
Ps 27 NBG vertaling 1951  

 

1 De Here is mijn licht en mijn heil,voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik 

vervaard zijn? 
2 Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten – mijn tegenstanders en mijn vijanden – 

zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. 
3 Al legert zich een leger tegen mij,mijn hart vreest niet;al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik 

vertrouwen. 
4  Eén ding heb ik van de Here gevraagd ,dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn 

leven,om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel. 
5 Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij 

plaatst mij hoog op een rots. 
6 En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij; daarom wil ik in zijn tent offeren offers met 

geschal, ik wil zingen, ja psalmzingen de Here.  

 
7 Hoor, Here, hoe ik luide roep wees mij genadig en antwoord mij. 
8 Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Here.  
9 Verberg uw aangezicht niet voor mij, wijs uw knecht niet af in toorn, Gij waart mijn hulp; 
verwerp mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. 
10 Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Here mij aan 
1 1Onderwijs mij, Here, uw weg en leid mij op een effen pad om mijner belagers wil; 
12 geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen mij op, 

en hij die geweld blaast. 
13 O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden! 
14Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here. 

 

 

Ps 27  Bibel , Wumkes 1943) 

 

7 O Heare, hear nei myn stimme as ik rop,en wêz my genedich en antwirdzje my 

8  Fen Jo seit myn hert: Siikje myn oantlit! Ik siikje jins oantlit, o Heare. 

9  Forbergje jins oantlit net for my, wiis jins tsjinstfeint net yn grime ôf; Jo hawwe my in help west! Fortsjit 

en forlit my net, o God fen myn heil! 

10  Hwent heit en mem hawwe my forlitten,mar de Heare nimt my oan. 

 

 

 

Complete Jewish bible David   H.Stern      Messias belijdende jood)) 

 

listen Adonai,to my voice when I cry 

show favor to me, and answer me 

my heart said of you, Seek my face 

Your Face, Adonai, I will seek 

Do not hide your face from me 

Don’t turn your servant away in anger  

Don’t leave me, God,  my savior 

Even though my father and mother have left me 

Adonai  will care for me    

 
  



 

 

Hoe je het bidden met de Psalmen  je eigen kan maken? 

De psalmen bidden betekent dat je de woorden die er staan in je opneemt, je er echt in verplaatst. Langzaam 

lezen en deze woorden als het ware ‘in gesprek laat gaan’, laat schuren met dat wat er in je leeft of om je 

heen gebeurt. Als je dat doet zul je merken dat er een transformerende kracht van Gods woord uitgaat die je 

gebedsleven intens verrijkt. Dat je woorden vindt die dieper verwoorden wat er in je leeft dan je zelf had 

kunnen bedenken, en ook woorden die hoop en richting geven voor je eigen weg met God. Mijn ervaring is 

dat om de Psalmen te kunnen bidden ik opmerkzaam moet zijn op zowel wat er staat en dat wat ik zelf 

meebreng.    (Sylvia Oosterwijk https://rotterdam.nazarene.nl/nl/artikelen/psalmenzomer/126-psalmen-

bidden-in-de-praktijk-dl-1.html) 

Slotlied Tekst:  Ga Maar gerust   Sytze de Vries https://www.youtube.com/watch?v=Ohd3GV_-bQQ 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 

Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 

Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan  

Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 

Ik ben de wind waardoor je adem haalt 

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 

Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan  

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 

Ik ben de dag, die schemert in je droom 

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 

Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  

Ik ben de verte, die verlangend wenkt 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 

ben Ik de hand, die al je tranen wist.  

Goede vindplekken voor  geestelijk leven. www.biddeniseenweg.nl   www.contemplatio.nl    
Veel mensen luisteren naar de Podcast “Eerst dit http://www.radio-nederland.nl/podcasts/eerst-dit  
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