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Heer, gij doorgrondt mij  EN GIJ  KENT MIIJ 
gij kent mijn  ZITTEN EN MIJN  OPSTAAN 
van verre doorziet gij  MIJN GE-DACHTEN 
gij hebt mijn gaan en mijn liggen gemeten * 
en met al wat ik  DOE  ZIJT GIJ VERTROUWD 
 
Ja, geen woord komt  OVER  MIJN TONG 
of gij,  HEER,  KENT HET  VOLKOMEN 
van voor tot achter  om-GEEFT GIJ  MIJ 
en gij hebt uw  HAND OP MIJ  GELEGD 

hh. Uw kennis is te  WONDERBAAR  VOOR MIJ 
te  HOOG  OM TE  BEGRIJPEN 
 
Waar kan ik aan uw  GEEST  ONTKOMEN ? 
waarheen om uw  AANSCHIJN  TE ONT-VLUCHTEN ? 
klim ik op naar de hemel, dan  ZIJT GIJ  DAAR 
daal ik af in het  DODENRIJK:  GIJ  ZIJT ER 
 
Neem ik de vleugels  VAN DE  DAGERAAD 
daal ik neer bij het  EINDE VAN DE  ZEE 
dan zal ook daar uw  HAND MIJ  LEIDEN 
en houdt uw  RECHTERHAND  MIJ VAST 
 
Als ik zeg:*  laat de duisternis  MIJ  BEDEKKEN 
en de nacht het LICHT ZIJN  OM MIJ HEEN 
ook dan is het duister voor  U NIET  DUISTER 
dan is de nacht licht als de dag * 
en is de  DUISTER-NIS  ALS HET  LICHT 
 
Ja, gij hebt mijn  NIEREN  GEMAAKT 
in de schoot van mijn  MOEDER MIJ GE-WEVEN 
ik loof u, * 
omdat ik ontzagwekkend en wonderbaar  BEN GEMAAKT 
uw werken zijn wonderbaar,*  dat is mijn ZIEL ZICH GOED BEWUST 
 
 
 
 



 
 
 
 
Voor u was mijn gebeente  NIET  VERBORGEN 
toen ik in het verborgene werd gevormd, * 
werd geweven in het  BINNEN-STE VAN DE  AARDE 
uw ogen zagen mij als onge-BOREN  VRUCHT 
maar al mijn dagen stonden al in uw boek geschreven * 
voordat er  EEN VAN WAS  BE-GONNEN 
 
Hoe gróots zijn uw gedachten voor  MIJ, O GOD 
hoe on-EINDIG  HUN  GETAL 
als ik ze wil tèllen * 
zijn het er meer dan de korrels  VAN HET  ZAND 
als ik ze wil vertellen * 
dan ben ik nog  ALTIJD  MET U  BEZIG 
 
Maar sla de boosdoeners  NEER,  O GOD 
neem de mannen van mij  WEG,  DIE BLOED  VERGIETEN 
want listig spreken  ZIJ TOT  U 
en maken boosaardig  MISBRUIK  VAN UW NAAM 
 
Zou ik hen, die u  HATEN   NIET  HATEN ? 
niet walgen van hen, die  OPSTAAN  TEGEN  U ? 
ik haat hen met vol-KOMEN  HAAT 
zij zijn geworden  TOT MIJN EIGEN  VIJAND 
 
Onderzoek mij, o god, en  KEN MIJN HART 
toets mij en  WEET  AL MIJN  GE-DACHTEN 
zie of mijn weg leidt  TOT HET  KWAAD 
leid mij langs de  WEG,  DIE EEUWIG IS 
 
Ere 
 
 


