
Psalm 139 
 
1. U kent mij, HEER, en U ontwart 
al de geheimen van mijn hart. 
U ziet mij thuis en onderweg, 
terwijl U opvangt wat ik zeg.  
Ja, zelfs onuitgesproken zinnen 
neemt U al waar bij mij vanbinnen. 
 
2. Geen ogenblik ben ik alleen, 
want U bent altijd om mij heen.  
Ik, nietig mens, kan er niet bij 
dat U uw handen legt op mij. 
Waar ik ook ga, ik zie U kijken. 
Hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken? 
 
3. Al klom ik naar de hemel, HEER, 
al lag ik bij de doden neer, 
al vloog ik met de vogels mee 
voorbij de allerverste zee, 
dan nog kon niets mij van U scheiden; 
uw hand zou mij voortdurend leiden. 
 
4. Al kroop ik weg, het hielp mij niet, 
omdat U altijd alles ziet. 
Al werd het donker overdag, 
zodat geen sterveling mij zag, 
dan nog bleef mij uw licht beschijnen. 
Nooit kan ik uit uw zicht verdwijnen. 
 
5. Vernuftig ben ik gecreëerd,  
door U met aandacht geboetseerd. 
Ik prijs U, HEER, omdat ik weet 
hoe wonderbaarlijk U dat deed. 
U wilde toen al voor mij zorgen; 
niets van mij was voor U verborgen. 
 
6. Nog voor mijn leven was ontstaan 
wist U hoe het mij zou vergaan. 
Uw boek gaat over mijn begin 
en ook mijn einde staat erin. 
HEER, mijn verstand is niet bij machte 
iets te verstaan van uw gedachten. 
 
7. God, spaar de goddelozen niet; 
dood iedereen die bloed vergiet. 
Zou ik niet haten wie U haat 
en wie uw naam en aanzien schaadt? 



Ik haat hen en ik kan niet anders; 
het zijn mijn grootste tegenstanders. 
 
8. Mijn hartsgeheimen leg ik, HEER, 
volkomen eerlijk voor U neer. 
Toets alles wat ik denk en zeg 
en neem het schadelijke weg. 
Doorgrond mij God, en toets mijn leven;  
wil mij voor eeuwig richting geven. 
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