Hoe gelukkig, de mens …
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Dat in tegenstelling tot wie gewetenloos zijn,
die veeleer zijn als kaf – de wind zal hen verdrijven.
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Daarom houden de gewetenlozen geen stand in het oordeel,
net zomin als zondaars in de vergadering der rechtvaardigen:
Jehovah blijft de weg der rechtvaardigen kennen,
de weg der gewetenlozen daarentegen vergaat.
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Hoe gelukkig, de mens …
die op gewetenloze adviezen niet is afgegaan,
die op de weg der zonde niet kwam te staan,
noch neerzat in de kring der schampere spot,
maar wiens lust en leven veeleer de Wet van Jehovah is,
die dag en nacht met diens Wet hoorbaar bezig is.
Waardoor hij is als de boom die, aangeplant aan waterlopen,
te rechter tijd zijn vruchten geeft,
wiens loof ook niet verdort.
Alles wat hij doet gedijt.

9

19
2

3

4

5

Waar de hemelen van Gods heerlijkheid vertellen

Moge Jehovah u op de dag der benauwdheid antwoord geven

Voor de concertmeester: een muziekstuk op naam van David.

Voor de concertmeester: een muziekstuk op naam van David.

Waar de hemelen van Gods heerlijkheid vertellen,
waar het firmament van het werk van Zijn handen verhaalt,
daar doet, dag aan dag, dat spraak opwellen,
spreidt, nacht aan nacht, dat kennis tentoon.
Waarbij er van spraak of woorden geen sprake zou zijn,
zonder dat hun stem te beluisteren zou zijn;
over heel de aarde zijn hun richtlijnen uitgegaan,
hun verhandelingen gaan tot het eind van de wereld.
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Welnu, te midden daarvan heeft Hij een tent gezet,
voor de zon!
En die, die komt te voorschijn,
zoals uit zijn bruidsvertrek de bruidegom komt,
blakend van vreugde!
Zoals in zijn baan de atleet die popelt te gaan,
met het ene einde des hemels als plaats van vertrek,
tot in zijn omloop af op de andere einder, het verre verschiet.
Voor zijn hitte is er geen enkel verbergen.
De Wet van Jehovah is volmaakt, verkwikt waarachtig de ziel;
het getuigenis van Jehovah is betrouwbaar, maakt de eenvoudige wijs;
de voorschriften van Jehovah zijn juist en recht, verheugen het hart;
het gebod van Jehovah is zuiver, verlicht de ogen;
de vrees voor Jehovah is rein, houdt permanent stand;
de oordelen van Jehovah: waarachtig, rechtvaardig in hun samenhang.
Ze zijn begeerlijker dan goud, dan heel veel, heel fijn goud.
En zoeter dan honing – honing, ongepijnd vloeiend al van de raten.

Moge Jehovah u op de dag der benauwdheid antwoord geven;
moge de naam van Jakobs God u onaantastbaar maken.
Moge Hij vanuit de heilige plaats u hulp verschaffen
en moge Hij u vanuit Sion daadwerkelijk schragen.
Moge Hij al uw offergaven gedenken
en, als vet, uw brandoffer goedgunstig aanvaarden. sela
Moge Hij u geven naar uw hartenwens
en alles wat u zich voorneemt in vervulling doen gaan.
Laten we juichen over uw overwinning;
in de naam van onze God: omhoog die banier!
Moge Jehovah al uw verzoeken in vervulling doen gaan.
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Nu al weet ik het zeker, namelijk dit:
dat Jehovah Zijn messias de overwinning verschaft.
Vanuit Zijn heilige hemel geeft Hij hem antwoord:
geweldige overwinningen, Zijn rechterhand.
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De een wil van wagens, de ander wil van paarden,
wij echter willen hiervan gewagen:
van de naam van Jehovah, van onze God!
Waar zij stellig kiepen en vallen,
blijven wij overeind en op de been!
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O Jehovah, red toch de koning!
Moge Hij ons antwoorden op de dag dat wij Hem aanroepen.

Ook Uw knecht laat zich vermanen door hen
– in het houden ervan ligt een rijke beloning –
maar vergissingen, wie kan die onderscheiden?
O, spreek mij van verborgen fouten vrij.
Houd Uw knecht ook weg van wie brutaal, hovaardig zijn;
laten die mij niet bepalend zijn, dan zal ik onkreukbaar zijn
en vrij van menig overtreding.
O, dat de uitingen van mijn mond zo naar genoegen zijn,
zoals ook de roerselen van mijn hart dat zijn, waarneembaar vóór U,
Jehovah, rots en loskoper van mij!
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O God, hoor mijn gebed, verberg U voor mijn smeken niet
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Voor de concertmeester: op snaarinstrumenten;
een leerdicht op naam van David.
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O God, hoor mijn gebed,
verberg U voor mijn smeken niet.
O, merk mij op en antwoord mij;
wanhopig dool ik rond,
radeloos en buiten mijzelf.
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Alleen al om de stem van de vijand,
vanwege die druk, doortrapt gemeen;
ze storten onrecht over mij uit
en zitten vol haat en woede achter mij aan!
Mijn hart bonkt in mijn binnenste,
doodsangsten overvielen mij:
vrees en beving grepen mij aan
met van top tot teen ontzetting over mij heen.
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‘O, was ik maar gevleugeld’, zei ik,
‘als een duif; dan vloog ik weg om elders te zijn!
Ver weg zou ik gaan in mijn vlucht,
desnoods overnachtend in de woestijn. sela
Ik zou mij naar mijn toevlucht haasten
vanwege de striemende wind, vanwege de storm.’

Want het is geen vijand die mij smaadt
– dat zou ik hebben verdragen –
noch iemand die mij haatdragend en hooghartig bejegent
– ik zou me voor hem hebben verborgen.
‘Maar nee, u bent het!
Iemand gewoon net als ik,
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O, moge de dood hen overvallen,
dat zij levend zinken in het dodenrijk,
want in hun binnenste bergen zij smerige zaken.
Maar wat mij betreft, tot God blijf ik roepen,
daar Jehovah mij stellig gaat redden;
’s avonds, ’s morgens, ’s middags, ik kerm en kreun,
maar mijn stem, daar luistert Hij naar.
Hij zal beslist mijn ziel tot rust en vrede verlossen,
weg van het vechten met mij
– met velen kwamen ze tegen mij op!
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Ja, God zal luisteren en van repliek dienen
(daar Hij van vroeger al zetelt) sela
aan hen die onverbeterlijk zijn,
die verre van godvrezend zijn.
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O ja, hij stak zijn hand uit om vrede te sluiten,
maar verbrak met hetzelfde gemak zijn verbond;
zijn mond is gladder dan boter,
maar zijn hart staat naar strijd;
zijn woorden zijn zachter dan olie,
maar doen als getrokken messen zich gelden.
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O, ga hen verdelgen, Jehovah,
verwar toch hun taal;
ik zag gewelddadige twist in de stad.
Zij trekken dag en nacht rond,
om haar heen, op haar muren,
met daarbinnen onrecht en lijden;
daarbinnen is verdorvenheid,
complot en bedrog wijken niet van haar plein.

mijn vertrouweling nota bene, mij zeer goed bekend
– o, zoals we het zoet der vertrouwelijkheid mochten smaken,
samen oplopend in de drukte, richting Gods huis.’
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Werp uw last op Jehovah,
Hij is het, Hij zal u schragen;
nooit zal Hij toestaan dat de rechtvaardige wankelt.
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Maar U, o God, U zult hen neer doen zinken
tot diep in de kuil des verderfs;
die lieden van bloedschuld en bedrog,
die halen de helft van hun dagen niet eens.
Ik echter, ik heb op U mijn vertrouwen gesteld.
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