätterna din trotillflykt>, den Högste har du fasthet,
Ps. 42: 9.
gjort till din boning.
4 till tio strängars harpa.
10 Ingen olycka skall veder- till cittrans toner.
faras dig, och ingen plåga
Ps. 33: 2, 3.
5 Ty du gläder mig, Herre
skall nalkas ditt tjäll.
Ords. 12: 21.
med ditt verk; öfver dina hän
11 Ty han skall gifva sina ders gerningar jublar jag.
englar befallning om dig, att
P•. 77: 12. 13.

E

Ps. 92, 93, 94.
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6 Huru stora äro dina gerningar, o Herre, huru djupa
äro dina tankar!

93 Psalmen.

H

Herrens majestät.

erren är_ Konung; han har
104: 24. Rom. 11: 33.
klädt sig, han har klädt
7 En oförnuftig man besinnar det icke, och en dåre för- sig i majestät, Herren har omgjordat sig med styrka; <lerstår det icke.
före står jordkretsen fast och
Ps. 14: I. 73: 22. 94: 8.
Ps. 2: 6.
8 När de ogudaktige grön- vacklar icke.
ska såsom gräs och alla oger- 96: JO. D7: 1. 99: I. Es. 52: 7.
2 Din tron står fast från
ningsmiin blomstra, sa länder
det till deras förderf för alltid. fordom, från evighet är du.
l's. 40: 6.

l'•. 37: I, 2. 38. 73: 3, 18. 129: 6.

Es. 44: 6.

\) Men du är hög för evig
tid, o Herre I
10 Ty si, dina fiender, o
Herre I ty si, dina fiender skola
förgås, allaogerningsmän skola
förskingras.
11 Men mitt horn gjorde
du högt såsom buffelns; jag
vardt öfvergjuten med frisk
Ps. 112: 9. 4 Mos. 24: 8.
olja.

3 Strömmar höja, Herre,
strömmar höja sin röst; strömmar höja sitt dån.
Ps. 46: '• 1. Es. 17: 12, 13.

4 Väldigare än rösterna af
stora, väldiga vatten och af
hafvets bränningar är Herren i
det höga.
Ps. 65: 8. 89: 10.
5 Dina vittnesbörd äro mycket trofasta; helighet höfvea
Ps. 89: 25. 23: 5.
12 Och mitt öga fick se sin ditt hus, Herre, så länge tiden
Ps. 19: 8. 25: 10.
lust på mina fiender; om de varar.
onda, som reste sig emot mig,
94 Psalmen.
fingo mina öron höra talas.
Herren stralJar sitt folks fiender.
Ps. 91: S. 118: 7.
n hämdens Gud är Herren;
13 Den rättfärdige skall
hämdens Gud, träd fram
grönska såsom palmen; såsom
I
5 Mos. 32: ari.
cedern på Libanon skall han i glans
Jer. 51: 56. Rom. 12: 19.
växa. Ps. 1: 3. 52: 10. Ords. Il: 28.
2 Uppres dig, du jordens
Jer. 17: 8. Os. 14: 6, 7.
14 Planterade i Herrens hus domare, vedergäll de högmo8kola de blomstra i vår Guds diga efter förtjenst I
1 Mos. 18: 25. Ps. 7: 9. 28: •·
Es. 58: IJ.
gårdar.3 Huru länge skola de ogud15 Annu i ålderdomen skola
de skjuta skott, frodas och aktige, Herre, huru länge skola
de ogudaktige jubilera,
grönska
Ps. 75: 5 etc.
16 för att förkunna, att rätt4 med sin mun utösa hvad
vis ilr Herreu, min klippa, och
att ingen orätt finnes i honom. fräckt är?'Huru länge skola de
aom ondt göra förhäfva sigl'
i llos. a2: '- Zel. :l: i.

E
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Ps. 94, 95.

5 Ditt folk, Herre, förkrossade de, och ditt arf förtryckte de.
6 Eukan och främlingen
dråpo de, och faderlösa mör·
dade de
7 och sade: •Hllrrcn ser det
icke, och Jakobs Gud förnimmer det icke.>

min hjelp, läge jag snart i
det tysta.
Ps. 124: 1 etc.
18 När jag sade: •Min fot
vacklar>, så uppehöll mig din
nåd, o Herre I
19 Jag hade mycket bekymmer i mitt hjerta, men din
tröst V(lderqvickte min själ.

Ps. 10: 4, 11. 73: 11 ·

20 Är väl brottets domaresiite, som sätter våld i lagens
sfälle, i förbund med dig?
21 De sammanrota sig emot
den rättfärdiges lif och utgjuta genom sin dom oskyldigt blod.
22 Men Herren var mig en
borg, och min Gud var miu
tillflykts klippa.
Ps. 18: 3.
23 Och han lät cl eras synd
vända tillbaka öfver dem, och
genom deras ondska nedgjorde
han dem; Herren, vår Gud,
nedgjorde dem.

8 Besinnen eder, I oförståndige bland folket! och I dårar, niir viljen I varda kloke?
9 Den som har danat örat,
s.kulle han ej höra,, den som har
bildat ögat, skulle, ej han se?
Ords. 20: 12.

10 Den som tuktar folken,
skulle han ej straffa, han, som
liir menniskan förstånd?
11 Herren känner menniskans tankar, att de äro fåfänglighet.
P•. 62: 10. 1 Kor. s: 10.
12 Säll är den, som du,
Herre, tuktar, som du undervisar i din lag
13 för att skaffa honom ro
för olyckans dagar till dess
grafven varder griifd för den
ogudaktige.
Ps. 112: s.
14 Ty Herren förskjuter icke
sitt folk, och sin arfvedel öfvergifver han icke.
15 Ty rättfärdighet skall åter
komma till sin riitt, och alla
r~ttsinnige skola hålla sig dert1ll.
Ps. 60: 10, 11.
16 Hvem försvarar mig emot
de onda, hvem uppträder för
mig emot dem som illa göra?
17 Om icke Herren vore

Ps. 119: 50, 92.

95 Psalmen.
Israel uppmana• au prisa och hU..samma Herren.

Kommen, låtom oss fröjdas inför Herren, låtom oss jubla
inför vår frälsnings klippa I
Ps. 100: 1, 2.

2 Låtom oss gå fram för
bana ansigte med tacksägelse,
låtom oss med psalmer jubla
inför honom 1
•
3 Ty en stor Gud lir Herren och en stor Konung öfver alla gudar,
. Ps. 47: a. 96: 4, 6. Tit. 2: 13.
4 han, som hafver jordens
djup i sin hand, hvilkcn bergeW! höjder tillhöra, Ps. &: 1.

Ps. 95, 96.

Psaltaren.

5 hvilken hafvet tillhörer;
han har gjort det, äfven det
torra hafva hans hiinder danat.
6 Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla, låtom oss
kniiböja för Herren, vår Skapare I
Ps. 1 oo: 4.
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S Förtäljen bland hedningarne hans härlighet, bland
alla folk hans under I
4 Ty stor är Herren och högligen prisvärd, fruktansviird är
han mer iin alla gudar.
S Mos. 10: 1i. l's. 48: 2.

95: 3.

5 Ty folKens alla gudar äro
7 Ty han är vår Gud, och afgudar, men Herren har gjort
vi äro hans fosterfolk och himmelen.
Ps. 115: 4 etc.
Es. 41: 23, 24, 29. 1 Kor. 8: 4-6.
hans hands hjord.
2 Mo•. 23: 21, 22. Ps. 100: 3.
6 Majestät och höghet iiro
8 I dag, om I hören hans inför hans ansigte, mr1gt och
röst, förhiirden icke edra hjer- hiirlighet i hans helgedom.
7 Gifven Herren, I folkens
tan, såsom i llferiba, såsom
slägten, gifven Herren iira och
på frestelsens dag i öknen,
2 Mos. 17: 7. 4 Mos. 14: 2t.
P•. 29: i, 2.
mngtl
Ebr. 3: 7. 4: 7.
8 Gifveu Herren hans namns
9 der edra föder frestade ära I lliiren sldinker och kom·
mig, pröfvade mig, iinskönt men i hans gArdr1r I
de hade sett mitt verk I
Ps. 68: 30. 72: 10. 84: S.
1 Kor. 10: 9.
9 Tillbcdjen Herren i helig
10 Fyrtio år viimdes jag vid prydnad I Alla land bäfve för
det sHigtet, och jag sr1de: De hans ansigte I
Ps. 110: 3.
iiro ett folk med förvillr1dt
10 Sägen bland hedningarne:
hjerta, och de känna icke mina Herren är Konung; derföre står
vägar.
2 Mos. 32: 9. verlden fast, den vacklar icke;
ä Mos. 32: 5, 6, 28. Ebr. 3: 9.
han dömer folken med rätt11 Så att jag svor i min visa.
Ps. 93: 1.
vrede: De skola icke inkomma
ö2: 1. 99: !. Jl:s. 9: 7.
min hvila. 4 :\!os. 14: 22, 23.
11 Himmelen fröjde sig ooh
Ebr. 3: 18. 4: 5 etc.
jorden vnre glad, hafvet bruse
och h vad deruti är I Ps. 98: 7.
96 Psalmen.
Es. 43: 7. Ef. 2: 10. 1 Petr. 2: 9.

•

Uppmaning till alla jorden• folk att
lo/sjunga Herren.

Herranom en ny
Sjungen
sång, sjungen Herranom,
alla land I

1 Krön. 16: 23.
Ps. 98: !. Es. 42: 10. Upp. 5: 9, 10.

2 Sjungen Herranom, lofven hans namn, förknnnen från
dag till dag hans salighet I
Luk. 2: 30, 31.

Es. 41: 23.

s;;: 12.

Rom. 8: 2!.

12 llfarken fröjde sig och
hvad deruppA är! Alla sko·
gens träd juble
13 för Herrens ansigte när
han kommer, ty han kommer
för att döma jorden! !Ian skall
döma jordkretsen med riittfördighet och folken med sin tro·
fasthet. Ps. 98: 9. Ap. G. 17: 31

Psalfa,,.en.
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Ps. 97, 98.

11 För den rättfärdige är
ljus ntsådt, och de riittsinnige
få gliidjas.
Ps. 112: 4.
erren är Konung, jorden
12
I
rättfärdige,
glädjens
fröjde sig I dess många ku- Herren och prisen hans heligai
ster och öar gllidje sig!
Ps. 82: 11. SO: 5.
Ps. 93: I. Sak. 9: 9, 10. Es. 42: 10. namn I
2 Moln och mörker äro
98 Psalmen.
rundt omkring honom, rätt- Hela jorden juble den kommande
färdighet och rätt äro hans.
Herren till möte.6 l
trons grundval.
n psalm.
2 Mos. 19: 16, 18. Ps. 89: 16.
Sjungen Herranom en ny
3 Eld går framför honom sång, ty under har han gjort I
och flammar rnndt omkring Han vinner seger med sin högra
hans fiender.
hand och med sin heliga arm.
4 Hans blixtar upplysa jordEs. 52: 10.
kretsen; jorden ser det och
2 Herren har kungjort sin
häfvar.
frälsning; för hedningarnes
6 Bergen smälta såsom vaxet ögon har han uppenbarat sin
för Herrens ansigte, för hela rättfärdighet.
Luk. 2: 32.
jordens Herres ansigte.
3 Han har kommit i håg sin
Mik. 1: 4.
6 Himlarne förtälja hans nåd och sin trofasthet emot
rättfärdighet, och alla folk Israels hus; alla jordens ändar
förnimma frälsningen från vår
skåda hans härlighet.
Gud.
Luk. 1: 54. Es. 40: 5.
Ps. 8: 2. 19: 2. 50: 6. 89: 6.
Es. 40: 5. 66: 18.
4 Fröjdens Herranom, alla
7 På skam komme alla som land, utbristen i jubel och lofdyrka skurna beläten och bePs. 96: 1. 100: 1.
römma sig af afgndart Till- sjungen I
6 Prisen Herren med harpa
bedjen honom alla gudar!
Ps. n6: 5. Es. 42: 17. Ebr. 1: 6. och med sångens ljud I
8 Zion hör det och gläder
6 Med trumpeter och basunasig, och J udas döttrar fröjda ljud fröjdens för Konungens,
.;ig öfver dina domar, o Herre I Herrens, ansigte I
Es. 12: 6.
7 Hafvet bruse och hvad
9 Ty du, Herre, är den hög- deruti
iir, jordkretsen och de
ste öfver hela jorden; du iir
högt upphöjd öfver alla gudar. som bo deruppå I

97 Psalmen.

GttdJ rikr1 11.ppenbarel1e pc! jorden.

H

E

Ps. 83: 19. 86: 4.

Ps. 96: 11, 12.

8 Strömmarne klappe i hän10 I som !ilsken Herren, haten det ondu ! Han bevarar sina derna, alla berg juble
9 för Herrens ansigte när
from mes själur; ur de ogudaktiges hand frälsar han dem. han kommer till att döma jorAm. 6: 15. Rom. 12: 9. Job. 10: 28. den I Han skall döma jordens

Ps. 98, 99, 100, 101.

krets med rättfärdighet och
folken med riittvis11.
Ps. 9: 9.
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96: 13.

99 Psalmen.

100 Psalmen.
Tack och lo/.

tacksägelsepsalm.
En Fröjdens
Herranom, alla

Guds helighel.

land I
Ps. 66: 1. 9.;: 2. 98: 4.
2 Tjenen Herren med glädje,
kommen inför hans ansigte
med jubel I
Ps. 2: 11.
ruberna, jorden skiilfver.
l Sam. 4: 4. 2 Barn. 6: 2. Ps. 93: 1.
3 V eten, att Herren är Gud!
2 Herren är ~tor i Ziou, och Han har skapat oss, och hans
upphöjd är han öfver alla folk. äro vi, hans folk, hans fosterPs. 48: 2.
får.
Ps. 28: 9.
79: 13. 9~: 1. Hes. 34: 81.
3 De prise ditt namn, det
4 Gån in i hnns portar med
atom och fruktansvärda I HePs. 96: 4. 111: 9. tacksägelse och i hans gårdar
lig iir han.
4 Eu konungs magt, som äl- med lofl prisen honom, välskar lag, har du grundat på signen hans namn I
Es. il6: 1. 66: 23.
rättvisa; lag och rätt har du
5 Ty god är Herre!l, evig
infört i Jakob.
Es. 9: 7.
är hans nåd, från sliigte till
5 Upphöj en Herren, vår Gud, slägte hans trofasthet.
och tillbedjen vid hans fotaEs. 64: 10. Ps. 117: 2.
pall 1 Helig är han.
101 Psalmen.
I Krön. 28: 2. Es. 6: 3. Ps. 132: r.
En from regents sinnelag.
6 Mose och Aron voro bland
n psalm af David.
hans prester, och Samuel var
bland dem som il.kallade hans
Om. nåd och riitt vill jag
namn; de ropade till Herren, sjunga; dig, Herre, vill jag
och han svarade dem.
prisa.
Ps. 89: 2. 92: 2, 3.
2 Mos. 8: 13, 14. 22: Il etc.
2 Jag vill akta på det rät1 Sam. 7: 9.
7 I en molnstod talade han tas väg. När vill du komma
till dem. De höllo hans vittnes- till mig? Jag vill vandra i mitt
hjertas redlighet inom mitt
börd, och lag gaf han clem.
hus.
l Sam. 18: 14. Syr. 10: 2.
2 Mos. 33: 9, 11.
3 Jag vill icke vända mina
8 Herre, vär Gud I du svarade dem; en förlil.tande Gud ögon till något som ondt är,
var du för dem och en häm- att begå öfverträdelser hatar
jag; sådant skall icke läda vid
nare öfver deras gerningar.
5 Mos. 19: 13, 14.
9 Upphöj en Herren, vår Gud, mig.
och tillbedjen inför hnns he4 Vrångt hjerta vare långt
liga berg, ty helig är Herren, ifrån mig! hvad ondt iir vill
vår Gud!
jag icke veto. af.
iir Konung, folken
Herren
darra. Han tronar pil. Ke-

E
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Ps. 101, 102.

5 Den som i löndom för7 Jag är lik en pelikan i
talar sin nästa, honom vill jag öknen, jag iir såsom en uggla
förgöra; den som hafver stolta på ruiner.
3 Mos. 11: 17, IS.
ögon och högmodigt hjerta,
8 Jag vakar och är såsom
·honom lider jag icke.
en ensam fogel på taket.
Ps. 15: 3. Orus. 21: .i.
9 Mina fiender håna mig dag6 Mina ögon se efter de tro- ligen,
mina förföljare svärja
fasta i landet, att de må bo
när mig; den som vandrar på vid mig, Es. G5: 15. J er. 29: 22.
10 ty jag äter aska såsom
det rättas väg, han skall vara
min tjenare.
Ords. 22: 11. bröd och blar:dar min dryck
Ps. 42: 4. 80: 6.
7 Den som öfvar svek skall med gråt
11 för din vredes och din
icke bo i mitt hus; den som
talar lögn skall icke bestå in- harms skull, ty du lyfte och
kastade mig bort.
för mina ögon.
12 Mina dagar äro sil.som
8 Hvarje morgon vill jag
förgöra alla ogudaktiga i lan- en långsträckt skugga, och jag,
det, att jag mil. utrota från såsom gräset förvissnar jag.
Herrens stad alla som . illa
13 Men du, Herre, tronar
göra.
Rom. 13: 4. till evig tid, och· din åminnelse varar ifrån slägte till
102 Psalmen.
sliigte.
Den bedr~fvadea klagan och hopJ.'
14 Stå upp och förbarma
lill Gud.
dig öfver Zion I ty det är tid,
ön af en olycklig då han att
du bevisar det din nåd,
var hedröfvad och inför
stunden är kommen;
Herrens ansigte utgöt sitt be- och
15 ty dina tjenare hafva dess
kymmer.
kära, och de ömka sig ·
2 Herre, hör miu bön, och stenar
öfver dess grus.
mitt rop komme inför dig!
16 Och hedningarne skola
3 Dölj icke ditt ansigte för
mig då jag är i nöd; böj till frukta Herrens namn, och alla
mig ditt öra! dä jag ropar, jordens konungar din här·
lighet,
skynda att bönhöra mig I
17 när Herren uppbygger
Ps. G9: 18.
4 Ty försvunna i rök iiro Zion, visar sig i sin hiirlighet;
mina dagar, och mina ben liro
18 vänder sig till den öfverheta såsom en ugn.
gifnes bön och icke föraktar
6 Slaget såsom gräs och för- deras bön.
vissnadt är mitt hjerta, så att
19 Detta skall upptecknas
för ett kommande slägte, så
Jag förgäter äta mitt bröd.
6 För miu jemmers skull att det folk, som skapadt varlåda mina ben vid mitt kött. der, måtte lofva Herren,

B

Joh.

I~:

20.

Ps. 22: 31, 32. 87: 6.

t

'

Ps. 105, 106.
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24 Och han gjorde sitt folk
36 Och han slog allt först·
mycket fruktsamt och starkare födt i deras land, förstlingen
af all deras kraft.
än dess motståndare.
2 Mos. 12: 29. 1's. 78: 51.

2 Mos. 1: 7, 12.

.·

37 Och han lät dem utgå
25 Han förvandlade deras
hjerta, så att de hatade hans med silfver och med guld, och
folk och handlade bedrägligt i lians stammar stapplade in·
emot hans tjenare.
2 Mos. 12: 35.
gen.
2 Mos. 1: 10.
38 Egyptierna gladde sig då
26 Han sände Mose, sin tje· de utgingo; ty fruktan för dem
nare, Aron, som han hade ut· hade öfverfallit dem.
1•alt.
2 Mo~. 3: 10 etc.
39 Han utbredde ett moln
27 De gjorde ibland dem till skygd och en eld till att
hans tecken och under i Hams lysa om natten. 2 Mos. 13: 21.
land.
2 l\fos. 7: 9. Ps. 78: 43.
14: 19, 20. Ps. 78: 14.
28 Han sände mörker och
40 De begärde, och han lät
gjorde mörkt; de voro icke vaktlar komma, och med bröd
ohörsamme emot hans ord.
från himmelen mättade han
2 Mos. 10: 22.
dem. 2 lllos. 16: 12 etc. Ps. 78: 24, 25.
29 Han förvandlade deras
41 Han öppnade klippan, och
vatten i blod, och han lät devatten gick såsom en ström
ras fiskar dö.
genom hedarna.
2 Mos. 17: 6.
2 Mos. 7: 19, 20. Ps. 78: 44 ..
4 Mos. 20: 11. Ps. 78: 20. I Kor. 10: 4.
30 Deras land vimlnde af
42 Ty han kom i håg sitt
paddor ända in i deras kon·
heliga ord, Ahraham, sin tjeungars kamrar. 2 Mos. 8: 3, 6. nare.
1 Mos. 15: 14.
31 Han befalde, och brom43 Och han liit sitt folk
sar och mygg kommo uti alla utgå med glädje, sina utvalda .
deras landsändar.
med jubel.
2 Mos. 8: 17, 2~. Ps. 78: 45 .
44 Och han gaf dem hed·
32 Han gaf dem hagel för
regn, eld flammade i deras ningarnes länder, och folkens
land. 2 Mos. 9: 23 etc. Ps. 78: 47. förvärf togo de i besittning,
Jos. 1: 1 etc.
33 Och han slog deras vin45 på det de skulle hålla hans
stockar och deras fikonträd stadgar och bevara hans lagar.
och sönderbröt träden i deras Halleluja.
2 Mos. 19: 4, 5, 6.
landsändar.
5 Mos. 4: 1, 40. 6: 24.
34 Han befalde, och gräs106 Psalmen.
hoppor och griismaskar kommo
utan tal.
11raelaotrohel och IIerrens trofasthet.
2 Mos. 10: 13, 14. Ps. 78: 46.
alleluja. Tacken Herren, ty
35 Och de uppåto hvarje
han är god, och hausnåd va·
ört i deras land, och de upp· rar evinnerligen I 1 Krön. 16: 34.,
åto frukten på deras mark.
Ps. 107: !. 113: 1. 136: 1.

H
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Ps. 106.

2 Ho kan utsiiga Herrens
13 Men snnrt glömde dP
dråpliga geruingar och för- hans gerningar, de förbiclado
kunna allt hans lof?
icke hans råd.
Ps. tO: 6. 71: lll.
14 De fattades af lusta i ök3 Siille äro de som göra nen och frestade Gud i ödehvad rätt iir och alltid öfva marken. 2 Mos. J G: 3. 4 Mos. u: 4
rättfärdighet.
J.>s. 78: 18. 1 Kor. JO: G.
4 Tänk på mig, Herre, efter
15 Och han gaf dem dedin nåd mot ditt folk, besök ras lystmiite men siinde tärsot emot deras lif.
mig med din frälsning,
4 Mos. 11: 31. Ps. 78: 29.
5 att jag må se dina ut16 Och de blefvo afundsjuke
valdes lycka, glädja mig med
ditt folks glädje, att jag må på Mose i lägret och på Aron,
fröjda mig jemte din arfvedel I Herrens helige. 4 Mos. 16: 1 etc.
17 Då öppnade sig jorden
6 Vi hafva syndat likasom
våra fäder, vi hafva illa gjort, och uppslukade Datan och öt:
vertiickte Abirams hop.
vi hafva ogudaktige varit.
3 Mos. 26: 40. Jer. 3: 25.
Dan. 9: 5, 6.

7 Våra fäder i Egypten aktade icke på dina under; de
ko=o icke i h:\g miingden
af dina nådebevis och voro
genstrii.fvige vid hafvet, vid
Röda hafvet.
2 .Mos. 11: 12.
8 Men han halp dem för
sitt namns skull för att uppenbara sin magt.
9 Och han näpste det Röda
hafvet, och det blef torrt; och
han lät dem gå genom vattudjupen såsom genom öknen.
2 Mos. 14: 21 etc. Ps. 78: 13.
Es. 63: 12, 13.

10 Och han halp dem ifrån
ovännens hand och förlossade
dem ifrån fiendens hand.
11 Men vattnet betäckte deras motståndare; icke en af
dem blef qvar.

4 Mos. 16: 31.

;; Mos. 11: 6.

18 Och eld förtiirde deras
hop, en låga uppbrände de
ogudaktiga.
4 Mos. 16: 35.
19 De gjorde en kalf vid
Horeb och tillbådo ett gjutet
beläte.
2 Mos. 32: 4.
20 Och de bytte ut sin Ära
mot bilden af en oxe, som
äter griis.
Rom. 1: 23, 25.
21 De glömde Gud, sin Frälsare, som hade gjort stora ting
uti Egypten,
22 underbara verk uti Rams
land, fruktansvärda ting vid
Röda hafvet,
Ps. 105: 27 etc.
23 Och han sade, att han
skulle förgöra dem, så framt
icke Mose, hans utkorade, hade
trädt emellan inför honom för
att afviinda hans vrede från
att förderfva.
IIes. 18: 6.
2 Mos. 35: 11. 6 .Mos. 9: 12 etc.

2 .Moa. 14: 23, 28.

24 Men de föraktade det
12 Och de trodde hans ord, kostliga landet, och de trodde
de sjöngo hans lof.
icke på hans ord.
2 Mos. l•: 31.

U: 1.

' Mo•. H: 2 etc. P•. 78: 117

Ps. 106.
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25 Och de knorrade i sina ner och sina döttrar Ut onda
tält, de hörde icke Herrens röst. andar.
2 Kon. 21 · 6. ~:l: 10.
26 Och han höjde sin hand 2 Krön. 28: 3 .•Ter. 7: 31. 19: ;;. 32: a.J.
emot d'em och svor, att han
88 Och de utgöto oskyldigt
blod, sina söners och sina döttskulle fälla dem i öknen,
4 Mos. 16: 27, 28.
rars blod, hvilka de offrade
27 och att han skulle fälla åt Kanaans afgudar, så att landeras barn ibland folken och det varclt ohelgadt genom blodförströ dem i län~erna.
skulder.
4 Mos. 35: 33.
3 Mos. 26: 38. 5 Mos. 28: 26, 37.
39 Och de blefvo orene ge
28 Och de hiingåfvo sig åt
nom sina gerningar och beBaal Peor, och de åto djur, drefvo hor genom sina onda
som voro offrade åt döda.
verk.
4 Mos. 25: 3 etc. 31: 16.
40 Då upptändes Herrens
29 Och de förtörnade Gud
med sina gerningar, och en vrede emot hans folk, och han
fiek afsky för sin nrfvedel.
plåga bröt ut ibland dem.
41 Och han gaf dem i hed30 Då framstod Pinehas och
skipade rätt, och plågan blef ningars hand, och deras ovilnhämmad.
4 Mos. 2~: 7, s. ner blefvo herrar öfrer dem.
Dom. 3: 8. 4: 2. 6: 1 etc.
31 Och det vardt honom
10: 7 etc. 13: 1.
räknadt till rättfärdighet från
42 Och deras fiender trängde
slägte till slägte evinnerligen. dem, och de måste
höja sig
4 Mos. 25: 11, 12, 13.
under deras hand.
32 Och de förtörnade Gud
43 Många gånger befriade
vid Meribas vatten, och det han dem, men de voro gengick Mose illa för deras skull. sträfvige i sin egenvilja och
4 Mos. 20: 2. Ps. 9ö: 8.
omkommo för sin synds skull.
33 Ty de voro geusträfvige
44 Men han såg till dem i
emot hans ande, och han talade obetilnksamt med sina deras nöd då han hörde deras
klagorop.
\äppar.
45 Och han tänkte, dem till
34 De utrotade icke de folk,
hvilka Herren hade befalt dem godo, på sitt förbund och varkunnade sig efter sin stora
att utrota,
nåd.
5 Mps. 30: 1 etc. 32: 36.
5 Mos. 7: 2. Dom. 1: 21.
46 Och han liLt dem finna
35 ntan blandade sig med
hedningarne och lärde sig de- barmhertighet för allas deras
ras gerningar,
Dom. 3: 6, 7. ansigte, som hade fört dem i
36 och de tjente deras af- fångenskap.
47 Hjelp oss, Herre, vår
gudar, och desse blefvo dem
Gud, och samla oss från hedtill en snara.
37 Och df> nffrndf> sina sö- ningarne till att tacka ditt
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heliga namn och berömma oss
af ditt lofl 1 Krön. 16: 35, 36.
48 Lofvad vare Herren, Israels Gud, från evighet till
evighet I Och allt folket säge:
Amen! Halleluja.
Ps. 72: 18, 19.

Femte Boken.
107 Psalmen.
Berrena förlossades tacksamhet emot
Gud.

Herren, ty han iir
Tacken
god, och hans nåd varar
evinnerligen I
Ps. 106: 1. I IS: J.

136: 1.

2 Så säge Herrens förlossade, hvilka han har förlossat
ifrån fiendens hand, Es. 35: 10.
3 och hvilka han har församlat från länderna, från öster
och från vester, från norr och
från söder.
5 Mos. 30: 3, 4.

Es. i3: 5, 6.

4 De som irrade i ölmen på
öde stigar och icke funno nå·
gon stad, der de kunde bo,
Ebr. Jl: 38.

5 de voro hungrige och törstige och deras själ försmiig·
tade.
6 Och de ropade till Herren i sin nöd, och han rilddade dem ur deras betryck.
7 Och han förde dem p:l
en rätt väg, så att de kommo
till en stad, <ler de kunde bo.
Ps. 68: 7.

8 De skola tacka Herren
för hans nåd och för hans un·
der med menniskors barn,
9 att han m:ittade den smiig-

Ps. 106, 107.

tande själen och uppfylde den
hungrande själen med sitt goda.
10 De som suttit i mörker
och i djup natt, bundne i
elände och jern,
Job 36: s.
11 emedan de hade varit
gensträfvige emot Guds ord
och föraktat den Högstes råd,
Jer. 9: 12 etc.

12 hvilkas hjertan han kufvade med olyckan, de stapp·
lade och hade ingen hjelpare.
13 Och de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste
dem utur deras betryck
14 och förde dem utur mör·
kret och djup natt och sönder·
slet deras bojor.
Ps. 129: 4.
15 De skola tacka Herren
för hans nåd och för hans nn·
der med menniskors barn,
16 att han krossade koppar·
portarne och nedbröt jernbommarne I
17 De som varit dårar och
för sin syndiga vägs, för sina
missgerningars skull, blifvit
plågade,
18 deras själ viimdes vid all
mat, och de voro nära dödens
portar.
J ob 33: 20.
19 Och de ropade till Her·
ren i sin nöd, och han frälste
dem utur deras betryck,
20 och genom det ord han
utsände gjorde han dem helbregda och räddade dem från
deras grafvar.
Vish. 16: 12.
21 De skola tacka Herren
för hans nåd och för hans un·
der med menniskora barn
22 orh offra tacksiigelscns

Ps. 107, 108.
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offer och förkunna hans verk en vatturik sjö och torrt land
med jubel.
Ps. 50: 14, 23. till vattukällor.
23 De som farit på hafvet Es. 35: 7. 41: 18. Jer. 31: 23 etc.
36 Och han lät de hungriga
med skepp och drifvit hanbo der, och de byggde en stad,
del på stora vatten,
<ler de kunde bo.
Vish. 14: l etc.
37 Och de besådde åkrar,
24 de sågo Herrens gerningar och hans under på hafs- planterade vingårdar, hvilka
buro sin årliga frukt.
djupet
Os. 2: 22. Am. 9: 13.
25 när han med sitt ord
38 Och han välsignade dem,
uppväckte stormvinden, som och de förökades storligen, och
hilfde dess böljor. Ps. 135: s. deras boskapshjordar förmin26 Och de foro upp emot skade han icke.
himmelen och foro ned i dju39 Men sjelfve blefvo de
pen under förtviflans ångest, förminskade och förödmjukade
27 så att de raglade och och tryckte af lidande och sorg.
stapplade såsom en drucken
40 Han, som utgjuter förakt
och visste sig ingen råd mera. öfver furstar• och lät dem irra
28 Och de ropade till Her- omkring i öknar,
Job 12: 21.
ren i sin nöd, och han halp
Ps. 76: 13. Es. 40: 23.
41 han upphöjde då den
dem ur deras betryck,
29 stillande stormen, så att fattige från elände och gjorde
sliigterna talrika såsom fåravågorna tystnade,
30 och de gladde sig, att hjordar.
42 De rättsimlige skola se
det vardt lugn, och han förde
dem till den önskade hamnen. detta och glädja sig, och all
Ps. 124: 4, 5.
ondska skall tillsluta sin mun..
Job 5: 16. 22: 19. Ps. 63: 12.
31 De skola tacka Herren
43 Den vis är, han skall
för hans nåd och för hans
under med menniskors barn, akta häruppå, och de skola
32 och de skola upphöja besinna Herrens välgerningar l
honom i folkförsamlingen och
108 Psalmen.
lofva Herren der de äldste BlJn till Gud om seger 'öfver fiender.
Ps. 9: 12.
sitta.
n sång, en psalm af David.
33 Han gjorde strömmar till
2 Gud l mitt hjerta är
öken och vattukällor till torr redo, att jag vill sjunga och
mark,
lofva af hela min själ.
34 bördigt land till ofruktPs. 67: 8.
bart, för deras ondskas skull,
3 Upp, psaltare och harpa!
som <ler bodde. Joel l: io etc. Jag vill väcka morgonrad~·
35 Han gjorde öknen till den.

E

• Be Da'll.. ' ' ii.
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4 Jag vill prisa dig bland
folken, Herre; jag vill lofsjunga dig ibland folkslagen.
5 Ty din nåd räcker upp
till himmelen, och din sanning
till skyarne. Ps. 36: 6. 67: IL
6 Upphöj dig, Gud, öfver
himmelen, och öfver hela jorden sträcke sig din härlighet!
7 På det att dina älskade
må varda förlossade, fräls oss
med din högra hand och bönPs. 60: 7-14.
hör oss I
8 Gud har talat i sin helighet: Jag vill fröjda mig,
skifta Sikem, uppmäta Sukkots dal.
9 Mitt skall Gilead blifva,
Manasse mitt, Efraim mitt
hufvuds värn, Juda min herska.restaf,
10 Moab mitt tvättkar; på
Edom skall jag kasta min sko.
Hylla mig du med jubel, o
Felisteal
11 Ho skall föra mig till
den fasta staden, ho skall leda
mig till Edom?
12 Månne icke du, o Gud,
som försköt oss, så att du, o
Gud, icke drog ut med våra
härar?
13 Gif oss hjelp mot fienden I
ty menniskors hjelp är fåfäng.
14 Med Gud vinna vi seger;
han skall nedtrampa våra fienPs. 18: 14. 60: 14.
der.
109 Psalmen.
Förbatmelser ö/ver förräiiska mo(-

E

•ttlndare.

n _psalm af David till
SJ Unga.

~tt

Ps. 108, 109.

Min lofsångs Gud, var icke
Ps. 22: 4. 118: 14.
tyst I
2 Ty de hafva upplåtit sin
ogudaktiga och falska mun
emot mig; de hafva talat emot
mig med lögnaktig tunga.
Ps. G2: 4 etc. 55: 22. Matt. 26: 59.

3 Och de omringade mig
med hatets ord, stredo emot
mig utan sak.
4 Till lön för min kärlek
reste de sig emot mig, men
jag bad för dem.
5 Och de bevisade mig ondt
för godt och hat för min kärPs. 35: 12 etc. 38: 21.
lek.
Ap. G. 10: 38, 39.

6 Sätt en ond man öfver
honom, och må en åklagare
stå vid hans högra sida. I
Ps. 69: 23 etc.

7 Då han dömes, blifve han
skyldig förklarad I äfvcn hans
bön blifve till synd l
Ords. 28: 9.

8 Hans dagar blifve få, hans
embete ta.ge en annan I
Ap. G. 1: 20, 2.>.

9 H ans barn blifve fader·
lösa och hans hustru enka I
10 Hans barn va.nke omkring
och tigge och söke bröd fjerran från sina ödelagda hem I
Job 20: 10.

11 Ockraren tillskanse sig
allt hva.d han eger, och främmande plundre hans gods l
6 Mos. 28: 43, 44, 48.

12 Ingen vare som visar honom medlidande, ingen förbarme sig öfver hans faderlösa I
18 Hans efterkommande varde utrotade, led från led varde
deras namn utplånadtl
I "j/Oii.

n: 61, 1n.

Pa. Jl' lL

14 Hans fäders missgerning
varde ihågkommen hos Herren och hans moders synd icke
utplånad!
2 lllos. 20: 5.
15 De vare alltid för Herrens ögon, och han utrote deras minne ifrån jorden,
Ps. 34: 17.

16 derföre att han icke
tiinkte på att öfva barmhertighet, utan förföljde den arme
och den fattige och den i hjertat bedröfvade för att bringa
honom om lifvetl
17 Han älskade förbannelsen, och den kom öfver ho·
nom; han hade icke lust till
viilsignelse, och den blef långt
borta ifrån honom.
18 Han ikliidde sig förbannelsen såsom sin kliidnad, s1\
att den trängde in såsom vat·
ten i hans lif och såsom olja
i hans ben.
19 Den varde honom såsom en mantel, hvari han
höljer sig, och såsom en gördel, hvarmed han städse omgjordar sig I
20 Detta vare mina mot·
ståndares lön ifrån Herren, och
deras som tala ondt emot mig!
21 Och du, Herre Gud, stå
mig bi för ditt namns skull,
ty god är din nåd, friils mig!
22 Ty jag iir arm och fat·
tig, och mitt hjerta är genomborradt i mitt bröst.
23 Såsom skuggan då hon
förliinges, far jag hädan; jag
förjagas såsom gräshoppan.
Job 39: 23.
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Ps. 109, 110.

Ps. 102:

J~.

24 Mina knän vackla af fa.
sta, och mitt kött förlorar sin
fetma.
25 Och jag har blifvit till
hån för dem; de se mig och
rista hufvudet.
Ps. 22: 8. Matt. 27: 39.

26 Hjelp mig, Herre min
Gud, fräls mig efter din nåd,
27 att de må förnimma, att
detta är din hand, att du,
Herre, har gjort det!
28 Förbanna de, så välsigne
du I uppresa de sig, så varde
de till skam, men din tjenare
glädje sig!
29 Mina motståndare varde
beklädde med försmädelse och
hölje sig i skam såsom i eu
mantel I
Ps. 35: 2G.
30 Jag vill stor!igen tacka
Herren med min mun, och
midt ibland många vill jag
lofva honom.
Ps. 22: 23.
31 Ty han står på högra
sidan om den fattige för att
frälsa honom från dem som
döma honom ifrån lifvet.
Ps. 16: 8.

110 Psalmen.
Dtn .sanne Melkisedek.

psalm af David.
En Herren
sade till minHerre.
•Sätt dig på min högra hand
till dess jag lägger dina fien·
der dig till en fotapall 1
Dan. 7: 13, 14. Matt. 22: 44. Ap. G.
2: 34, 35. Ef. 1: 20-22. Ebr. l: 13.
1 Kor. 15: 25.

2 Din magts spira skall Herren utsträcka ifrån Zion; her·
ska midt ibland dina fiender!•
Ps. 2: 6. 8,

~.

Psalta.·en.

Ps.

110, 111, 112.

(i Sina gerningars kraft har
han visat för sitt folk, i det
han har gifvit hedningarne åt
dem till arfvedel.
7 Hans händers verk äro
sanning och rätt, trofasta äro
alla hans befallningar.
8 Orubbliga iiro de alltid
och evinnerligen; de ske med
1 Mos. 14: 18 etc. Ebr. 5: 6, 10.
sanning och rättvisa.
6: 20. 7: 17, 21.
9 Förlossning sände han sitt
5 Herren står på din högra folk; han har påbud it sitt förhand; han krossar konungar bund för evig tid; heligt och
på sin vredes dag.
fruktansvärdt är hans namn.
Ps. 2: 6 etc.
Es. 64: 10.
6 Han skall hålla dom ibland
10 Herrens fruktan är visfolken, uppfylla den vida jor- hetens begynnelse, godt förden med lik och med fälda stånd hafva alla de som göra
hufvuden.
derefter; hans lof består i
Ps. 68: 22. Upp. 19: 11-16.
Job 28: 28.
7 Ur b;icken vid vägen dric· evighet.
Ords. 1: 7. 9: 18. 1 Tim. 4: 8.
ker han; derföre upplyfter han
112 Psalmen.
hufvudet.

3 Villigt kommer ditt folk
på din härs dag; i helig skrud
träder såsom dagg ur morgonrodnadens sköte inför dig din
unga skara.
4 Herren har svurit och
skaq icke ångra sig: >Du sbll
vara prest evinnerligen efter
Melkisedeks sätt.>

111 Psalmen.

H

De gudfruktiges lycka.

alleluja. Säll är den som
Guds nådejuZla verk.
fruktar Herren och hafalleluja. Jag vill tacka ver stor lust till hans bud.
Herren af allt hjerta i de
Ps. 1: 2. 128: 1.
frommes räd och församling.
2 Hans säd skall vara mägPs. 109: RO.
tig på jorden; de frommes
2 Stora äro Herrens verk, sliigte skall varda välsignadt.
viirda att begrundas för alla
Ps. 25: 13. Ords. 20: 7.
deras syften.
8 Välstånd och rikedom är
3 Majestiit och härlighet är i hans hus, och hans lycka
allt hvad han gör, och hans består evinnerligen.
riittfärdighet består evinner·
4 För de fromma uppgår
Jigen.
ljus i mörkret, för den som iir
4 Han har bevarat minnet mild och barmhertig och riitt..
af sina under; nådig och barm- färdig. Ps. 97: 11. Es. 58: 7 etc.
hertig iir Herren.
5 Väl den som är barm·
5 Han gifver mat åt dem hertig, som gifver !An och
som frukta honom, han tiin· stödjer sina saker pA riittker evinnerligen på ·sitt för- visa!
Ps. 37: 21, 26. 41: 2 etc.
bnnd.
Ps. 84: 10. 87: 19.
Ords. 14: 21. Luk. 6: ~1, 3~.

H

Ps. 112, 113, 114, 115.
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G Ty aldrig skall han vackla;
den riittfä.rdiges minne varar
&vinnerligen.
7 För ondt budskap fruktar
han icke; hans hjerta iir stånd·
aktigt och förtröstar på HerPs. 91: 9, 10.
ren.
8 Hans hjcrta iir tryggt och
frnktar icke till dess han ser
sin lust på sina fiender.
Ps. 91: 8.

118: 7.

9 Han utströr, han gifver
åt de fattiga, hans lycka består evinnerligen; hans horn
skall varda upphöjdt med ära.
Ps. 89: 18. 2 Kor. 9: 9.
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7 Han, som reser den ringe
ur stoftet och lyfter den fattige
ur dyn 1 Sam. 2: 7. Job 6: 11.
8 och sätter honom bland furstar och bland sitt folks fursta?
9 och låter den ofruktsamma
sitta i huset såsom en glad
moder för barn. Halleluja.
1 Mos. 21: 2. 1 Sam. 1: 20. 2: 6.
Luk. 1: 67.

114 Psalmen.
Gudt under d& han förde sitt folk
ur Egypten.

drog ut ur EgypNärten,IsraelJakobs
hus från ett

folk med främmande tunga,
10 Den ogudaktige skall se
2 Mos. 12: 41. 13: 1 etc.
det och harmas, skära sina
2 då vardt Juda hans helgetiincler och förgås; de ogudak- dom, Israel hans herradöme.
2 Mos. 6: 7. 19: 6, 6.
tiges lystnad varder om intet.
3 Hafvet såg det och flydde,
Ps. 37: 12, 13. Ords. 10: 28.
Jordan vände tillbaka.
113 Psalmen.
2 Mos. 14: 21 etc. Ps. 66: 6.
Lo/ till Gud för hans omaorg om
den ringe.

Jos. S: 16.

4 Bergen sprungo såsom
alleluja. Lofven, I Her- vädurar, bögarne såsom lamm.
2 Mos. 19: 18. Ps. 18: 8.
rens tjenare, lofven Her5 H vi flydde du undan, o hal'?
rens namn!
Jordan, bvi vände du tillbaka?
l's. 134: J. Dan. 2: 20.
6 I berg, hvi sprungen I
2 Välsignadt vare Herrens såsom
vädurar, och I bögar
namn från nu och i evighet! såsom lamm?
3 Från solens uppgång ända
7 För Herrens ansigte darra,
till dess nedgång vare Herrens du jord, för Jakobs Guds annamn lofvadtl
sigte,
Ps. 8: 2. Mal. 1: 11.
8 som förvandlar klippan
4 Hög öfver alla folk är till en sjö, hårda stenen till
Herren, öfver himmelen hans en vattukälla l
härlighet.
2 Mos. !i: 6. 4 Mos. 20: Il.
6 Ho iir såsom Herren vår
115 Psalmen.
Gud, hvilken så högt sitter

H

Ps. 138: 6. Es. 67: rn.

6 och ser ned till det låga
hinimelen och på jorden?

.All äran tillkommer Gud allena.

Herre, icke oss, utan
I ckeåt oss,
ditt namn gif äran för

Ps. 115, 116.
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din näds, för din sannings
14 H erren förkofre eder,
skull! rs. 79: 9. Jer. 14: 20, 21. eder och edra barn!
1 Mos. 1: 11.
2 Hvi skulle hedningarne
15 Välsignade varen I af
säga: H var ilr nu deras Gud?> Herren, som har skapat himPs. 42: 4, 11. 79: 10.
Matt. 25: 3-l.
mel och jord!
3 Men vär Gud är i him16 Himmelen är Herrens
melen; allt hvad han vill, det
himmel, men jorden har han
gör han.
gifvit åt menuiskors barn.
Job 23: 13. 42: 2. rs. 135: 6.
17 De döde lofva icke Her4 Deras afgudar äro silfver
och guld, verk af ruennisko- ren, icke heller någon af dem
hiinder. l's. 135: 15. Es. 44: 9-20. som hafva farit ned i det
Ps. 6: 6.
5 Mun hafva de och tala tysta.
intet, ögon hafva de och se
intet.
6 Öron hafva de och höra
intet, näsa hafva de och lukta
intet.
7 Med sina hä11der taga de
icke, med sina fötter gä de
icke; de gifva ej ett ljud med
sin strupe.
8 Dem like äro de som
ha.fva gjort dem, alla som pil.
dem förtrösta.

Es. 38: 18, 19. Bar. 2: 17.

18 Men vi, vi vilja lofva
Herren ifrån nu och i evighet. Halleluja.
Pe. u s: 11.
116 Psalmen.
Den fr&n döden frälst., tackoffer
till G1<d.

Herren, ty hau
Jaghörälskar
min röst, min bön.

(

Ps. 4: 4.

10: 17.

34:

i;,

7, 18.

2 Ty han har böjt sitt öra
till mig, och jag vill åkalla
E<. 42: 17. Visb. 14: 8, 9.
honom i alla mina lifsdagar.
9 Israel, förtrösta pil. Her3 Dödens band omhvärfde
ren! deras hjelp och deras mig, dödsrikets qval hade komPs. 33: 20. mit öfver mig; jag var komsköld är han.
l 0 I af Arous bus, förtrö- men i nöd och jemmer.
2 Sam. 22: 5, 6. Ps. 18: 5, 6.
slC'n pil. Herren I deras bjelp
4 Och jag åkallade Heroch deras sköld är han.
rens
>Ack Herre, rädda
11 I som frukten Herren, mitt namn:
lifl>
förtrösten på Herren I deras
5 Nådig är Herren och rätthjelp och deras sköld är han. färdig, och vår Gud är barm12 Herren tiinke uppå oss, hertig.
och han välsigne, han välsigne
6 Herren bevarar de enfalIsraels hus, han välsigne Arons
diga; jag var i nöd, och han
hus I
Ps. 118: 2 etc.
halp mig.
13 Han viilsigne dem som
7 Var nu åler tillfreds, min
frukta Herren, både små och själ, ty Herren gör dig godtl
stomi
l's. 42: 6.

,

Ps. 116, 117, 118.
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8 Ty du har frälst min själ
2 Ty hans nåd är mägtig
.från döden, mina ögon ifrån öfver oss, och Herrens santårar, min fot ifrån fall.
ning varar i eviahet. HallePs. 56: 14. 71: 20. 86: 13.
luja.
Toh. 1: 11.
9 Jag vill vandra inför Herren i de lefvandes land.
118 Psalmen.
10 Jag tror, derföre talar En profetisk segers&11g vid tanken
pd
Guds
stora gerningar.
jag. ·Jag var svårligen plågad,
2 Kor. 4: 13.
acken Herren, ty han är
11 och jag sade i min ångod, och hans nåd varar
gest: >Alla menniskor äro lög- evinnerligen I
Ps. 106: L
nare.>
Ps. 118: 8. Rom. 3: 4.
2 Så säge Israel, ty hans
12 Huru skall jag vedergälla nåd varar evinnerligen I
Herren alla hans välgerningar
Ps. 115: 9 etc. 135: 10, 20.
emot mig?
3 Så säge Arons hus, ty hans
13 Jag vill taga frälsningens nåd varar evinnerligen!
4 Så säge de som Herren
kalk och åkalla Her~ens namn.
14 Jag vill betala Herren frukta, ty hans nåd varar evinmiua löften, och det i hela nerligen!
hans folks åsyn.
5 I min ångest åkalla<le jag
Ps. 22: 26. 61: 9. 66: 13.
Herren, och Herren bönhörde
15 Dyr i Herrens ögon iir mig och frillste mig.
hans frommes död. Ps. 9: 14.
Ps. 107: 6. 18: 20. 81: 9.
6 Herren är med mig, jag
16 Ack Herre I jag är din
tjenare, jag är din tjenare, din skall icke rädas; hvad kunna
tjenarinnas son; du har los- menniskor göra mig?
Ps. 56: 5, 10, 12. Uom. 8: 31.
sat mina band.
Vish. 9: 5.
'1 Herren är bland dem som
17 Dig vill jag offra tacksUgclsens offer, och jag vill hjelpa mig, och jag skall se
min lust på dem som hata
åkalla Herrens namn.
Ps. 5t: 6, 9.
18 Jag vill betala Herren mig.
8 Bättre är att förtrösta på
mina löften, och det i hela
Herren
än
att
förlita
sig på
hans folks åsyn,
Ps. 62: 9, 10.
19 i gårdarue till Herrens menniskor.
9 Bättre är att förtrösta på
hus, midt uti ilig, Jerusalem!
Herren än att förlita sig på
Halleluja.
furstar.
Ps. 146: 3.
10 Om än alla hedniugar om117 Psalmen.
.'1.lla jordens folk och slägt<n i1abjudas ringade mig, i Herrens namn
till Guds loj.
skulle jag förgöra dem.
11 Omringade de mig på
ofven Herren, alla folk, prisen honom, alla jordens alla sidor, i Herrens namn
sliigten I Ps. 98: 4. Rom. 15: 11. skulle jag förgöra dem.

T
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12 Omringade de mig såsom
bin, så skulle de slockna såsom eld i törne ;. i Herrens
namn skulle jag förgöra dem.
13 Härdt stötte man mig,
att jag måtte falla, men Herren lialp mig.
14 Min starkhet och min
lof&ång är Herren, och han
blef mig till frälsning.

P s. 118, 119.

24 Denne är den dagen, som
Herren gör; låtom oss på honom fröjdas och glädjas I
25 Ack Herre, hjelp, ack
Herre, låt väl gå I
26 Välsignad vare han, som
kommer i Herrens namn I Vi
välsigna eder, som ären af Her·
rens hus. Matt. 21: 9. Marc. 11: 9.
Luk. 19: 38. Joh. 12: 13.

27 Herren är Gud, och han
15 Jublets och frälsningens gaf oss ljus; hinden högtidsljud höres i de rättfärdiges offren med tåg ända fram till
hyddor. Herrens högra hand altarets horn I
2 Mos. 29: 12. 3 Mos. 4: IS.
gifver seger.
Ps. 20: 1.
28 Min Gud är du, och jag
l Kor. 16: 67. Ebr. 13: 20.
16 Herrens högra hand upp- vill tacka dig; min Gud! jag
höjer, Herrens högra hand gif- vill upphöja dig.
rs. 31: 15.
29 Tacken Herren, ty han
ver seger.
17 Jag skall icke dö, utan är god, och hans nåd varar
lefva och förkunna Herrens evinnerligen I
gerningar.
2 Mos. 16: 2.

Ps. 116: 17, 18. Rom, 6: 9, 10.

11 9 Psalmen.

18 Hårdt tuktade mig Herren, men åt döden gaf han
mig icke.
19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, att jag må
iugå genom dem och tacka
Herren I
Es. 26: 2.
20 Denne är Herrens port,
de rättfärdige skola ingå genom den.
21 Jag tackar dig, att du
svarade mig och blef mig till
frälsning.
22 Den sten, som byggniugsmännen förkastade, han har
blifvit till en hörnsten.

De frommcs rika frHjd i Guds ord.

iiro de som lefva utan
Salige
vank, de som vandra i Her·
rens lag.
Ps. 1: 2. 112: i.
2 Salige äro de som hålla
hans vittnesbörd, som af helt
hjerta söka honom,
Joh. 14: 21, 23.

l Joh. 3: 23.

3 som icke göra orätt, men
vandra på hans vägar.
Ps. 128: l.

4 Du har påbudit dina be·
fällningar, att de skola noggrant hållas.
5 0 att mina vägar rigtades
till att hålla dina stadgar!
6 Då skulle jag icke komma
Es. 28: 16. Mt>tt. 21: 42. Ap. G. 4: 11.
på skam när jag betraktar alla
1 l'etr. 2: 6.
23 Genom Herren har han dina bud.
så blifvit; han är underbar i
7 Jag vill tacka dig af upp·
våra ögon.
rigtigt hjerta under det jag

Ps. 119.
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liirer mig din rättfärdighets
1·ätter.
8 Dina stadgar vill jag hålla;
öfvergif mig aldrig I
9 Huru kan en yngling bev!\ra sin väg ren? När han
håller sig efter ditt ord.
10 A.f hela mitt hjerta söker jag dig; låt mig icke fara
vilse från dina bud I
11 I mitt hjerta gömmer jag
ditt ord, att jag icke må synda
emot dig.
Ps. 19: 12.
12 Lofvad vare du, o Herre,
lär mig dina rätter!
13 Med mina läppar förtäljer
jag alla din muns rätter.
14 Öfver dina vittnesbörds
väg fröjdar jag mig såsom öfver allehanda rikedom.
15 Dina befallningar vill jag
begrunda, och jag vill betrakta
dina stigar.
16 I dina stadgar hafver jag
min lust, jag förgäter icke ditt
ord.
17 Gör väl emot din tjenare,
att jag må lefva och hålla
ditt ord I
18 Öppna mig ögonen, att
jag må se undren i din lag I
19 Jag _är en gäst på jorden, dölj icke för mig dina
bud I
l Krön. 29: 15.

22 Vältra bort ifrån mig
försmiidelse och förakt, ty jag
iakttager dina vittnesbörd!
23 Sitta än furstar och rådpläga emot mig, så begrundar
din tjenare dina stadgar,
24 och dina vittnesbörd äro
min lust, mina rådgifvare.
25 Min själ låder vid stoftet; behåll mig vid lif efter
ditt ord I
26 Mina vägar förtäljde jag,
och du svarade mig; liir mig
dina stadgar I
27 Lär mig att förstå dina
befallningars väg, att jag m:l
begrunda dina under I
28 Min själ gråter af bedröfvelse; upprätta mig efter
ditt ordl
29 Vänd bort ifrån mig lög·
nens väg och förunna mig din
undervisning I
30 Sanningens väg har jag
valt, dina rätter har jag förelagt mig.
31 Jag håller mig till dina
vittnesbörd; Herre, låt mig
icke komma på skam I
32 Dina buds väg vill jag
löpa, ty du vidgar mitt h.ierta.
33 Visa mig, Herre, dina
stadgars vilg, att jag må följa
den intill ändan I
Ps. 25: 4. 27: 11.

34 Undervisa mig, att jag
20 Min själ täres af ständig må iakttaga din iag och hålla
den af allt bjertal
längtan efter dina rätter.
35 Led mig på dina buds
Ps. 63: 2, 3.
21 Du näpser de öfvermo- stig, ty den hafver jag kiir I
36 Böj mitt hjerta till <lina
diga ;· förbannade iiro de som
vittnesbörd och icke till vinafvika från dina bud.
5 Mos. 27: 26. Gal. 3: 10.
ning I
Ps. 141: 4.
Ps. 39: 13.

Ebr. 11: 13.
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37 Viind bort mina ögon,
att de icke se efter fåfänglighet I Behåll mig vid Iif på dina
viigar I
Ords. 19: 27.
38 Uppfyll på din tjenare
ditt ord, som leder till din
fruktan!
39 Vänd ifrån mig den försmädelse, som jag fruktar, ty
dina rätter äro goda l
40 Si, min längtan står till
dina befallningar, behåll mig
vid lif genom din rättfärdighet!
41 Och din nåd komme öfver mig, Herre, och din hjelp
efter ditt ord,
42 att jag må kunna svara
den som smiidar mig, ty jag
förtröstar på ditt ord!
43 Och ryck aldrig sanningens ord ifrån min mun, ty
på dina domar hoppas jag!
44 Och jag vill hålla din
lag beständigt, alltid och evinnerligen.
45 Och jag vill gå öppna
vägar och rätta mig efter dina
befallningar, Ps. 101: 2. 118: 5.
46 och jag vill tala om
dina vittnesbörd inför konungar, ut"n att blygas,

Ps. 119.

51 De stolte bafva hånat
mig öfvermåttan; från din lag
har jag icke vikit.
52 Jag tänkte pi\ dina rätter från fordom, Herre, och
jag vardt tröstad.
53 Glödande harm grep mig
emot de ogudaktiga, som öfvergifva din lag.
54 Dina stadgar äro glädjesånger för mig i det hus, der
jag bor såsom friimling.
55 Jag tänker om natten
på ditt namn, Herre, och din
lag vill jag hålla.
Ps. 77: 3.
56 Det är min skatt, att jag
iakttager dina befallningar.
57 Min del, sliger jag, Herre,
är att jag håller dina ord.
Pa. 16: 6. 73: 26, 26.

58 Jag bönfaller inför dig
af allt hjerta: Var mig nå<lig
efter ditt ord l
59 Jag besinnar mina vägar, och jag vänder mina fötter till dina vittnesbörd.
CO Jag skyndar mig och dröjer icke att hålla dina bud.
61 De ogudaktiges snaror
omgifva mig, din lag förgäter
jag icke.
Matt. 10: 18 etc.
62 Midt i natten står jag
47 och hafva min lust i dina
upp för att tacka dig för din
bud, hvilka jag älskar,
48 och upplyfta mina händer rättfärdighets rätter.
Ps. 42: 9. Ap. G. 16: 26.
till dma bud, hvilka jag iilskar,
63 Jag sluter mig till alla
och begrunda dina stadgar.
49 Kom i håg ordet till din dem som frukta dig och till
tjenare, hvarpå dn har låtit dem som hålla diua befallningar.
Pa. 101: 4 etc.
mig hoppas!
56 Det iir en tröst i mitt
64 Af din nåd, Herre, är
elände, att ditt ord behåller jorden full; lär mig dina stad·
mig viil Jif.
I'•. 94: 19. gar l
P•. 33: 5.

Ps. 119.
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G5 Du gör din tjenare godt,
Herre, efter ditt ord.
66 Lär mig god insigt och
kunskap, ty jag tror på dina
bndl
67 Förr än jag vardt späkt,
for jag vilse, men nu håller
jag ditt ord.
G8 God iir du, och godt gör
du; lär mig dina stadgar!
69 De stolte dikta lögn emot
mig, af allt hjerta vill jag iakttaga dina befallningar.
70 Deras hjerta är såsom
fettet utan kitnsel, jag hafver
min lust i din lag.
6 Mos. 32: 15. Ps. 17: 10. 73: 7.

71 Det var mig godt, att
jag vardt späkt, att jag måtte
lära mig dina stadgar.
72 Din muns lag är mig
bättre än mångtusen stycken
gnid och silfver.
Ps. 19: IL
73 Dina händer hafva gjort
mig och beredt mig; gör mig
förståndig, att jag må fatta
dina bud I Job 10: 8. Ps. 139: 14.
74 :Må de som frukta dig
se mig och gliidjast ty jag
hoppas uppå ditt orol
Ps. 34: 3.

migl jag, jag vill begrunda
dina befallningar.
79 Vände de sig till mig,
de som frukta dig och som
känna dina vittnesbörd!
80 Mitt hjerta vare ostraffligt i dina stadgar, att jag
icke må komma på skam I
81 Min själ trängtar efter
din frälsning, jag hoppas på
ditt ord.
I Mos. 49: 18.
Es. 49: 6. Luk. 2: 30.

82 Mina ögon trängta efter
ditt ord, och jag säger: Niir
vill du trösta mig?
Ps. 6: 7, 8.

83 ty jag är såsom en vinsiick i rök. Jag förgäter icke
dina stadgar.
84 Huru många äro viil dina
tjenares dagar? När vill du
hålla dom öfver mina förföljare?
Ps. so: 6.
85 De stolte gräfva mig gro·
par, de som icke lefva efter
din lag.
86 Alla dina bud äro sanning. Utan sak förfölja de
mig, hjelp migl
87 De hade hardt när ändat
mitt lif på jorden, men jag1
jag öfvergifver icke dina befallningar.
88 Behåll mig vid lif efter
din nåd I så vill jag hålla din
muns bud.
89 Evinnerligen, o Herre1
består i himmelen ditt ord.

75 Jag vet, Herre, att dina
riitter iiro rättfärdighet, och i
trofasthet har du spiikt mig.
76 0 låt din nåd vara mig
till tröst efter ditt ord till din
tjenare I
77 Din barmhertighet kom- Ps. 89: 3. Es. 40: 8. Luk. 21: ~3.
me öfver mig, att jag må lefva,
90 Från slägte till sliigte är
ty din lng iir min lust!
din trofasthet; du har grnn·
78 PA skam komme de stolte, dnt jorden, och hon består.
ty utnn sak h11fva de tryckt
91 Efter dina rätter beståt
10
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allt än i dag, ty alla ting iiro
dina tjenare.
Yiob. 16: 21.
92 Om icke din lag varit
min lust, så vore jag förgången i mitt eHinde,
93 Aldrig skall jag förgilta
dim1 befallningar, ty genom
dem bar du beh:lllit mig vid lif.
94 Din är jag; fräls mig!
ty efter dina befallningar rättar jag mig.

fore hatar jag bvarje lligueus
stig.
Ps. 19: 8.
105 Ditt ord är .en lykta
för min fot och ett ljus på
min vrmdringsstig.
Ps. 19: 9.

Ps. 38: 21. 56: 7.

Ps. 19: 15.

Ords. 6: 23. 2 Petr. 1: 19.

106 Jag bar svurit, och jag
vill hålla det, att iakttaga diu
rfittfordigbets rätter.
107 Jag är svådigen pl:\gad; Herre, behåll mig vid lif
Rom. U: S. 1 K.or. 6: 20.
efter ditt ord I
95 De ogudaktige vakta på
108 0, låt min muns frivil·
mig för att förgöra mig; jag liga offer behaga dig, Herre,
aktar på dina vittnesbörd.
och lär mig dina rätter!

96 För all fullkomlighet har
jag sett en gräns, men ditt
bud bafver vida gränser.
97 Huru kär håller jag din
lag! dagligen begrundar jag
den.
98 Visare än mina fiender
göra mig dina bud, ty de äro
till min eftcrrilttelse för evigt.
99 Jag är förståndigare än
alla mina lärare, ty dina vitt·
uesbörd begrundar jag.
100 Jag är klolrnre än de
gamle, ty jag iakttnger dina
befallningar.
101 Frun hvarje ond stig
afhåller jag miua fötter, att
jag må hålla ditt or<l.
102 Från dina rätter viker
jag icke, ty du har untler·
visat mig.
103 liuru ljnfva för min
gom äro icke dina ord, ljuf·
vare än honung för min mun I

109 Jag biir min själ alltid
i min hand, men din lag för·
gäter jag icke.
110 De ogudaktige liigga
snaror för mig, men ifrån dina
befallningar gör jag icke af·
steg.
111 Jng bar fått dina vittnes·
börd till mitt eviga arf, ty mitt
bjertas glildje iiro de.
112 Jag böjer mitt hjerta
till att fullgöra diua stadgar,
för alltid och intill ändan.
113 Jag hatar de ostadiga,
meu din lag älskar jag.
Jnk. 1: s.
114 Mitt beskärm och min
sköld iir du; jag hoppas på
ditt ord.
115 Viken bort ifrån mig,
I onde, att jag må iakttaga
min Gnds bud I
11() Up1mh:"tll mig efter ditt
ord, att jag må lefva, och
Ps. 19: 11.
li1t mig icke komma p:i skam
104 Af dina befalluingar med min förhoppning!
Ps. a1: 2. Rom. 5: 4, •·
varder jng förståndig; der·
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117 Stöd mig, att jag varder frälst, så vill jag alltid se
min lust på dina stadgar I
118 Du förkastar alla som
afvika från dina stadgar, ty
fruktlöst är deras svek.
119 Du afskiljer såsom slagg
alla ogudaktiga på jorden; derföre älskar jag dina vittnesbörd.
120 Af fruktan för dig ryser mitt kött, och för dina
rätter bäfvar jag.
Ps. 2: 11. Fil. 2: 12.

121 Jag gör rätt och rättfiirdighet; öfverlemna mig icke
åt mina förtryckare I
122 Gå i borgen för din
tjenare, att det går honom
viill låt icke de stolta förtrycka mig!
123 Mina ögon trängta efter
din frälsning och efter din
riittfärdighets ord.
124 Gör med din tjenare
efter din Jlåd och lär mig dina
stadgar I
125 Din tjenare är jag; lär
mig, att jag må kiinna dina
vittnesbörd I

101

nesbörd, derföre iakttager dem
min själ.
l's. 68: 36.
130 När dina ord upplåtas,
gifva de ljus och göra de enfaldiga visa.
Ps. 19: 8, 9. 2 Tim. 3: 15.

131 Jag uppspärrar min mun
och flämtar, ty ifrigt längtar
jag efter dina bud.
132 Vänd dig till mig och
var mig nådig, såsom rätt är
emot dem som älska ditt namn I
133 Befä~ta mina steg med
ditt ord och lut intet våld
varda mig öfvermägtigtl
134 Förlossa mig ifrån menniskors förtryck, så vill jag
hälla dina befallningar!
135 Låt ditt ansigte lysa
öfver din tjenare och lär mig
dina stadgar I
4 Mo•. 6: 25. Ps. 80: 4, 8, 20.

136 Vattubäckar rinna från
mina ögon, derföre att man
icke håller din lag.
137 Rättfärdig ilr du, Herre,
och rättvisa äro dina lagar.
6 :Uos. 32; 4.

138 Du har p:l.bjudit rättfärdighet i dina vittnesbörd,
och deras trofasthet är stor.
139 Jag ~rtärns af hanr
Ps. 18: I. 36: 1. l16: 16.
deröfver, att mina fiender för
126 Det ii.r tid för Herren
ord.
att handla; de hafva brutit giita dina
Ps. 69: 10. 139: 21.
din lag.
140 Ditt ord är vill luttradt,
127 Derföre älskar jag dina och din tjenare älskar det.
bud mer lin guld, mer än fi- Ps. 12: 7. 18: 31. 19: 9. Ords. 30: 5.
naste guld.
141 Ringa är jag och för128 Derföre håller jag alla aktad, dina befallningar fördina befallningar för rätta; gäter jag icke.
alla lögnens ~tigar hatar jag.
142 Din rättfärdighet är en
l's. 2~: 5.
evig rättfärdighet, och din lag
129 Underbara iiro dina vitt- ii1· sanning.
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143 Nöd och betryck hafva het är stor; behåll mig vid

drabbat mig, dina bud äro min
lust.
144 Dina vittnesbörd äro
rättfärdiga till evig tid; lär
mig förstå dem, att jag må
lefval
145 Jag ropar af allt hjerta;
svara mig, Herre I jag vill iakttaga dina stadgar.
146 Jag ropar till dig; hjelp
mig, att jag må hålla dina
vittnesbörd I
147 Jag vaknar före morgongryningen och ropar; jag hoppas på dina ord.
P .• . 88: 14. 130: 6.

148 Mina ögon öppna sig

före nattväkterna, att jag må
begrunda ditt ord.
Ps. 5: 4.

63: 7.

149 Hör min röst efter din

nåd, behåll mig vid lif efter
dina rätter I
150 Nära iiro de som jaga
efter brott; från din lag äro
de fjerran.
151 Nära är du, o Herre,
och alla dina bud äro sanning.
Ps. !9: 10.
152 Länge sedan vet jag af
dina vittnesbördft att dn har
stadgat dem för evig tid.
153 Se mitt elände och fräls
mig, ty din lag förgäter jag
icke!
154 Utför min sak och förlossa mig, behåll mig vid lif
efter ditt ord I
155 Frälsning är fjerran från
de ogudnktiga, ty de rätta sig
icke efter dina stadgar.
156 Herre! din barmhertig-

lif efter dina rätter I
157 Månge äro mina för·
följare och mina fiender; från
dina vittnesbörd viker jag icke.
158 Såg jag några trolösa,
så vämdes jag vid dem, emedan de icke höllo ditt ord.
159 Se, jag älskar dina befallningar; Herre, behåll mig
vid lif efter din nåd I
160 Summan af ditt ord är
sanning, och alla din rättfärdighets rätter vara evinnerligen.
Job. 11: 11.
161 Furstar förfölja migntan
sak, men för ditt ord bäfvar
·mitt hjerta.
162 Jag fröjdar mig öfver
ditt ord såsom den som vin·
ner ett stort byte.
163 Lögn h11tar och afskyr
jag; din lag älskar jag.
164 Sju resor om dagen lofvar jag dig för din rättfärdighets rätter.
165 Stor frid hafva de som
älska din lag, och intet är
som bringar dem på fall.
Ps. 37: 11, 31.

166 Jag hoppas på din hjelp,

Herre, och jag gör dina bud.
167 Min själ håller dina vittnesbörd, och jag älskar dem
högligen.
168 Jag ball er dina befallningar och dina vittnesbörd,
ty alla mina vägar iiro inför dig.
169 Herre! mitt klagorop
komme inför ditt ansigte; un·
<lervisa mig efter ditt ord I
170 Min bön komme inför

c

Ps. 119, 120, 121, 122.
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ditt ansigte, fräls mig efter
ditt ord!
171 Mina läppar strömma
af lof, ty du lärer mig dina
stadgar I
172 Min tunga sjunge om
ditt ord, ty alla dina bnd äro
rättfärdighet I
173 Din hand vare mig till
hjelp, ty jag har utvalt dina
befallningar I
.
17 4 Jag längtar efter dm
frälsning, Herre, och din lag
är min lust.
175 Min själ lefve och lofve
dig, och dina rittter hjelpe mig!
176 Fl&r jag vilse, så sök din
tjenare såsom ett borttapp~dt
får, ty dina bud förgäter Jag
icke I
Es. 53: 6. Luk. 15: 4.

121 Psalmen.
En hjelpsökande1 förtröstan pd
Herren.

En Jvallfärdssång.
ag lyfter mina ögon till
bergen, hvarifrån min hjelp
kommer.
Ps. 3: 5.
2 Min hjelp kommer ifrAn
Herren, som har skapat himmel och jord.
2 Krön. 20: 12.

Ps. 124: 8.

3 Han läte din fot ej slinta,
och den som bevarardig slumre
icke I
Ps. 121: i.
4 Si, den som bevarar I srael
slumrar icke och sofver icke.
5 Herren är den som bevarar dig, Herren är ditt beskärm på din högra sida.
Ps. 91: 4 etc.

Ps. 23: 1. Jcr. 60: 6. Joh. 10: 27.

6 Om dagen skall solen ej
skada dig, ej månen om natten.
120 Psalmen.
7 Herren bevare dig för allt
Böne7'op emo' falska fiender.
ondt han bevare din själ I
n vallfärdssång.
8 Herren bevare din utgång
Till Herren ropade jag i och din ingång ifrån nu och
min nöd, och han svarade mig. i ·evighetl
2 Herre, fräls min själ från
122 Psalmen.
lögnaktiga läppar, från falsk
tunga!
Välönskningar ö/ver Jerusalem.
3 Hvad skall han nu och
n vallfärdssång af David.
framgent gifva dig, du falska
Jag gläds då man säger
tunga?
Jak. 3: 5, 6. till mig: Låtom oss gå till Her4 Jo, en hjeltes skarpa ppar, rens hus I
Ps. 42: 3. 84: 4.
jemte glödande kol af gmst·
2 Våra fötter skola stå i
busken. Ps. 11: 2. 57: 5. 69: 8. dina portar, Jerusalem!
5 Ve mig, att jag måste
3 Jerusalem, du uppbyggda
dväljas i Meseks land och bo stad, der hus sluter sig till
ibland Kedars hyddor!
hus,
Ps. 48: 13, 14.
4 dit stammarne draga upp,
6 Länge nog har jag bott
ibland dem som hata friden. Herrens stammar, efter lagen
7 Jag vill frid, men när jag för Israel, till att tacka Her·
rens namn ;
talar, äro de redo till örlig.
2 Mos. 23: 17.

E

E
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Ps. 1221 123, 124, 125.

5 ty der slå stolar till doms, med oss niir menniskorna reste
sig emot oss,
stolar för Davids hus.
Rom. 8: a1.
5 Mos. 17: 8 etc.
3 då hade de uppslukat oss
6 Önsken Jerusalem frid, lefvande när deras vrede nppdem gånge det väl som äl- låga<le emot oss,
Ps. 94: 1.
ska dig!
4 då hade vattnet öfver7 Frid vare pi\ din mur och
sköljt oss och strömmen gått
lycka i dina palats I
oss på lifvet,
8 För mina bröders och mina
5 då hade de svallande vattviinners skull vill jag önska nen gått oss på lifvet.
dig frid.
Ps. 69: 16.
6 Lofvad vare Herren, alt
9 För Het-rens; vår Gu<ls,
tempels skull vill jag söka han icke gaf oss till rof åt
deras tänder!
ditt bästa.
7 Vår själ är undkommen
såsom en fogel ur fogel fiin123 Psalmen.
garnes snara; snarnn iit· bruLängtan r/ter Guds nd.d.
ten och vi iiro undkomne.
n vallfårdssåug.
Ord>. 6: 5.
Till dig lyfter jag mina
8 Vår hjelp är i Herrens
ögon, du som bor i himme- namn, som har skapat himlen.
Ps. J: 5.
mel och jord.
2 Si, s:\som en tjenarcs ögon
r •. 121: 2. au: 5, G.
till sina herrar11 hand, såsom en
125 Psalmen.
tjenarinnas ögon till sin frus
hand, så stå våra ögon till
Herren beskyddar Israel.
Herren, vår Gud, till dess han
n vallfårdss1\ng.
varder oss nådig.
De som förtrösta på Her3 Var oss nådig, Herre, var ren äro såsom Zions berg,
oss nådig, ty vi iiro rikligen som icke vacklar, utan blifmättade med förakt I
ver evinnerligen.
l's. 46: 6. Ords. 10: 25.
4 Rikligen mättad iir vår
2 Omkring Jerusalem äro
sjiil med de stoltes hån, me<l
berg, och Herren ;ir omkring
de högmodiges förakt.
sitt folk från nu och i evigJob 12: 4, 5.
het.
l's. a4: 8.
124 Psalmen.
3 Ty ogudaktighetens spira
Tacksägelse för räddning ur stor skall icke hvila öfver de riittfara.
fördiges arfslott, att de rilttn vallfårdssång af David. filrdige icke må striicka sina
Om Herren icke hade ve.- hiinder till orilttfårdighet.
rit med oss, så siige Israel,
E•. 14: 5.
4 Gör godt, Herre, mot de
2 om Herren icke hade vai:it

E

E

E

r

Ps. 125, 126, 127, 128.

P~altaren.

goda och mot de i hjertat
upprigtiga!
5 Men de som följa slingriga stigar, dem läte Herren
gå bort med ogerningsmän I
Frid öfver färnel I
Ps. 128: G.

Gal. 6: 16.
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2 Det är f:lfltngt, att I bittidt1 uppstån och sent sätten
eder ned för att lita edra mö·
dors bröd, ty detta gifver han
sina vänner medan de sofva.
Orus. 10: 22.

3 Si, barn iiro en Herrens

gilfva, lifsfrukt iir en lön.

126 Psalmen.

I Mos. 33: 5.

48: 9.

4 SiLsom pilar i en hj el tes
hand, så äro söner af unga
n vallfiirdssång.
'.J När Herren liit Zions fån· föräldrar.
gar komma tillbaka, voro vi
5 Säll den man, som dermed
såsom drömmande,
fyller sitt koger! de komma
Ps. 14: 7.
icke på skam niir de med lien·
2 då fyldes vår mun med der gå till rätta i porten.
löje och vår tunga med ju·
bel; då sade man bland hed128 Psalmen.
niagarne: Herren har gjort
Dtn gudfrukliges 1/illhel,
stora ting med dem.
n vallfiirdssång.
3 Herren har gjort stora
Säll den som fruktar Her·
ting med oss; deröfver iiro vi ren, som vandrar på haus viiglade.
gar I
Ps. 112: 1. 119: 1, 2, 3.
4 Låt, o Herre, vårt fångna
2 Du skall föda dig af dina
folk komma tillbaka såsom
händers arbete; säll är du, och
bäckar i syd landet I
viil dig!
5 De som med tårar så skola
3 Diu hustru skall vara såuppskiira med jubel.
som ett fruktsamt vintriid i
Matt. G: 4. Luk. G: 21.
6 De gå :\ stad och gråta det iure af ditt hus, dina barn
och biira utsädet med sig, de såsom olivqvistar omkring ditt
komma åter med jubel och bord.
4 Si, så varder välsignad
bära sina kiirfvar.
den man, som fruktar Her·
127 Psalmen.
ren.
5 Herren välsigne dig fråu
Frdn (lu.d all välsigne.be.
Zion, och må du få se J erun vallfiinlssång.
'.J Om Herren irke bygger salems välgång i alla dina lifsPs. 134: 3.
huset, så arbeta de fåf':.tngt dagar I
som bygga deruppå; om Her(j Och må du få se barn
ren icke bevakar staden, så t1f dina barn! Frid öfver Is
vakar viiktaren fåfängt.
mel I
Job 42: &.
Isratb !forg skall vändas i gliidjf'.

E

E

E

Ps. 121: 3.

I Kor. 3: 7,

Ps. 125: 5.

Gal. 6: 16.

Psaltaren.
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129 Psalmen.

Dd ofta tryckta Israel• för hopp·
ning.

E

n vallfärdss{mg.
Mycket hafva de trängt
mig allt ifrån min ungdom,
så säge Israel,
2 mycket hafva de trängt
mig allt ifrån min ungdom,
men de hafva dock icke blifvit mig öfvermägtige.
3 På min rygg hafva plöjare plöjt och ristat långa
Es. 51: 23.
fåror.
4 Herren är rättfärdig, han
aflrngger de ogudaktiges band.
5 Komme de på skam, och
vike de tillbaka alla som hata
Zionl
6 Blifve de såsom gräs pA
taken, som vissnar innan det
har blommat,

Ps. 129, 130, 131, 132.

räkna synderna, Herre, ho kan
blifva beståndande?
Job 9: 2, 3. Ps. 143: 2.

4 Dock, när dig är förlå·
telse, att man skall frukta dig.
Dan. 9: 9.

5 Jag väntar efter Herren;

min sjill väntar, och jag hoppas på hans ord.
6 Min själ väntar efter Herren mer än väktare efter morgonen, viiktare efter morgonen.
P•. 119: 147, 148.

7 MA I srael hoppas på H erren, ty hos H erren är nåd,
och mycken förlossning är hos
2 Sam. 24: 14.
honom.
8 Och han skall förlossa Is·
rael från alla dess synder.
Matt. 1: 21.

131 Psalmen.

E

Stilla undergifvenhet,

n vallfärdssång.
Herre I mitt hjerta är icke
2 Kon. 19: 26. E!. 87: 27.
högmodigt,
och mina ögon äro
7 och hvarmed ingen skörde· icke stolta, och
jag umgås icke
man fyller sin hand eller nå- med ting, som iiro
mig för stora
gon kiirfbindare sin famn,
Ps. 18: 28.
och underbara.
8 så att de som gå förbi 101:
5. Ords. 16: 5. Syr. 3: 22, 23.
icke kunna säga: •Herrens viil·
2 I sanning, jag har lugnat
signelse vare öfver eder I Vi och tystat min sjiil såsom ett
viilsigna eder i Herrens namn.> afvandt barn vid sin moders
Rut 2: 4.
sida; såsom det 11.fvanda barnet är min själ uti mig.
130 Psalmen.
3 Israel ställe sitt hopp till
Rö11 om syndaförl&telse och flrlossHerren från nu och i evighet !
ning.
Klag. 3: 26.
n val!färdssång.
Ur djupen ropar jag till
132 Psalmen.
dig, Herre I Ps. 69: 2, a. 88: 7. Ban om uppfyllelse af Guds W/ten
till David.
2 Herre, hör min röst, må
rlina öron akta på mina hö·
n vallfiirdssång.
uers ljud I
Tänk,Herre,p:'.~ David och
3 Om du, Herre, vill till· på allt hans lidaudo, ro. 56: 9.

E

E

r

Ps. 132, 133.

Psaltarren.

2 på honom, som svor Herren en ed och gaf detta löfte
åt den Starke i Jakob:
8 >Jag skall icko ingå i det
tjäll, der jag bor, jag skall
icke bestiga min hvilobiidd,
4 jag skall icke unna mina
ögon sömn, mina ögonlock
slummer,
2 Sam. 7: 2 etc.
1 Krön. 17: I etc.

5 förr än jag har funnit ett
rum för Herren, en boning
åt den Starke i Jakob.>
Ap. G. 7: 46.

6 Si, vi hade hört, att han•
var i Efrata **, vi funno honom på Jaars mark.•••
1 Sam. 6: 21. 7: 1. 2 Sam. 6: 8 etc.

7 Låtom oss gå in i hans
boning, tillbedja för hans fotapall, sägande:
1 Krön. 28: 2. Ps. 122: 1.
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skola ilfven deras barn till evig
tid sitta på din tron.
13 Ty Herren har utvalt
Zion och hafver lust till att
bo der.
14 Detta är mitt hvilornm
för evig tid; hiir skall jag bo,
ty till det rummet hafver jag
min lust.
Ps. 68: 17.
15 Dess spis skall jag rikligen välsigna, dess fattiga skall
jag miltta med bröd.
16 Och dess prester skall
jag kläda med salighet, och
dess fromme skola sjunga och
jubla.
Es. 61: 6, 10.
17 Der skall jag läta ett
horn uppskjuta åt David och
tillreda en lampa för min
smorde.
1 Kon. 11: 36.
Ps. 18: 29. Luk. 1: 69. 2: 32.

8 >Upp, Herre, till ditt
18 Hans fiender skall jag
hvilorum, du och din magts kläda med skam, och på hoark I
4 Mos. 10: 35, 36. nom skall hans krona glänsa.>
2 Krön. 6: H, 42.
9 Dina prester vare klädde
133 Psalmen.
i rättfärdighet, och dina fromEn sdng om brödrakärle.k.
me jublel>
n vallfärdssång af David.
10 För Davids, din tjenaSi, huru godt och ljufligt
res, skull visa ej tillbaka din
det ilr, att bröder bo tillsamsmordes ansigte I
Ps. 18: 51.
mans!
Syr. 25: 1, 2.
11 Herren har svurit David
2 Det är såsom den kosten sann ed, som han icke skall liga oljan, h vilken frän hufrygga: >.A.f ditt lifs frukt skall
vudct rinner ned i skägget, i
jag sätta uppå din tron.
Arons skägg, och rinner ned
2 Sam. 7: 11 etc. Ps. 99: 3-5.
på fållen af hans kläder,
Ap. G. 2: 30.
2 Mos. 20: 7. 3 Mos. 8: 12.
12 Om dina barn hålla mitt
förbund och mina vittnesbörd,
3 såsom Hermons dagg, hvilsom jag skall lära dem, så keu faller ned på Zious berg.

E

• Förbundsarken.
•• D. ä. Silo.

'" p, il· Kirjat-Je1ui111,
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Psattanm.

Ps. 133, 134, 135.

4 Ty der utsiinder Herren
7 han, som låter dunster upp·
stiga ifrån jordens iinda, gör
vlilsiguelse, lif till evig tid.
blixtar åt regnet, utför vinden
134 Psalmen.
från dess förvaringsrum,
llerre,11 tjenare manas tiU Herrens lo/.

Jer. 10: 13. öl: 16.

8 han, som slog de förstn vallfårdssång.
födda i Egypten, både af menSi, lofven Herren, alle I niskor och af djur,
Herrens tjenare, I som stån i
2 Mos. 12: 29, 30. l's. 78: 51.
Herrens hus om nätterna!
9 som sände tecken och un2 Mos. 27: 21. 3 Mos. 8: 35. 1 Krön.
der midt uti dig, Egypten, emot
9: 33. Ps. 92: 2, 3. 135: I, 2.
Farao och emot alb hans tje2 Upplyften edra händer till
2 Mos. 7: 10.
helgedomen och lofven Her- nare,
10 som slog stora folk och
ren I
1 Tim. 2: 8.
miigtiga konungar,
3 Herren välsigne dig ifrån dräpte
Job 12: 1 etc. Ps. 136: 17, 18.
Zion, han, som har skapat
11 Sihon, Amoreernas kon·
himmel och jord!
ung, och Og, konungen i Ba• Mos. 6: 24. Ps. 121: 2.
san, och an a Kanaans riken,
4 Mos. 21: 21-24, 33-35.
135 Psalmen.
12 och gaf deras land till
Lo/offer till Herren, aom •d ofta
arf, till arf åt Israel, sitt folk.
hulpil sitt folk.
Jos. 11: 23. Ps. 126: 21.
alleluja. Lofsjungen Her13 Herre I ditt namn varar
rens uamu, lofven det, I
Herrens tjenare,
Ps. 134: 1. till evig tid, Herre, din årnin·
nelse från slägte till slägte.
2 I som ståu i Herrens
Ps. 102: 13.
hus, i förgårdarne till vår
14 Ty Herren skall döma
Guds hus! sitt folk, och öfver sina tje3 Lofveu Herren, ty Herren nare skall han förbarma sig.
iir god, prisen hans namn, ty
5 Mos. 32: as.
15 Hedningarnes afgudar iiro
det lir ljufligtl
Ps. 147: 1.
4 Ty Jakob har Herren ut- silfver och guld, verk af men·
Ps. 115: 4.
valt åt sig, Israel till sin egen· niskohänder.
16 Mun hafva de och tala
dom. 2 Mos. 19: 5. 5 Mos. 7: 6.
5 Ty jag, jag vet, att Her· icke, ögon hafva de och se
ren lir stor, att vår Herre är icke,
17 öron hafva de och höra
för mer lin alla gudar.
icke; icke heller lir någon anda
Ps. 86: 8. 97: 9. 138: 1, 2.
6 Herren gör allt hvad han i deras mun.
18 Dem like iiro de som
»ill i himmelen och på jor•len, i hafven och i alla djup, hafva gjort dem och alla de
§Olll VA dem för~i·öati.,
f1, uo; a.

E

H

Ps. 135, 136.
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19 Israels bus, lofven Herren I Arons bus, lofven Ilerrenl
20 Levis bus, Jofven Herren I I som frukten Herren,
lofven Herren I
Ps. 118: 2-4.
21 Lofvad vare Herren från
Zion, han, som bor i J eruEs. 31: 9.
salem I Halleluja.

födda i Egypten, ty hans nåd
varar evinnerligen,
2 Mos. 12: 29, 30.

11 och som utförde Israel

derutur, ty hans nåd varar
2 Mos. 12: 41.
evinnerligen,
12 med stark hand och med
uträckt arm, ty hans nåd varar
evinnerligen;
5 Mos. 4: 34.
13 honom, som delade haf136 Psalmen.
vet i två delar, ty hans nåd
Lo/ och tacksägt>lsr.
acken Herren, ty lmn iir varar evinnerligen,
2 Mos. 14: 21 etc.
god, och hans nåd varar
14 och liit Israel gå midt
evinnerligen I
I Krön. 16: 34.
igenom det, ty hans nåd varar
P•. 106: I. 107: 1. llS: I.
2 Tacken alla gudars Gud, evinnerligen,
15 och som stötte Farao
ty hans nåd varar evinnerligen I
5 Mos. 10: 11. och hans hfir i Röda hafvet,
ty hans nåd varar evinnerli1 Kor. 8: 5, 6.
2 Mos. 14: 27, 28.
3 Tacken alla herrars Herre, gen;
ty hans nåd varar evinnerli16 honom, som ledde sitt
gen;
1 Tim. 6: 15. folk uti öknen, ty hans nåd
4 honom, som allena gör varar evinnerligen;
17 honom, som slog stora
stora under, ty hans nåd varar evinnerligen;
Ps. 77: 15. konungar, ty hans nåd varar
Ps. 135: 10 etc.
5 honom, som har gjort him- evinnerligen,
18 och som dödade miigtiga
melen med förstånd, ty hans
konungar, ty hans nåd varar
nåd varar evinnerligen;
6 honom, som har utstriickt evinnerligen,
19 Sihon, Amoreernas konjorden öfver vattnet, ty hans
ung, ty hans nåd varar evinnåd varar evinnerligen;
1 Mos. 1: 9, 20. Ps. 104: 5.
4 Mos. 21: 21-24.
nerligen,

T

Jer. 10: 12. 51:

l~.

7 honom, som har gjort de
stora ljusen, ty hans nåd varar evinnerligen, l Mos. 1: 14.
8 solen till att herska öfver
dagen, ty hans nåd varar evinnerligen,
9 månen och stjernorna till
att herska öfver natten, ty hans
nåd varar evinnerligen;
10 honom, som slog de först·

5 l\fos. 2: 32, 33.

20 och Og, Basans konung,

ty hans nåd varar evinnerligen,
6 Mos. 3: 1 etc.
21 och som gaf demR land
till arf, ty hans nåd varar
evinnerligen,
Jos. 12: 7. Ps. 135: 12.

22 till arf åt sin tjenare Israel, ty hans nåd varar evin·
nerligeu;

Psaltare-ii.
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Ps. 126, 137, 138.

23 honom, som i vår för8 Babels dotter, du ödenedring ihågkom oss, ty hans lagda, väl gånge den som
vedergäller dig allt ondt, som
nåd vamr evinnerligen,
2 Mos. 2: 24. 3: 7, 8.
du har gjort åt oss I
Es. 13: 19 etc. J er. 50: 29 etc.
24 och som ryckte oss ut
51: 24 etc.
från våra fiender, ty hans nåd
9 Väl den, som griper dina
varar evinnerligen;
spenabaru och slår dem emot
25 honom, som gifver bröd
klippan!
Es. 13: 16.
åt allt kött, ty hans nåd varar
evinnerligen I
Ps. 104: 27 etc.
138 Psalmen.
26 Tacken himmelens Gud,
Tacksägelse för räddning.
ty hans nåd varar evinnerf David.
ligen I
Jag tackar dig af allt
mitt hjerta; inför gudar vill
137 Psalmen.
jag prisa dig.
Vid Babels .Zfver.
2 Jag vill tillbedja, vänd
id Babels elfver, der sutto mot ditt heliga tempel, och
vi och greto då vi tiinkte tacka ditt namn för din nåd
på Zion.
och för din sanning, ty större
2 I pilträd, som <ler äro, än allt hvad ditt namn har
hiingde vi våra harpor.
gifvit gjorde du ditt löfte.
3 Och der bådo oss de som
2 Sam. 7: 21 etc. Ps. 5: 8.
18: 60, 51.
höllo oss fångna, att vi skulle
3 Den dag jag ropade svasjunga, och våra plågare, att
vi skulle vara glade: ~Sjun rade du mig ; du ingaf mig
gen för oss en Zions sång!• mod, och min själ fick kraft.

A

V

1

Syr. 22: 6.

Ps . 86: 16.

4 Herre! alla jordens kon4 Huru skulle vi kunna
ungar skola tacka dig när de
sjunga Herrens sång i främ- få höra din muns ord.
mande land?
Ps. 47: 10. 68: 30, 32. 102: 16, 23.
5 Om jag förgäter dig, Jeru5 Och de skola sjunga om
salem, så förgäte mig min
Herrens vägar, ty stor är Herhögra hand!
Ps. 147: 5.
6 Min tunga låde vid min rens ära.
6 Ty hög är Herren, och
gom, om jag ej minnes dig,
om jag ej håller Jerusalem han ser till den ringe, och den
för min allra högsta glädje I högmodige känner han fjerran
113: 5, 6.
7 Kom i håg, Herre, Edoms ifrån. Lnk. I: 48, 52. Ps.
14: 11.
barn, som på Jerusalems dag
7 Om jag vandrar, omhvärfd
ropade: Rifven, rifven ned det af nöd, så behåller du mig
ända till grundeul Jer. 49: ~2. vid lif; emot mina fien ders
Klag. 4: 21, 22. Hes. 25: 12. 35: 2.
vrede uträcker du din hand,
Obad. v. 11, 12.

(

~·

Ps. 138, 139.

Psaltaren.

och din högra hand bistår
mig.
Ps. 91: 2 etc.
8 Herren beskyddarmig,evig
är din nåd, o Herre! öfvergif
icke dina händers verk I
Ps. 57: 3.

139 Psalmen.
Bön till den Allvetande och .Allestädesnärvarande, som pröfvar lijertan.

EnSJ.psalm
unga.

af David till att
·
Herre! du har rausakat mig
och du känner mig.
Ps. 17: 3. 44: 22.

2 Ehvad jag sitter eller uppstår, vet du det; du förstår
miua tankar fjerran ifrån.
Jer. 7: 10. 23: 23, 24. Vish. l: 6.
Matt. 9: 4.

3 Ehvad jag går eller ligger, förnimmer du det, och
med alla mina vägar är du
förtrogen.
Job 34: 21, 22.
Joh. 21: 17. Ebr. 4: 13.

4 Ty si, innan ordet kom-
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dens vingar och uppsloge mitt
tjäll ytterst i vester,
10 så skulle också der din
hand leda mig och din högra
hand hålla mig.
11 Och sade jag: Idel mörker betiicke mig, och natt.
blifve ljuset omkring mig!
12 så skulle sjelfva mörkret
icke göra mörkt för dig; natten skulle göra det ljust sil.·
som en dag, mörkret skulle
vara såsom ljuset. Jak. l: 17.
13 Ty du har skapat mina
njurar, du sammanväfde mig
i min moders lif. Ps. 119: 23.
14 J ag tackar dig, att jag
så öfvermåttan underbart danad är; underbara iiro dina
verk, och min själ känner det
väl.
Job 10: 8 etc.
15 Mio benbyggoad var icke
förborgad för dig då jag gjordes i det fördolda, då jag danades i jordens djup.
16 Såsom ett outveckladt foster sågo mig dina ögon, och
i din bok voro alla mina lefnadsdagar uppskrifna innan
ännu en af dem var kommen.

mer på min tunga, kiioner du
det till fullo.
Job 42: 2.
5 Du omslöt mig på alla
sidor, och du höll öfver mig
din hand.
.Job 14: 5. Ps. 37: 18.
6 En sådan kunskap är mig
17 Men huru kostbara äro
allt.för underlig och hög; jag
för mig dina tankar, huru stort,
förmår icke fatta den.
o Gud, iir deras tal I
Ps. 147: 5. Es. 40: 28.
18 Jag räknade dem, de
7 Hvart skall jag gå för
din anda, och hvart skall jag voro flere äu sanden; jag uppvaknade, och jag var ännu
fly undan för ditt ansigte?
hos dig.
Vi•h. 1: 7.
8 Stege jag upp till him19 Gud, o att du ville dräpa
melen, så är du cler, och bäd- de ogudaktiga! Och blodsmän
dade jag åt mig i dödsriket, vike ifrån mig,
si, så är du der.
Am. 9: 2.
20 som för sina. onda pla·
9 Toge jag morgonrodna- ners skull uppresa. sig emot
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dig och uppvigla till ondt dina
städer!
21 Skulle jag icke hata dem
som hata dig, Herre, och vämjas vid dem som göra uppror
emot dig?
Ps. 119: 136, 139.
22 Med starkaste hat hatar
jag dem; mina fiender iiro de.
Upp. 3: 16.

23 Ransaka mig, Gud, och
känn mitt hjerta I pröfva mig

och känn mina tankar
Ps. 26: 2.

24 och se till, om jag lir

stadd på en olycksväg, och
led mig på den eviga. vägen I
140 Psalmen.
Bön om 4kydd mot onda menniskor.

EnSJ.psalm
unga.

af David till att

2 Rädda mig, Herre, ifrån
onda menniskor, bevara mig
för våldsmiin,
3 som uttänka ondt i hjertat och hvarje dag uppväcka
strid,
4 som hvässa sin tunga såsom en orm I huggormagin är
på deras läppar. Sela.
Ps. 55: 22. 67: 5. 64: {,
Rom. 3: 13.

5 Bevara mig, Herre, för
den ogudaktiges händer, beskydda mig för våldsmän, som
tänka på att omstörta mina
steg!
6 Stolte utlägga de fallstreck
och garn för mig, utbreda nät
vid sidan af gångstigen; snaror lägga de för mig. Sela.

Ps. 139, 140, 141.

Herre, ditt öra till mina böners ljud I
Pa. 31: 15.
8 Herre, Herre, min starka
hjelp I du betäckte mitt hufvud på rustningens dag.
9 Uppfyll icke, o Herre,
den ogudaktiges önskningar,
låt icke hans onda anslag lyckas, att han ej må förhiifva
sig! Sela.
10 M:\ deras hufvud, som
omringa mig, höljas af det
onda, som deras liippar anPs. 7: 11.
stiftat I
11 Glödande kol viiltre man
öfver dem I i eld kaste han
dem, i vattudjnp, att de ej
rs. 11: G.
må kunna uppstå I
12 Måtte tungans man ej
bestå på jorden! våldets man,
det onda jage honom till dess
han störtar I
13 Jag vet, att Herten skall
utföra de armes sak och de
fattiges rätt.
Ps. 9: 19.
14 Ja, de riittlårdige skola
tacka ditt namn, de riittsinnige skola bestå inför ditt ansigte.
141 Psalmen.
B~n

om hjelp emol fiender.

psalm af David.
En Herre
I jag ropar till dig.

Skynda till mig, vänd ditt
öra. till min röst då jag ropar
till dig I
2 Min bön gälle såsom ett
rökoffer inför ditt ansigte,
mina hiinders upplyftande så·
Ps. 142: 4. Jer. 18: 22.
ett aftonoffer I
7 Jag säger till Herren: som
2 Mos. 30: 7, 8. l Tim. 2: 8.
•Du är min Gud.• Vänd, o
Upp. 5: 8. 8: 3.

•

Psaltarm.

Ps. 141, 142, 143.
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a Siitt, o Herre, en vakt för 2 Med min röst ropar jag
min mun, en vakt för mina till Herren, med min röst beder jag till Herren.
lappars dön 1
P•. a9: 2. Jak. 1: 26.
3 Jag utgjuter min bön för
4 Mitt hjerta vike icke af Herren; min nöd yppar jag
ti Il något oudt för att be- inför hans ansigte. Ps. 26: 9,
dri fva ogudaktiga gerningar i
4 Niir min ande försmiigtar
siillskap med miln, som göra i ruig, så kiinner du min stig;
oriitt, och icke iite jag af de- på den viig, <ler jag skall gå,
gömma de giller för mig.
ras liickerheter 1
l'•. 19: 14.

P•. 77: 4.

28: 3.

5 Slår mig en riittfiil'dig, så
iir det kiirlek; och til lriittav i~ar han mig, så iir det såsom olja på hufvudet, hvilken mitt hufvud icke må försmå; ty jag beder all tid för
dem uiir det går dem illa.
Ord•. 12: 1. 27: 6.

6 Krossas iiu deras förmiiu
emot klippans sidor, höra de
af mig de trösterika orden:
7 Såsom man plöjer och ristar i jorden till sMd, så utsås
v{Lra ben i dödsrikets gap.
8 Ty till dig, Herre Gud,
stå mina ögon; p{L dig förlitar jag mig, gif ej mitt lif
till spillo 1
Ps. 20: rn.
9 Bevara mig för de follstreck, som de hafva utlagt
för mig, och för ogerningsmiins snaror!
10 De ogudaktige folie i sina
egna garn, under det jag går
viigen fram I
Ps. 7: lö, 16.

HO: 6.

141: 9.

6 Skåda till höger och se!

<ler iir ingen, som kiinues vid
mig; all tillflykt iir försvunnen
för mig, ingen iir, som frågar
efter min sjiil.
6 Jag ropar till dig, Herre;
jag siiger: >Du iir mitt hopp,
min del, i de lefvandes land.>
l's. 73: 26.

116: 9.

7 AktEL på mitt klagorop, ty
jag iir i stort betryck I rädda
mig från miua förföljare, ty
de iiro mig för starke I
8 Utför ur fängelset min
själ, att jag må tacka ditt
namn! de riHtfiirdige skola
samlas omkring mig, när du
gör vill emot mig.
143 Psalmen.
Klagan och &kallan.

psalm af David.
En Herre,
hör min bön, viind

ditt öra till mina böner, svara
mig i din trofasthet, i din rättfärdighet,
Ps. 4: 2.
2 och gå icke till doms med
142 Psalmen.
din tjenare, ty inför dig är
llop om räddning frdn för/öljar.a ingen lefvande rättfärdig!
t1&ld.

E

n sång af David då han
var i grottan, en bön.

l

6~111.

n: l.

24; 4. j?s.

~7;

1.

J ob 9: 2, 3. 15: 14. Ps. 130: 3.
Rom. 3: 4, 23.

3 Ty fienden förföljer min

sju!, krossl'r till jordeµ lllitt

llf

Ps. 143, 144.

Psaltann.

lif, tvingar mig ntt bo i mör144 Psalmen.
ker, såsom de liinge sedan
Bön om räddning och om borgerli/
döde,
välsignelse..
4 och min ande försmiigtar
n psalm af David.
i mig, och mitt hjerta är förLofvad vare Herren, min
färadt i mig.
klippa, han, som har liirt mina
5 Jag kommer i håg de händer att strida och mim
forna dagar, tänker på alla finger att örliga,
dina verk, begrundar dina hän2 Sam. 22: 35. rs. 18: 35, 40.
ders gerningar.
2 min kärlek och mitt fä.
Ps. 77: 6, 12. 88: 4-7.
ste, min borg och min räd·
6 J ng sträcker mina hiin- dare, min sköld, på hvilken
der till dig; min sjiil längtar, jag
förtröstar, som lägger mitt
såsom ett törstigt land, efter folk under mig I
dig. Sela.
Ps. 42: 3. 63: 2.

E

Ps. 18: 2, 3, H, 48.

7 Skynda att svara mig,
Herre! min ande försmiigtar;
göm icke ditt ansigte undan
ifrån mig, så att jag varder
lik dem som stiga ned i grafPs. 28: 1. 88: 5.
ven I
8 Låt mig om morgonen förnimma din nåd, ty på dig förtröstar jag! kungör mig den
viig jag skall vandra, ty till
dig upplyfter jag min själ I
Ps. 25: 4. 8G: Il.

9 Rädda mig från mina fiender, Herre! hos dig söker jag
skygd.
10 Lär mig göra hvad dig
behagar, ty du är min Gud I
din gode Ande lede mig på
jemn mark I
Ps. 27: u.
11 För ditt namns skull behåll mig vid lif, Herre I för
din rättfärdighets skull utför
min själ ur nöden I
12 För din nåds skull utrota mina fiender och förgör
alla dem som förfölja min
själ, ty jag är din tjenare I

l'•· 86: 16·

116: 16. 136: 17, 18.

3 Herre! hvad är eu meuniska, att du låter dig vårda
om henne, och en meuniskas
son, att du aktar på honom?
Job 7: 14. Ps. 8: 5. Ebr. 2: 6.

4 En meuniska iir lik en
f!ägt, hennes dagar äro såsom
en försvinnande skugga.
Ps. 39: 12. 62: 10. 102: 12.
Job 8: 9. 14: 2.

5 Herre, böj din himmel
och stig ned, rör vid bergen,
att de ryka!
Ps. 18: 10 etc. 104: 32.

6 Låt ljungeld ljunga oeh
förströ dem, utsänd dina pilar
och förskräck dem I
7 Räck ut dina hiinder ifrån
höjden, rädda och fräls mig
utur stora vatten, utur främlingarnes hand,
Pa. 18: 17, 18, 45, 46.

8 hvilkas mun talar svek,
och hvilkas högra hand är
lögnens hand I
9 Gud I jag vill sjunga. dig
en ny sång, till tiosträngad
harpa. vill jag prisa dig,
l'a. is:

~o.

si.

l

Ps. 144, 145.
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10 som gifver hjelp åt konungarne, riiddar Davi<l, sin tje·
nare, från det onda svärdet.
11 Riidda mig och friils mig
utur främlingarnes hand, hvil·
kas muu talar svek och hvilkas högra hand är lögnens
hand,
12 att våra söner må stå
såsom plantor, högväxta i sin
ungdom, våra döttrar såsom
hörnpelare, huggna för pa·
latser,
13 att våra visthus må vara
fulla med förråd af alla slag,
våra får föröka sig tusenfoldt
och tiotusenfaldt på våra ut·
marker,
14 att våra kor må vara
drägtiga, ingen föda i otid,
intet foster kastas, intet klago·
rop höras på våra torg l
15 Siillt det folk, hvilket
det s•\ går, sii.llt det folk, hvars
Gud Herren iirl
Pe. 33: 12.
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förkunna dina väldiga gernin5 Mos. 4: 10. 6: 7.
gar.
5 Ditt majestäts stora hiir·
lighet och dina under vill jag
begrunda.
Ps. 143: 5.
6 Och man skall tala om
din underbara magt, och dina
storverk vill jag förtälja.
7 Man skall utbreda ryktet
om din stora godhet, och man
skall jubla öfver din riittflir·
dighet.
8 Nådig och barmhertig lir
Herren, långmodig och stor i
nåd.
2 Mos. 34: 6 etc.
4 Mos. 14: 18. Pe. 86: 5, 15. 103: 8.
Joel 2: 13. Jon. 4: 2.

9 Herren är god emot alla
och förbarmar sig öfver alla
sina verk.
10 .A.lla dina verk, Herre,
skola tacka dig, och dina he·
lige skola lofva dig.
11 Om ditt rikes härlighet
skola de tala, och din magt
skola de förkunna
12 för att kungöra för men·
145 Psalmen.
niskors barn hans väldige. ger·
Guds, den store konungens, lo/.
ningar och hans rikes stora
n lofsång af David.
Jag vill upphöja dig, min härlighet.
13 Ditt rike är ett rike för
Gud, du Konung, och lofva alla evigheter, och ditt herraditt namu alltid och evinnerdöme varar ifrån sliigte till
ligen I
Pe. 34: 2. 146: 2.
slägte. •
Ps. 146: 10.
2 Jag vill dagligen lofva <lig
Dan. 4: S, 34. 6: 26. 7: 14.
och prisa ditt namn alltid och
14 Herren stödjer alla 3om
förutan äuda.
falla och uppreser alla ned3 Stor iir Herren och hög- böjda.
15 Allas ögon vänta efter
ligen prisvärd, och hans magt
dig, och du gifver dem deras
iir outransaklig.
Job 6: 9. Ps. 135: 5. 147: 5.
spis i rättan tid.
Ps. 36: 7. 10·1: 27.
4 Det ena sliigtet prisar för
det andra dina verk, och de 16 Du upplåter din haqcl

E
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och milttar allt lefvaude med
hvad de begära. Ap. G. 1·1: 17.
17 Rättfärdig iir Herren i
alla sina vilgar öch uådig i
alla sina geruiugar.
18 Herreu ilr niir alla dem
som åkalla houom, alla dem
som med allvar åkalla honom;

Ps. 145, 146, 147.

deruti lir, som håller tro till
evig tid,
Ap. G. 14: 15.
Upp. 14: 7.

Ps. 33: 4.

7 som skaffar riitt åt de förtryckta, gifver bröd åt de hung·
rande ! Herren löser fångar.
Ps. 9:

rn.

CS: 6. 7.

lO:J: 6.

8 Herren öppnar de blin

des ögon, Herren uppriittar de
Ps. 34: 18, 19. 91: 15.
19 han gör hvad de begiira, nedböjda, Herren iilskar de
som frukta honom, och deras räitfiin.liga.
Es. ::w: :;, 42: 7. Matt. 11: 5.
t·op hör han och frillsar dem.
Ps. 37: 4. Ords. JO: 24. Jak. 5: 16.
9 Herren bevarar friimlin20 Herren bevarar alla som gar; han upprättar faderlösa
ä18ka honom, och han skall och enkor, och de ogudaktiga
förer han i olycka. Ps. 68: 6.
utrota alla oguuaktiga.
10 Herren lir Konung evin21 Min mun skall förkunna
Herrens Jof, och allt kött skall nerligen, din Gud, Zion, fråu
prisa hans heliga namn alltid sliigte till s!Ugte. Halleluja.
2 Mos. 15: 18. Ps. 14li: 13.
och evinnerligen.
147 Psalmen.
146 Psalmen.

H

Lofs&ng.

L

Lofså1!g.

ofsjuugen Herren, ty godt
all.efoja. Lofva Herren, min
är att lofva vår Gud, ty
Ps. 103: l. 10!: 1.
SJall
2 Jag vill lofva Renen så det ilr ljufligtl Lofsåug höfves
Ps. 92: 2. 135: 3.
lilnge jag lefver; jag vill prisa oss.
min Gud så länge jag ilr till.
2 Herren bygger Jerusalem,
Ps. 34: 2. 104: 33. 145: 2.
han samlar Israels flyktingar.
3 l"örliten eder icke på forEs. 11: 12. 6 ~Ios. 30: 4.
3 Han helar dem som hafva
star, icke på en meuniskas
son, som icke kan hjelpal
ett förkrossadt hjerta, och han
Ps. 62: 10. 118: 8, 9. Jer. 17: 5.
förbinder ueras sår. P•. 34: 19,
4 Då hans ande går ut, åter51: 19. 103: 3. Es. 61: 1.
vänder han till jord igen; på
4 Hau rilkuar stjernornas tal
den dagen varda alla hans an- och ropar dem alla vid namn.
slag om intet.
Bs. 40: 26.
1 Mos. 3: 19. Prcd. 12: 7.
5 Stor iir vår Herre och rik
5 Siill den, hvars hjelp Ja- på kraft; för hans förstånd
kobs Gud är, hvars hopp står är iugen gräns.
Ps. 139: s.
till Herren, hans Gud,
6 Herren uppriittar de ödJcr. 17: 7, 8.
mjuka, han nedslår. till jor6 som har skapat himmel den de ogudaktiga.
och jonl, hafvet och allt hv~d
:r·. J-lil: s. J:,ijjs, i: :;2.

Ps. 147, 148.
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7 Sjungen Herranom med riitter, dem känna de icke.
tacksligelse, prisen vår Gud till Halleluja.
5 Mos. 4: G etc.
harpa,
148 Psalmen.
8 honom, som betäcker himmelen med skyar, som bereder llim111el och jord uppma12a1 till
Herrens lo/.
regn åt jorden, som låter gräs
alleluja. LofsjungenHerren
uppskjuta pii bergen,
från himmelen, lofäjungeu
Ps. 101: 14. Ap. G. H: 17.
Luk. 2: u.
-9 som gifver födan åt djuren honom i höjden I
och åt korpungarne, som ropa I
2 Lofsjungen honom, alla
Job 39: 3. Ps. 104: 27 etc. 13G: 25. hans englar, lofsjungen ho10 Han aktar icke hiistens nom, alla hans härar I
l's. 29: 1 etc. 103: 20 etc.
styrka, han hafver ej behag
till mannens ben.
Ps. 33: 17.
3 Lofsjungen Herren, sol orh
11 Herren hafver behag till måne, lofsjnngen Herren, I lydem som frukta honom, till sande stjernor I
dem som förbida hans nåd.
4 Lofsjungen Herren, I him12 J crusalem, prisa Herren, lars himlar och I vatten ofZion, lofva <lin Gud I
vanom himlarne I
Ps. 19: 2. 1 Mos. 1: 7.
13 Ty han har gjort bommarne fasta för dina portar;
5 De lofsjnngeHerreus unmn,
lmn har välsignat diua barn ty han bö<l, och de blefvo skai dig.
pade.
Ps. 36: G, 9.·
6 Han gaf dem sin plats för
14 Han skaffar dina gränser
frid och mättar dig med bästa all ti<l och för evigt, bestiimde
hvete.
Ps. 81: 17. en gräns för dem, som <le icke
15 Han sänder sina befall- öfverskrida.
1 Mos. t: 17.
ningar till jorden, hans ord Job 14: 5. 28: 24 etc. Jer. 33: 25.
7 Lofsjungen Herren från
löper med snabbhet.
16 Han gifver snö såsom jorden, I hafsdjnr och alla
ull, han utströr rimfrost så- vattendjup,
8 eld och hagel, snö och
som aska.
Job 37: G.
17 lian kastar sitt hagel så- rök, stormvind, som utriittar
som smulor; ho kan bestå för hans bud,
Job 37: 12.
rs. 104: 4. Syr. 39: 37 etc.
hans frost?
18 Han utsiiuder sitt ord och
9 I berg och alla högar,
smlilter dem; han låter sin vind frukttriid och alla cedrar, ·
blåsa, vattnen strömma.
10 I vilda djur och all bo19 Han förkunnar för Jakob skap, krypdjur och vingade
sitt ord, för Israel sina stad- fog I ar,
Ps. 150: 6.
11 I jordens konungar och
gar och rätter.
5 Mos. 33: 4.
20 Så har han icke gjort alla folk, furstar och alla jor·
för något annat folk; och hans dens domare,

H
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12 I ynglingar och I jungfrur, I gamle och I unge I
13 De lofsjunge Herrens
namn I ty hans namn allena
är högt, hans majestät iir öfver jorden och himlarue.
Ps. 8: 2.

Ords. 18: 10. Es. 12: 4.

Ps. 148, 149, 150.

'7 till att verkställa hiimd
öfver hedningar, straffdomar
öfver folken,
8 till att binda deras konungar med kedjor och deras
ädlingar med fjettrar af jern,
Mik. 4: 13.

14 Och han har upphöjt ett
9 till att verkstillla på dem
horn åt sitt folk, till beröm- den dom, som är skrifven I
melse för alla hans fromma, Det iir en iirn för alla hans
för Israels barn, det folk, som fromma. Halleluja.
6 Mos. 32: 41 etc.
iir honom nära. Halleluja.
1:'8. 132: 17.

149 Psalmen.

150 Psalmen.
Allmän uppmaning till Guds loj.

alleluja. Lofsjungen Gud
Sjungen Herren H i hans helgedom, lofsjunHalleluja.
en ny sång, hans lof i de gen honom i hans magts fäste!
forael uppfordras all lo/va TTerren.

Es. 6: 3. 1 Mos. 1: 7.
from mes församling I Ps. 96: t.
Ps. 148: 1 etc.
2 Israel glädje sig öfver sin
2 Lofsjungen Herren för
Skapare, Zions barn fröjde sig hans väldiga gerningar, lof•Jt'ver sin Konung I Ps. 100: a. sjungen honom efter hans stora
3 De lofsjunge hans namn
under dans, till puka och harpa härlighet I
3 Lofsjungen honom med
prise de honom I 2 Sam. 6: 14.
2 Mos. 15: 20. rs. 68: 26. 81: 3, 4. basuuklang, lofsjungen honom
4 Ty Herren hafver behag till cittra och harpa I
4 Lofsjungen honom till
till sitt folk, han pryder de
puka under dans, lofsjungeu
ödmjuka med sin hjelp.
honom till strängaspel och
5 De fromme fröjde sig hiir- flöjt!
.
ligen, de juble på sina liiger I
5 Lofsjungen honom till ljuPs. 32: 11.
6 Guds pris vare pä deras dande cymbaler, lofsjungen hotunga, och ett tveeggadt svärd nom till jublande cymbaler!
6 Allt hvad anda hafver
i deras hand
Er. 6: 17.
lofsjuuge Herren! Halleluja.
Ebr. 4: 12. Upp. 1: 16.

