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Aflevering 8: Psalm 19 

Vertaling: Annechiena Vrolijk 

 

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

2. De hemelen vertellen de glorie van God, 

en het firmament verkondigt het werk van zijn handen. 

3. Dag aan dag stort spraak uit, 

en nacht aan nacht maakt kennis bekend. 

4. Er is geen spraak, en er zijn geen woorden, 

hun stem wordt niet gehoord. 

5. Over heel de aarde gaat hun stem uit, 

en hun woorden in het uiterste van de wereld, 

voor de zon stelde Hij een tent daarin. 

6. En hij, hij gaat uit als een bruidegom uit zijn bruidskamer, 

vrolijk als een sterke held om een baan te snellen. 

7. Vanuit het uiterste van de hemel is zijn uitgang,  

en zijn loopbaan naar hun uiteinden,  

en er is niets verborgen voor zijn hitte. 

8. De Tora van de HERE is volkomen, zij bekeert de ziel,  

het getuigenis van de HERE is getrouw,  

zij maakt de eenvoudige wijs. 

9. De voorschriften van de HERE zijn recht,  

zij maken het hart blij. 

Het gebod van de HERE is zuiver, verlicht de ogen. 

10. Het ontzag voor de HERE is rein, 

zij staat voor altijd. 

De rechten van de HERE zijn waarheid, 

zij zijn tezamen rechtvaardig. 

11. Zij zijn begeerlijk, meer dan goud, en meer dan veel zuiver goud. 

en zij zijn zoeter dan honing, ja dan honing van honingraten. 

12. Ook wordt uw dienaar door hen onderwezen, 

in het bewaren ervan is een grote beloning. 
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13. Fouten, wie zal ze onderscheiden?  

Spreek mij vrij van verborgen fouten. 

14. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoedige zonden,  

laat zij niet heersen over mij.  

Dan zal ik volkomen zijn,  

en zal ik worden vrijgesproken van grote overtreding. 

15. Laten de woorden van mijn mond, 

en de overdenking van mijn hart  

tot aanvaarding zijn voor uw Aangezicht. 

O HERE, mijn Rots en mijn Verlosser! 

 

 

Opbouw:  

• Opschrift, vs. 1 

• Loflied op de schepping, vs. 2-7 

• Loflied op de Tora, vs. 8-12 

• Gebed en reactie, vs. 13-15 


