
 

PSALM 71  IN TE DOMINE SPERAVI 
                                                                                                   

 
 
Bij u zoek ik mijn  TOEVLUCHT, HEER 
laat  MIJ TOCH NOOIT  BESCHAAMD STAAN 
verlos mij,  bevrijd mij, * 
omdat gij recht-VAARDIG  ZIJT 
wend uw OOR  TOT MIJ,  MAAK MIJ VRIJ   
 
Weest gij de rots, waar-OP  IK WOON 
waar ik  ALTIJD  HEEN KAN GAAN 
gij hebt beloofd om  MIJ TE  REDDEN 
want gij  ZIJT  MIJN ROTS EN  VESTING 
 
Mijn god, red mij uit de HAND VAN ZONDAARS 
uit de greep van wie mis-DADIG  ZIJN  EN WREED 
gij immers zijt mijn  HOOP,  O HEER 
mijn toeverlaat,  AL VANAF MIJN  JEUGD 
 
Op u steun ik al van-AF MIJN  GEBOORTE  
gij zijt mijn beschermer al vanaf de moederschoot, * 
waarvoor ik u  ALTIJD  DANKBAAR  ZAL  ZIJN 
voor velen ben ik zelfs een  TEKEN  GEWORDEN, 
omdat gij mijn  STERKE  TOEVLUCHT ZIJT 
 
Mijn mond is vol van LOF VOOR  U 
is vervuld van uw LUISTER,  HEEL DE DAG 
verwerp mij niet, heer,  NU IK  OUD WORD 
verlaat mij niet,  NU MIJN KRACHT  VERMINDERT 
 
Want mijn vijanden praten  OVER MIJ 
en mijn be-LAGERS  SPANNEN  SAMEN 
zij zeggen: * 
god  HEEFT HEM  VERLATEN 
achtervolgt hem  en grijpt hem, * 
want er is niemand  OM HEM NU TE  REDDEN  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Blijf, o god, niet  VER VAN MIJ 
mijn  GOD,  KOM SNEL TE  HULP 
laat mijn tegenstanders te schande staan, ten  ONDER GAAN 
laat hen, die mijn ongeluk zoeken, * 
in  HOON  EN  SMAAD  GE-HULD GAAN 
 
Ik blijf altijd op  U  VERTROUWEN 
u  STEEDS WEER  HULDE  BRENGEN 
mijn mond zal spreken van uw gerechtigheid * 
en elke dag verhalen  VAN UW HULP, 
omdat ik  HUN  GETAL  NIET KEN 

hh. Ik wil de machtige daden van u,  HEER,  VERTELLEN 
en spreken over de  GERECHTIGHEID  VAN  U ALLEEN 
 
Heer, *  vanaf mijn jeugd hebt gij mij  ONDERWEZEN 
en tot nu toe  heb ik van uw  WONDEREN VERHAALD 
verlaat mij niet, o god, * 
nu ik  OUD EN  GRIJS BEN 
terwijl ik van uw macht vertel aan dit geslacht, * 
van uw machtige daden aan ALLEN, DIE NOG KOMEN 
 
Hoog als de hemel is uw  GERECHTIGHEID,  O GOD 
groots zijn de dingen, die gij deed  * 
wie, o  GOD, IS  ZOALS  GIJ  ? 
gij heeft ons vaak diepe ellende laten  ONDERGAAN 
maar schonk ons ook  nieuw leven * 
en liet ons herrijzen uit de  DIEPTEN VAN DE  AARDE 
 
Gij heeft mij grote  EER GESCHONKEN 
en kwam naar mij  TOE OM MIJ TE  TROOSTEN 
daarom zal ik u prijzen bij de harp * 
en loven uw  TROUW, O  GOD 
voor u zal ik zingen met snarenspel  * 
o  HEILIGE  GOD VAN  ISRAEL 
 
Mijn lippen zullen juichen * 
als ik een loflied  VOOR  U  ZING 
en ook mijn ziel, die  GIJ HEBT  VRIJGEKOCHT 
mijn tong spreekt van uw gerechtigheid  HEEL DE DAG 
want zij zullen beschaamd staan en verbleken,  * 
die  UIT  ZIJN OP MIJN  ONDERGANG 
 
Ere 
 
 

 


