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Psalmen
54:3,4 For strangers are risen up against me, and oppressors seek after my soul: they have not set God before 
them.
54:5,6 Want vreemden staan tegen mij op, en tirannen zoeken mijn ziel; zij stellen God niet voor hun ogen.
55:18 He hath deliverd my soul in peace from the batle that was against me: for there were many with me.
55:19 Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van den strijd tegen mij; want met menigten zijn zij tegen mij geweest.
56:6 They gather themselves together, they hide themselves, they mark my steps, when they wait for my soul.
56:7 Zij rotten samen, zij versteken zich, zij passen op mijn hielen; als die op mijn ziel wachten.
56:13 For thou hast delivered my soul from death: wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before 
God in the light of the living?
56:14 Want Gij hebt mijn ziel gered van den dood; ook niet mijn voeten van aanstoot, om ik voor Gods aangezicht 
te wandelen in het licht der levenden.
57:1 Be merciful unto me, O God, be merciful unto me: for my soul trusteth in thee: yea, in the shadow of thy wings 
will I make my refuge, untill these calamities be overpast.
57:2 Wees mij genadig, o God! Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op U, en neem mijn toevlucht onder de 
schaduw Uwer vleugelen. totdat de verdervingen voorbij zijn gegaan.
57:4-6 My soul is among lions: and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men, whose teeth 
are spears and arrows, and their tongue a sharp sword. Be thou exalted, O God, above the heavens; let thy glory 
be above all the earth. They have prepared a net for my steps; my soul is bowed down; they have digged a pit 
before me, into the midst whereof they are fallen themselves.
57:5-7 Mijn ziel is in het midden der leeuwen, ik lig onder stokebranden, mensenkinderen, welker tanden spiesen 
en pijlen zijn, en hun tong een scherp zwaard. Verhef U boven de hemelen, o God! Uw eer zij over de ganse aarde.
Zij hebben een net bereid voor mijn gangen, mijn ziel was nedergebukt; zij hebben een kuil voor mijn aangezicht 
gegraven; zij zijn er midden ingevallen.
59:3 For, lo, they lie in wait for my soul: the mighty are gathered against me; not for my transgression, nor for my 
sin, O LORD.
59:4 Want zie, zij leggen mijner ziel lagen; sterken rotten zich tegen mij; zonder mijn overtreding, en zonder mijn 
zonde, o HEERE!
62:1 Truly my soul waiteth upon God: from him cometh my salvation.
62:2 Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.
62:5 My soul, wait thou only upon God; for my expectation is from him.
62:6 Doch gij, o mijn ziel! zwijg Gode, want van Hem is mijn verwachting.
63:1 O God, thou art my God; early will I seek thee; my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and
thirsty land, where no water is.
63:2 O God, Gij zijt mijn God! Ik zoek U in de dageraad; mijn ziel dorst naar U, mijn vlees verlangt naar U, in een 
land, dor en mat, zonder water.
63:5 My soul shall be satisfied as with marrow and fatness; and my mouth shall praise thee with joyfull lips.
63:6 Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden, en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende 
lippen. 
63:8,9 My soul followeth hard afterthee: thy right hand uphold me. But those that seek my soul, to destroy it, shall 
go into the lower parts of the earth.
63:9,10 Mijn ziel kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar dezen, die mijn ziel zoeken tot 
verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde.
66:8,9 O bless our God, ye people, and make the voice of his praise to be heard; Which holdeth our soul in life, and
suffereth not our feet to be moved.
Looft, gij volken! onzen God; en laat horen de stem Zijns roems. Die onze zielen in het leven stelt, en niet toelaat, 
dat onze voet wankele.
66:16 Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what he hath done for my soul.
Komt, hoort toe, o allen gij, die God vreest, en ik zal vertellen, wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft.
69:1 Save me, O God; for the waters are come into my soul.
69:2 Verlos mij, o God! want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel.
69:10 When I wept, and chastened my soul with fasting, that was to my reproach.
69:11 En ik heb geweend in het vasten mijner ziel; maar het is mij geworden tot allerlei smaad.
69:18 Draw nigh unto my soul, and redeem it: deliver me because of mine enemies.
69:19 Nader tot mijn ziel, bevrijd ze; verlos mij om mijner vijanden wil.
70:2 Let them be ashamed and confounded that seek after my soul: let them be turned backward, and put to 
confusion, that desire my hurt.
70:3 Laat hen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken; laat hen achterwaarts gedreven en te 
schande worden, die lust hebben aan mijn kwaad.



71:10 For mine enemies speak against me; and they that lay wait for my soul take consel together.
Want mijn vijanden spreken van mij, en die op mijn ziel loeren, beraadslagen te zamen.
71:13 Let them be confonded and consumed that are adversaries to my soul; let them be covered with reproach 
and dishonour that seek my hurt.
Laat hen beschaamd worden, laat hen verteerd worden, die mijn tegen zijn; laat hen met smaad en schande 
overdekt worden, die mijn kwaad zoeken.
71:23  My lips shall greatky rejoice when I sing unto thee; and my soul, which thou hast redeemed.
Mijn lippen zullen juichen, wanneer ik U zal psalmzingen, en mijn ziel, die Gij verlost hebt.
72:14 He shall redeem their soul from deceit and violence: and precios shall their be in his sight.
Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen.
74:19 O deliver not the soul of the turtledove into the multitude of the wicked: forget not the congregation of thy 
poor for ever.
Geef aan het wild gedierte de ziel Uwer tortelduif niet over; vergeet den hoop Uwer ellendigen niet in eeuwigheid.
77:2 In the day of my trouuble I sought the LORD: my sore ran in the night, and ceased not: my soul refused to be 
comforted.
77:3 Ten dage mijner benauwdheid zocht ik den HEERE; mijn hand was des nachts uitgestrekt, en liet niet af; mijn 
ziel weigerde getroost te worden.
78:50 He made a way to his anger; he spared not their souls from death, but gave their life over to the pestilence.
Hij woog een pad voor Zijn toorn, Hij onttrok hun ziel niet van den dood; en hun gedierte gaf Hij aan de pestilentie 
over.
84:2 My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living 
God.
84:3 Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees 
roepen uit tot den levenden God.
86:2 Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee.
Bewaar mijn ziel, want ik ben Uw gunstgenoot, o Gij, mijn God! verlos uw knecht die op U betrouwt.
86:4 Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O LORD, do I lift up my soul.
Verheug de ziel Uws knechts, want tot U, HEERE! verhef ik mijn ziel.
86:13,14 For great is thy mercy forward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell. O God, the proud
are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul; and have not set thee before 
them.
Want uw goedertierenheid is groot over mij; en Gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt. O God! De 
hoovaardigen staan tegen mij op, en de vergadringen der tirannen zoeken mijn ziel, zij stellen U niet voor hun 
ogen.
88:3 For my soul is full of troubles; and my life draweth nigh unto the grave.
88:4 Want mijn ziel is der tegenheden zat, en mijn leven raakt tot aan het graf.
88:14 LORD, why castest thou off my soul? why hidest thou thy face from me?
88:15 HEERE! Waarom verstoot Gij mijn ziel, en verbergt Gij uw aanschijn voor mij?
89:48 What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the grave? Selah.
89:49 Wat man leeft er, die den dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs? Selah.
94:17-21 Unless the LORD had been my help, my soul had almost dwelt in silence. When I said, My foot slippeth; 
thy mercy, O LORD, held me up. In the multitude of my thoughts within me thy comfort delight my soul. Shall the 
throne of iniquity have fellowship with thee, which frameth mischief by a law? They gather themselves together 
against the soul of the righeous, and condemn the innocent blood.
Ten ware dat de HEERE mijn een Hulp geweest ware, mijn ziel had bijna in de stilte gewoond. Als ik zeide: Mijn 
voet wankelt; Uw goedertierenheid, o HEERE! ondersteunde mij. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd
werden, hebben Uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Zou zich de stoel der schadelijkheden met U 
vergezelschappen, die moeite verdicht bij inzetting? Zij rotten zich samen tegen de ziel des rechtvaardigen, en zij 
verdoemen onschuldig bloed. 
97:10 Ye that love the LORD, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he deliverth them out of the hand of 
the wicked.
Gij liefhebbers des HEEREN! haat het kwade; Hij bewaart de zielen Zijner gunstgenoten; Hij redt hen uit der 
goddelozen hand.

 


