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Aflevering 3: Psalm 5 

Vertaling: Annechiena Vrolijk 

 

1. Voor de koorleider, bij fluitspel, een psalm, van David. 

2. HERE, hoor toch mijn woorden, neem mijn gezicht in acht. 

3. Luister aandachtig naar de stem van mijn hulpgeroep, 

mijn Koning en mijn God, want tot U zal ik bidden. 

4. HERE, in de morgen zult U mijn stem horen,  

in de morgen zal ik mijzelf bereiden voor U, en ik zal waken … 

5. Want God schept geen behagen in goddeloosheid,  

bij U! Bij U zal de boze niet verblijven. 

6. Dwazen zullen zich niet handhaven voor uw ogen, 

U haat alle werkers van ongerechtigheid. 

7. U richt leugensprekers te gronde,  

een man van bloed en bedrog verafschuwt de HERE. 

8. Maar ik, door de grootheid van uw verbondstrouw zal ik in uw huis komen, 

Ik zal me neerbuigen naar uw heilige paleis met ontzag voor u. 

9. HERE, leid mij in uw gerechtigheid omwille van mijn vijanden, 

maak uw weg recht voor mijn aangezicht.  

10. Want er is niets betrouwbaar in zijn mond, 

in hun binnenste zijn verwoestingen,  

een open graf is hun keel, met hun tong misleiden zij. 

11. Verklaar hen schuldig, o God!  

zij zullen vallen vanwege hun plannen, 

drijf hen uit door de veelheid van hun overtredingen, 

want zij zijn opstandig tegen U. 

12. Maar dat zich verblijden allen die bij U schuilen, 

voor eeuwig zullen zij juichen, en U zult hen overdekken. 

En zullen in U jubelen die uw Naam liefhebben. 

13. Want U, U zult zegenen de rechtvaardige,  

HERE, U zult hem als het schild omringen met gunst. 
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Opbouw:  

• Opschrift, vs. 1 

• Smeekgebed, vs. 2-4 

• De goddelozen, vs. 5-7 

• Door genade naderen tot God, vs. 8-9 

• De macht van bedrog, vs. 10-11 

• Zegen en vreugde voor wie schuilen bij U, vs. 12-13 

 


