
Psalm 31 
 
2 Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht, 

stel mij toch nimmer teleur. 
Rechtvaardige God, bevrijd mij, 

3 aanhoor mij en red mij met spoed. 
Wees mij een rots waar ik vluchten kan, 

een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.  
 
4 Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting,  

uw Naam is mijn leider en gids. 
5 Het net dat de mensen mij heimelijk spannen,  

ontkom ik door U die mij altijd beschermt.  
 
6 Heer, in uw handen beveel ik mijn geest,  

Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. 
 
7 Gij haat hen die nietige goden vereren,  

maar ik stel op U mijn vertrouwen, Heer. 
8 Ik mag mij verheugen in Uw erbarmen,  

Gij ziet mijn ellende, Gij helpt mij in nood. 
9 Gij levert mij niet aan mijn vijanden over 

maar geeft mijn voeten ruim baan. 
 
10 Heer, toon uw barmhartigheid nu ik in nood ben, 

mijn oog is door tranen vertroebeld. 
11 In kommer en angst gaat mijn leven voorbij,  

mijn jaren slijt ik met zuchten. 
Mijn krachten verdwijnen, beproefd als ik word, 

heel mijn gebeente is ziek. 
 
12 Mijn vijanden drijven de spot met mij, 
 mijn buren lachen mij uit. 

Mijn vrienden schrikken als zij mij zien,  
op straat ontlopen zij mij. 

13 Men is mij vergeten als was ik dood, 
ik ben als gebroken huisraad. 

14 Ik hoor ze fluisteren om mij heen, 
aan alle kanten bedreiging. 

Zij smeden te zamen een plan tegen mij 
om mij het leven te nemen. 

 
15 Toch blijf ik op U vertrouwen, Heer, 

steeds zeg ik: ‘Gij zijt mijn God.’ 
16 Gij hebt mijn lot in uw hand, 

bevrijd mij van mijn vervolgers. 
17 Laat over uw dienaar uw aanschijn lichten, 

red mij door uw genade. 
 
  



20 Hoe groot zijn uw weldaden, Heer, 
die Gij hebt bestemd voor hen die U vrezen. 

Gij schenkt ze aan ieder die tot U komt, 
voor alle mensen waarneembaar. 

21 De glans van uw aanschijn beschermt hem altijd  
als mensen zich tegen hem keren. 

Gij neemt hem op in uw tent, 
 beschut tegen kwade tongen.  
 
22 Gezegend de Heer, want zijn wondere goedheid 

heeft mij beschermd als een vestingstad. 
23 Verslagen en moedeloos heb ik gezegd:  

‘Gij hebt mij geheel uit het oog verloren.’ 
Maar neen, Gij hebt mijn smeken gehoord,  

mijn stem die luid tot U riep. 
 
24 Bemint dan de Heer, al zijn vromen, 

de Heer behoedt al wie trouw blijft aan Hem. 
Maar wie zich in hoogmoed tegen Hem keert 

betaalt Hij met woeker terug. 
25 Schept moed en weest onverschrokken, 

gij allen die hoopt op de Heer.  
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