Aan U, Jehovah, klampt mijn ziel zich vast
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Op naam van David.
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Aan U, Jehovah, klampt mijn ziel zich vast!
O mijn God,
beschaam mij toch niet, op U immers heb ik vertrouwd;
laat mijn vijanden niet in triomf over mij juichen.
Degenen die op U hopen, die allen,
die zullen beslist niet beschaamd staan;
beschaamd staan veeleer de afvalligen, vergeefs hun verraad.
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En daarom, Jehovah, maak mij Uw wegen bekend,
wil mij Uw paden toch leren.
Ferm de weg van Uw waarheid te gaan, geef mij dat, dus leer mij.
U bent immers de God van mijn redding,
op U heb ik gehoopt, de hele dag door.
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Sla dus acht op mij [o God], wees mij goedgunstig,
aangezien ik eenzaam en ellendig ben,
terwijl de beklemmingen van mijn hart slechts toenemen;
o, voer mij weg uit mijn benauwenis!
Vestig Uw blik op mijn moeite, zie mijn ellende,
vergeef mij toch al mijn zonden.
Vestig Uw blik op mijn vijanden, zie met hoevelen zij zijn,
vervuld van afkeer, gewelddadige haat.
Wees toch mijn ziel tot bescherming, bevrijd mij,
zodat ik niet beschaamd zal staan in mijn toevlucht tot U.
Zo moge oprechte onschuld mij bewaken;
op U immers heb ik gehoopt.
Sta op, o God, koop Israël los
van al zijn noden.

Het was Uw mededogen, Uw loyale trouw, Jehovah,
wil die indachtig zijn,
zoals die er van oudsher af was.
In plaats van mijn jeugdzonden te gedenken, mijn opstandig gedrag,
wil mij gedenken naar Uw loyale trouw,
omwille van Uw goedheid, Jehovah.
Ja, goed en oprecht is Jehovah,
ook zondaars wijst Hij daarom de weg.
Kijk echter hoe Hij zachtaardigen
de weg van het recht ook echt doet betreden,
zachtaardigen leert Hij daadwerkelijk Zijn weg.
Loyale trouw en waarheid, al Jehovah’s wegen zijn zo
voor wie zich houden aan Zijn verbond en aan Zijn vermanen.
Maar ach, Jehovah, wil omwille van Uw naam
mij mijn dwaling vergeven, temeer daar die aanzienlijk is.
Nu dan, wie is de mens die Jehovah vrezen wil;
juist hem wil Hij onderwijzen in de weg die hij koos.
Overnachten zal zijn ziel in goedheid,
waar zijn nageslacht het land zal beërven.
Pas voor wie Hem vrezen is er de vertrouwelijkheid van Jehovah
en Zijn verbond, zodat zij daardoor op de hoogte zijn.
Richting Jehovah gaan mijn ogen daarom gedurig,
Hij immers trekt mijn voeten weg uit het net.
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