
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSALM 51 
 

1. Voor de koorleider, een psalm, van David. 
2. Toen Nathan de profeet tot hem kwam, zoals hij tot Bathseba was gekomen. 
3. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw verbondstrouw, 

overeenkomstig de veelheid van uw barmhartigheden,  
wis mijn overtredingen uit. 

4. Was mij volledig van mijn ongerechtigheid, 
en reinig mij van mijn zonde. 

5. Want mijn overtredingen, ik, ik ken die, 
en mijn zonde is voortdurend tegenover mij. 

6. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, 
en wat kwaad is in uw ogen heb ik gedaan.  
Omdat U rechtvaardig bent in uw spreken,  
bent U zuiver in uw oordelen. 

7. Zie, in ongerechtigheid werd ik voortgebracht,  
en in zonde ontving mij mijn moeder. 

8. Zie, U verlangt waarheid in het verborgene, 
en in geheim zult U mij wijsheid bekend maken. 

9. Reinig mij van zonde met hysop, zodat ik rein zal zijn, 
was mij, en ik zal witter dan sneeuw zijn. 

10. Doe mij vreugde en blijdschap horen, 
moge de beenderen die U verbrijzelde verheugd zijn. 

11. Verberg uw Aangezicht voor mijn zonde, 
en wis al mijn ongerechtigheden uit. 

12. Een rein hart schep in mij, o God! 
En vernieuw een geest van vastheid in mijn binnenste. 

13. Verwerp mij niet van voor uw Aangezicht,  
en neem uw Heilige Geest niet weg van mij. 

14. Herstel voor mij de vreugde van uw verlossing,  
en laat een gewillige geest mij ondersteunen. 

15. Ik zal dan overtreders uw wegen leren,  
zodat zondaren zich tot U zullen bekeren. 

16. Bevrijd mij van bloedschuld, o God, o God van mijn verlossing,  
mijn tong zal uw gerechtigheid bejubelen. 

17. Here, open mijn lippen, en mijn mond uw lofprijzing val verkondigen. 
18. Want u schept geen behagen in slachtoffer,  



en als ik een brandoffer zou brengen, zou U het niet aanvaarden. 
19. De offers van God zijn een verbroken geest,  

een verbroken en verbrijzeld hart, zult U, o God, niet verachten. 
20. Doe in uw welgevallen goed aan Sion, bouw de muren van Jeruzalem. 
21. Dan zult U behagen scheppen in offers van gerechtigheid,  

in brandoffer en volkomen offer.  
Dan zal men op uw altaar stieren offeren. 
 
Vertaling: Annechiena Vrolijk. 
 
 

Indeling Psalm 51 
 

- Opschrift, vs. 1-2 
- Gebed: aanroep, smeking, bede om genade, vs. 3-4 
- Schuldbelijdenis, vs. 5-7 
- Weg van herstel, vs. 8-11 
- Innerlijke vernieuwing, vs. 12-15 
- Aanbidding in ootmoed, vs. 16-19 
- Bede van de gemeenschap, vs. 20-21 
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