
 

PSALM 10  UT QUID, DOMINE   
                                                                                     

 
 
 
Waarom, o heer, staat gij  ZO VER WEG ? 
verbergt gij uw ge-LAAT IN TIJD VAN NOOD  
nu de goddeloze overmoedig de arme  ACHTERVOLGT 
en met sluwe PLANNEN TRACHT TE VANGEN 
 
Want de zondaar pocht, dat wat  HIJ WIL GEBEURT 
hij maakt woekerwinst en spot met god * 
god  TELT VOOR HEM NIET MEE 
hij meent in zijn overmoed *  dat er geen ver-GELDING IS 
en denkt: *  er  IS  GEEN GOD  
 
Altijd is hij voorspoedig in  AL WAT HIJ DOET 
uw oordeel staat ver van hem af  * 
en  SCHIJNT HEM NIET TE  RAKEN 
hij spuwt op allen, die zich  TEGEN  HEM KEREN 
hij zegt in zijn hart:*   ik zal niet vallen, * 
mijn leven lang zal geen  RAMP MIJ OVERKOMEN 
 
Zijn  mond is vol vervloeking, be- DROG EN GEWELD 
onder zijn tong liggen mis-DADIGHEID EN KWAAD 
in een hinderlaag ligt hij achter een muur * 
om heimelijk on-SCHULDIGEN TE DODEN 
want hij loert op mensen, * 
die zich  NIET VERWEREN KUNNEN 
 
Hij ligt in een hinderlaag als een  LEEUW IN DE STRUIKEN 
hij loert op de arme om  HEM TE OVERVALLEN 
vangt hem in zijn net en  SLEURT HEM WEG 
hij bukt, duikt ineen * 
en slaat de weerloze NEER MET AL ZIJN KRACHT 

hh. Hij zegt in zijn hart: *   GOD VERGEET HET 
hij verbergt toch zijn gelaat *   
en  KIJKT HIER NIET NAAR OM  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Sta op, o heer, en  HEF UW HAND 
wil toch de  ARME NIET VER-GETEN 
waarom mag de goddeloze  SPOTTEN MET GOD ? 
terwijl hij zegt in zijn hart: * 
veràntwoording zal HIJ MIJ TOCH NIET VRAGEN   
 
Maar gij ziet het wel, ziet  PIJN  EN VER-DRIET 
om het dan  IN UW HAND TE  NEMEN 
wie weerloos is ver- TROUWT OP U 
gij zijt de helper voor  WIE GEEN OUDERS HEEFT 
 
Breek de arm van de goddeloze, VAN  DE ZONDAAR 
straf zijn misdaden * 
en gij  ZULT GEEN KWAAD MEER  VINDEN 
de heer is koning voor  ALTIJD  EN  EEUWIG 
laat de goddelozen UIT ZIJN LAND VERDWIJNEN 
 
Luister heer, naar wat de  ARME VERLANGT 
schenk hem weer moed  DOOR NAAR HEM TE HOREN 
doe recht aan wezen  EN VERDRUKTEN 
laat geen mens ter wereld  OOIT NOG ANGST AANJAGEN 
 
Ere 
 
  
 


