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Bij 't anlangen

Nao zeuven jaor waarken en waachten geet veur de
eerste maol een Dreints karkleedbook de wereld in. Een
reden umme bliede te weden veur de maekers en veur al
die meinsen die wies bint mit heur moerstael en daorin
heur geleuf beleven en belieden wilt.
Zeuven jaor hef een köppeltien onder de kappe van Het
Drents Genootschap estudeerd en nao-edaacht mit de
bedoling een leedbookien klaor te kriegen veur
karkdeensten waor as in een Dreints dialect epreekt
wordt. Dat er verlet van is, en neet allennig bij de
karken, blik al meer. Der wordde en wordt nogal ies
evraogd um de vertaeling van een vars te levern.
De warkgroep hef het hum neet makkelijk emèuken:
veraantwoord waark stund veurop in plaetse van zoe
gauw meugelijk de 150 psalm- en 491 gezangnummers te
haelen. Ze mussen de grondtekst aoverbrengen en het
Dreints in een al vaaststaonde leedvorm zuver gebruken.
Wij bedaankt Janny Alberts-Hofman, Jans Jeüring, Jan
Kuik, Gerrit Kuipers en Wim Wagter dat zij de kop
derveur ehölden hebt en nou mit zo'n bundel veur dè dag
komen kunt. Daank ok an Harrie Slot, bureausecretaris,
veur alle ondersteunende en uutvoerende waark.
Daormit is weer een stokkien laand dat braek lag,
bouwriepe.
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As Drentse Taol, project veur tael en cultuur, binne wij
bliede daw de eerste drok uutbrengen mugt.
Nou het bundeltien der lig, geleuve wij dat het zien pad
wel viendt: dat het veule gebruukt wordt en een stee krig
in huus en harte.
Wij haopt, dat de meinsen der graeg uut zingt en ok dat
het bijdrag an de meerstemmige koorzang in veultaelig
Nederlaand.

Assen, haarfst 1991
Drentse Taol, project voor tael en cultuur
(onder-ebracht bij Het Drents Genootschap),
K. Eisses-Timmerman, veurzitter.
L.S. van Buiten, directeur.
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Doe dan dat geluud klunk,
leup het volk te hoop en weur verbiesterd,
want elk heurde heur in zien iegen taol proten.
Handelingen van de Apostels,
heufdstuk 2, vars 6
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Veurof
De Bliede Bosschup in alle taolen...
Veur zo wied nao te gaon bint in Drenthe veur het eerst
kerkdiensten in de streektaal holden in de jaoren vieftig
van dizze ieuw. Niet vaak en niet geregeld. Der waren
maor enkele predikanten die in zukke diensten veurgaon
wolden en kunden.
Het was niet zo makkelijk, want behalve de preek, de
biebellezing en de formulieren mus, as het goed wezen
zul, het zingen ok in het Drèents wezen. Maor daor
kwamp vaak niet van, umdat het vertaolen en herdichten
van lieden veul tied, kunde en vèerdigheid vrag. Dat
zodoende weurden miesttied Nederlandse psalm- en
gezangboeken broekt. Lichtkaans is het holden van een
Drèentse dienst der ok wal een maol um overgaon.
Ien van de domnees die nogal les in een Drèentse dienst
preekte, hef doe een oproep in de kraant daon um hulp
bij dat vertaolen. Dat hef niet veur niks west. Eerst is der
een tiedlang lös hölpen, en doe is een warkgroep
kommen die daor met an de gang wol.
In die groep weurden opnummen twee theologen en dree
Drèentse schrievers. Het Drents Genootschap leverde
een vakbekwame secretaris en gaf ok aans zien
metwarking. De warkgroep is daor daankbaor veur.
Het doel is worden: het Liedboek voor de Kerken (1973)
overzetten in Drèentse streektaol.
Het vertaolen van psalms en gezangen is niet zo'n
makkelijk karwei; der komp nogal wat veur kieken. Um
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het goed te doen, mot der eigenlijk oet de grondtaol
overzet worden. De psalms bint oorspronkelijk in het
Hebreeuws schreven, de gezangen gedieltelijk in Grieks,
Latien of in moderne taolen en veur een diel in het
Nederlaands. De niet-hebraïsten in de groep hebt veur
wat de psalms anbelangt, miest gebroek maakt van Das
Buch der Preisungen; verdeutscht von Martin Buber
(versie 1958/1962).
Virtig psalms en zo'n honderd en tien gezangen bint nou
klaor.
Bij de samenstelling van het boek, dat veur je lig, is
achtgeven op de verschillende rubrieken van het
Nederlandse Liedboek. De bundel is veur het grootste
diel in het Middendrèents schreven. Der bint
oetzunderingen: as de vertaoler oet een hiel aandere
hoek van de provincie kwamp. Het manuscript is nog bij
de Drèentse spellingregels van 1988 anpast.
De warkgroep is as gehiel verantwoordelijk veur de
inhold van dizze bundel. De namen van de vertaolers van
elk lied ofzunderlijk staot achterin.
As der op dizze eersteling wat an te marken of wat in te
verbetern valt, heur wij dat gèern.
Wij bedaankt de Interkerkelijke Stichting voor het
Kerklied veur auteursrechtelijke, het Provinciaal
Bestuur van Drenthe veur financiële en Het Drents
Genootschap veur zettechnische metwarking. Elkenien
die een bijdrage leverd hef an het klaormaken van dit
boek: Bedaankt!
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Wij hoopt dat dit Drèentse liedboek zien weg vinden zal
hen kerken en koren, hen schoeien, tehoezen,
gevangenissen, ziekenhoezen, verienings, gezinnen
enzomèer. De Bosschup in elk zien iegen taol... zo ok het
bidden, daanken en lofzingen.

De warkgroep kerklied in het Drèents,
J. Alberts-Hofman
Ds. J. Jeuring
J. Kuik, veurzitter
G. Kuipers
H . Slot, secretaris
Ds. W. Wagter
Assen, naojaor 1989.
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Anwiezings
De nummering van de lieden in dizze bundel giet liekop
met die van de psalms en gezangen in het
Nederlaandstaolige Liedboek voor de Kerken van 1973.
Een register gef overzicht van de keur oet dat repertoire.
Der is zoveul as 't kun volgens de oorspronkelijke
woorden en bedoeling van een lied vertaold en naor de
biebelse grondtekst as die derachter zat. Zodoende kan
in dizze versie het strofenantal van dat in een
Nederlaandse liedvertaoling ofwieken.
Boven de muzieknotatie van een gezang stiet iedermaol
de Drèentstaolige begunregel van de eerste strofe.
Under de leste strofe kuj de oorspronkelijke dichter
vinden met in de regel zien geboorte- en meuglijk zien
starfjaor.
De Drèentse vertaolers-dichters heur namen met
bijbeheurende nummers bint in een register opnummen.
Het tieken * achter een dichter zien naam dödt derop dat
hier en daor in het lied van de oorspronkelijke tekst
ofgaon wordt.
Iederbod is rechts boven de muziek zet waor die vort
komp: plaots of boek met jaortal, toondichter met
jaortal of allen de componist zien naam. In het leste
geval is de wieze rechtstreeks veur het Liedboek van 1973
schreven.
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De taol is Middendrèents, behalve bij Kleine en Wagter
(Zimdwestdrèents) en Naarding (Zuudoostdrèents).
Kiek veur de betrokken liednummers in het register van
tekstdichters.
Een stuk of wat woorden die niet overal goed bekend
bint of in heur verbaand verklaord worden moet, staot
achterin.
De schriefwieze volgt het boekien Drentse spelling; een
handleiding voor de schrijfwijze van de streektaal.
Zuidwolde 1988.
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PSALMS
Psalm 1
Straatsburg 1539 / Genève 1551

1

Veul heil de man, die zuk niet raoden lat
deur zundaors en niet giet op 't kwaoie pad,
die niet zit bij een koppel iegenwiezen,
maor die God zien gebod èer wil bewiezen;
hij is vol bliedschup op Gods wet verdacht
en dèenkt der over nao bij dag en nacht.

2

Hij is net as een jonge grune boom
die poot is bij een held're frisse stroom,
die op zien tied, as het zo wied is, vrucht gef,
die under dreugt' en zunneschien toch fris blif.
Zo ok de man, die 't kwaod wied van zuk stöt:
het giet hum goed bij alles wat e döt.

3

Zo niet de goddelozen, 't giet heur slecht:
as kaf, dat veur de wind stof, vliegt ze weg.
Zundaors kunt zuk veur 't recht niet staonde
holden,
veur heur gien plaos bij wel Gods wil doen wolden.
God kent r echt veer digen, wet van heur gaon;
maor 't pad van min volk zal niet meer bestaon.
13

Psalm 6
Genève 1542

1

Straf niet as't kwaod bis, He — re.
Wil mij dan niet temteren,
maor teun mij toch dien guunst.
Ik bin verslapt, verslagen,
ik kan niet meer verdragen
da'k niet meer bij Dij heur.
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2

Wil, Heer, mij dan genezen,
mij toch genaodig wezen;
mien lichem is kapot,
mien ziel is teisterd, schunden,
'k bezwiek under mien zunden.
Hoelang nog, Do, mien God?

3

Kom weer toch, Do, mien Here!
Maak lös mien ziel, ik rère;
bevrijd mij oet de nood.
Want wel zul Dij nog priezen,
an Dij nog daank bewiezen
in 't donker van de dood!

Mu bin ik, o geduchte,
van 't hiemen en van 't zuchten,
ik drief mien bedde oet:
mien peul. is nat van traonen,
mien oog stief van het staoren
op wel mij kwaod andoet.
Vort, warkers van het kwaode!
De Heer hef in genaode
mien bange smeken heurd.
Hij hef in zien ontfarmen
toch lusterd naor mien karmen;
mien bidden wordt verheurd.
Waor bint ze die mij pleugen,
mij haost de dood injeugen?
Zij bint iniens verschrikt
en kwammen raar te laande,
beschaamd, ja, glad te schaande,
zo in een ogenblik.

Psalm 8
Genève 1542 / Genève 1551

1

Heer, oeze Heer, wat is dien naam toch prachtig
op d'hiele èerdeen in de hemel machtig.
Porken en poppies, zij bezingt dien kracht,
de wraok van tegenstanders hef gien macht.

2

Ja, a'k dien hemel zie, 't wark van dien vingers,
de maon, de stèrens, die daor hangt as slingers:
wat is de mèens dan, dat's Do an hum dèenks,
het kind van Aodam, dat's hum umzien schèenks?

3

Do wols het mèensenkind jao zölfs veréren,
haost much het godd'lijk over d'èerd' regeren.
De kroon van èer, de kraans van heerlijkheid,
dat is het tieken van zien majesteit.

4

't Gezag over dien wark, dat mag hij hebben,
Do wils 't almaol under zien voeten leggen:
kleinvie en koen'n en wilde dieren saam,
van schaop tot pèerd, van vullegien tot laom.

5

De vogels, die daor vliegt in d'hoge hemel,
de vissen in het water, dat gewummel:
al het gediert' mot lustern naor de mèens,
zij moet zuk schikken naor zien wil en wèens.

6

Heer, oeze Heer, wat is dien naam toch prachtig
op d'hiele eerde en in de hemel machtig.
Heer, oeze Heer, dien naam en majesteit
bint groot en heerlijk over d'èerd' verbreid.
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Psalm 17
Loys Bourgeois 1551

1

Heur Heer, o God van recht en trouw,
heur mien geschrieuw, dat eerlijk miend is;
zeg Do maor, of mien recht verdiend is,
wat liek is, zöt dien oog toch gauw.
Deurzuuk mien hart in duustre nachten,
kiek maor gerust: Do vinds gien kwaod,
mien mond sprek van gien slechte daod
bij al wat mèensen doet en dachten.

2

Deur 't woord, dat van dien lippen kwam,
heb ik mij waard veur kwaoie wegen;
in dien spoor he'k weer vastheid kregen,
zeker en recht is nou mien gang.
Ik roep naor Dij want Do gefs antwoord,
luster toch scharp naor wat ik zeg,
maak wonderbaorlijk toch dien weg;
dien guunst is in mien nood dien antwoord.
17

18

3

Do reds wel bangelk bij Dij schoeit;
dien rechterhaand wil heur bewaren,
die zwak en bange 't niet kunt klaoren,
teeg'n wel min volk as wolven hoelt.
Wil, Here God, mij toch bescharmen
zoas de appel van het oog;
verbarg mij in dien vleugelboog
veur mèensen met heur moordend' narmen.

4

Zij hebt jao hiel'ndal gien gevuul,
heur mond sprek iegenwieze woorden.
Zij wilt oes eigenlijk vermoorden
as 'n lieuw, die zuk verborgen heul.
Stao op, o Heer, kom hum integen,
laot hum toch bugen deur dien kracht
en red mij van de kwaoie macht
deur dien zweerd; 'k heb weer ruumte kregen.

5

Red mij van kwaoie kérels, Heer;
dien haand is hillig en verheven.
Heur diel is enkel in dit leven,
maor Do, Do gefs mij toch nog meer.
Geef heur wat's Do veur heur bewaardes,
tot 't naogeslacht er zat van is.
Ik mag Dij zien, zoas Do bis
in d'overvloed, die's veur mij spaardes.

Psalm 19
Genève 1542 / 1543

1

De hemel sprek tot oes van God zien wonderwark,
dat ieuwig is en stark.

De dag en ok de nacht

spreekt van de wond're macht

in God zien grote wark.
Zij spreekt gien woord, gien taol, waordeur wij allemaol
Gods warken kunt bemarken.
Maor over 't èerdriek zal

liek as een waterval

heur macht 't hielal bewarken.
2

God meuk de zun een tent,
waorin de dag begunt
liek as een breugeman,
die in zien beste goed
zuk teunt met vaste voet,
dat elk 't anschouwen kan.
Zo, bliede as een held,
hoog op een voetstuk steld,
rop hij de neie morgen;
hij mak een glaanzend pad,
zien locht op eerde lat
niks veur zien gloed verborgen.
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3

Gods wet die is volmaakt,
die oeze harten raakt
en oeze ziel bekeert.
't Is zeker en gewis,
dat zien getugenis
de slichten wiesheid leert.
Het woord van God is waor,
't is duud'lijk en 't is klaor:
het hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God
en zuver zien gebod,
een locht veur oeze ogen.

4

God vrezen, dat is rein;
't kent gien begun, gien eend'.
't Is zuver en 't is wies.
Dit is oes lest behold,
begeerlijker as gold
van d'allerhoogste pries.
Do God, do wis dien knecht
en holds zien paden recht
en leids hum met dien zegen.
Maor zunder Dij, o Heer,
verdweelt hij aaltied weer
op zolfgekeuzen wegen.

5

As Do dien knecht bescharms
en nims hum in dien narms,
zal hij niet undergaon.
Hol mij van grootsheid vrij,
de ontrouw wied van mij,
bestuur Do mien bestaon.
Laot al wat oet mien mond
en oet mien harte komp
Dij, God, ter ère wezen.
Do rots, daor ik op bouw,
verlosser, blief mij trouw,
wil mij van 't kwaod genezen.

Psalm 23
1543 / Genève 1551

1

God is mien scheper, en van Hum wi'k spreken.
Under zien zorg zal 't mij an niks ontbreken.
Gruun is het laand waor Hij mij rust wil geven,
fris is de bron, het water van het leven.
Hij hef de leide, gef mij grote zegen,
en um zien naam wis Hij mij rechte wegen.

2

A l gao ik deur een dal van duusternissen,
zölfs in de dood huuf ik dien zorg niet missen.
Do wils mij met dien stok en stut umgeven;
dit is de treust veur hiel mien zorgvol leven.
Do lats mij van dien volle taofel eten.
Zij zult het zien, de vijand zal het weten.

3

Do wils mien beker vol van vrede schinken,
mien heufd met eulie zalven en mij drenken
met trouw en goedheid. Do wils blieven dragen
met trouwe zörge aal mien levensdagen.
Ik mag in 't hoes gaon van mien God en Here;
zolang ik leef, zal ik bij Hum verkeren.
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Psalm 24
Genève 1542 / 1543

1

De eerde en heur volheid bint
van God de Heer, zo ok de wind
en al het laand met zien bewoners.
Hij stelde d'èerde op de zee,
Hij wees de stromen elk zien stee,
waormet Hij oes zien warken teunde.
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2

Wel mag de Heer zien barg opgaon
én in zien hilligdom dan staon?
Wel rekend' op zo'n grote ere?
Die niet op waanwiesheden bouwt,
zien hart en handen zuver holdt,
zuk niet bezundigt an vals zwéren.

3

God zegent hum, mak alles hiel;
gerechtigheid wordt nou zien diel.
De God van 't heil zal hum bevrijden.
Dit is 't geslacht, dat naor Hum vrag,
dat het gezicht van d'Here zöch,
't is Jacob, 't volk, dat Hij wil leiden.

Ie poorten, heft je heufd umhoog,
oeraolde deuren, maakt een boog,
roem baan veur die verheven keuning.
Wel is die keuning, groot in èer,
die starke held? Het is de Heer,
die nou en stond zien macht zal teunen.
Ie poorten, heft je heufd umhoog,
oeraolde deuren, maakt een boog;
dat dan de Keuning krig zien ère.
Wel is die keuning, groot in kracht?
De Heer van hiel de hemelmacht,
die wis en waor zal triomferen.

Psalm 25
Loys Bourgeois 1551

1

Heer, ik leg mien hiele leven
in dien haand; van Dij bin'k wis.
Wil mij huun veur spot en schaande
van elk, die mien vijand is.
Wel zien hope stelt op Dij
kan aaltied op Dij vertrouwen,
maor wel zuk niet trouw beteunt,
die zal 't wis en waor berouwen.

2

24

Heer, doe mij dien wegen kennen
deur dien woord en deur dien giest.
Ik verlang zo Dij te volgen;
dat's mij 't rechte pad dan wis.
Maak mij met dien wil bekend,
laot mij op dien weg vertrouwen;
'k hoop op Dij, dag in, dag oet,
aaltied zal ik op Dij bouwen.

3

Dèenk toch, Heer, an dien genaode
daor ik jao niet zunder kan.
Dien erbarmen, al van d'oertied,
Heer, wij weet er wis wal van!
Dèenk niet an mien ontrouw, Heer,
zunden van mien jonge jaoren;
want dien goedheid is zo groot;
wil mij in genao bewaren.

4

God is goed; op Hum kuw bouwen;
Hij wis zundaors 't rechte pad.
Op Hum kun wij aaid vertrouwen,
al is 't leven nog zo zwart.
As wij oes naor Hum maor richt,
leert Hij oes zien weg te volgen;
zien genao en trouw bint wis
veur wel zien verbond wilt holden.

5

Wel in zien verbond wilt leven,
holdt Hij in zien starke haand;
heur zal Hij genaode geven,
want zien trouw holdt ieuwig staand.
Um der wille van dien naam,
Here, wil mij toch vergeven
alles wat ik heb misdaon;
't is zoveul wa'k heb misdreven.

6

Wel wil God de Here éren
in zien grootheid en zien macht?
God zal zölf de weg hum léren
die Hij van zien volk verwacht.
Zöch men bij de Here schut
in het leven en in 't starven:
zij zult met heur naogeslacht
't laand dat heur beloofd is, arven.
25

7

Wel God zuukt, zal Hij bescharmen,
en die holdt Hij aaltied vast.
Zien verbond zal heur umarmen
daor zij wonderlijk in past.
Aaltied kiek ik naor Hum op;
as mien voet in 't net verstrikt raakt,
en ik dan gien raod meer weet,
is Hij 't die mij daoroet lösmak.

8

Wend Dij, Heer, ik heb Dij neudig,
want allien red ik het niet.
Wil dien guunst an mij beteunen,
aans dan bin ik alles kwiet.
De benauwdheid van 't gemoed
mak mij ienzaom en gebeugen;
Here, red mij daor toch oet!
Dien hulp zal mij ieuwig heugen.

9

Kiek naor mien ellendig leven:
ik verkeer in grote nood.
Wil mien zunden mij vergeven,
al bint zij ok nog zo groot.
Kiek naor alman, die mij haat;
Heer, wil toch mien ziel bewaren.
Ik bin bang veur al heur kwaod,
Heer verbarg mij, wil mij sparen.

10 Zuverheid en ienvold, Here,
daoran hold ik mij aaid vast.
'k Wacht tot's Do mij koms bevrijden
van wat mij zo zwaor belast.
Grote God, wil Isrels volk
bijstaon in zien tegenslagen
en in al wat heur benauwt;
Heer, bewaar heur, alle dagen.
26

Psalm 27
Loys Bourgeois 1551

1

De Heer, Hij is mien locht en mien bevrijding!
Wel zul ik vrezen, 'k bin toch niet benauwd.
Mien vaste borg is Hij, Hij hef de leide,
met zien bescharming bin ik goed vertrouwd.
Of onverlaoten tegen mij zuk keert
en mij bedreigt, mien vleis en bloed begeert:
zij strukelt al en komt anstond te val;
het is de Heer, die mij beholden zal.

2

Ien ding maor dus ik van de Heer te vraogen,...
ien ding maor heb ik zocht, dag in, dag oet:
't verkeren in zien zalen al mien dagen,
een plaos te hebben bij Hum in zien hoes.
Want op de dag, dat rampen wordt bekend,
verbargt Hij mij in 'n hoekien van zien tent,
tilt Hij mij op een klip. 'k Word deur Hum steund;
zien goedheid en zien trouw wordt mij beteund.
27

3

Dan heft mien heufd zuk over mien belagers
die um mij hen zuk reurt nog zunder eend'.
Het döt mij niks, ik kan het best verdragen
en zal Hum daankbaor offern in zien tent.
Ja, offeren met jubelend geschal,
zingen en speulen op barg en in dal,
zingen en speulen met harp en cimbaal
veur God de Heer in tempel en in zaal.

4

Heur toch mien stem en wil mij guunst beteunen.
Do hes doe spreuken: 'Zuuk dan mien gezicht'.
Dat zeg mien hart Dij nao, ik wil het zuken;
verbarg het niet Heer, geef mij troost en locht.
O, wees niet kwaod, wil toch niet van mij gaon,
verstoot mij niet, laot m'in dien vrijheid staon.
Zölfs as mien aolden mij een keer vergeet,
blifs Do mien helper, die's niet van mij gies.

5

Leer mij dien weg, leid mij op rechte paden
en wil die paden slichten veur mien voet.
Wor ik benauwd, doe mij dan blieven hopen,
leer mij de woorden, die ik zeggen moet.
Mien vijanden, 't is zeker en gewis,
die zit mij dwars met vals getugenis.
Mien God, zij snoeft en blaost haat en verdarf.
Zeg mij dan Heer, da'k nooit dien zegen darf.

6

Aaltied heb ik in stil en stark vertrouwen
zien goedheid kunnen zien in dit bestel.
Hoop dan op God, mien hart, wees stark, wil
bouwen
op Hum, dien heil, dien locht, dien metgezel.
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Psalm 32
1543 / Genève 1551

1

Heil hum, wel God zien ontrouw hef vergeven
en hum niet döt naor wat hij hef misdreven.
God rekent niet, wat hij verkeerd hef daon, heil hum, die recht veur God is kommen staon!
Zolang ik zweeg, verzoorden mij de botten;
ik weet wal wis, Do lats niet met Dij spotten,
want dag en nacht weug zwaor op mij dien haand,
mien leven weur zo zoor as dorstig laand.

2

Nou heb ik, Heer, mien zunden Dij beleden;
ik weet, dat ik dien wet heb overtreden.
Ik was niet trouw, ik was van kwaod vervuld,
maor Do hes mij vergeven al mien schuld.
Laot daorum die Dij liefhebt, naor Dij toe gaon:
Do stöts niet of, lats oes niet veur de deur staon.
De zwaorste vloedgolf, zölfs die deert heur niet;
Do stels een gr eens: niet wieder as zö wied.
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3

Do bis mien schut, op Dij kan'k aaltied bouwen;
ik zal op dien beloften aaid vertrouwen.
Wat mij ok plag, Do stels Dij an mien zied,
bezings mien vrijheid met een jubellied.
Do zals mij aaltied met dien trouw bewaken,
Do zals mien leven vol van bliedschup maken.
Do maks de paden, waor ik hen gao, licht,
Do gies mij veur, waor ik mien voeten richt.

4

Zo sprek de Heer: 'Mien weg zal ik je wiezen;
'k hol je in 't oog, waor ie ok hen zult tiegen.
Wees niet een pèerd, dat koppig tegenstreeft,
allen an bit en toom zuk overgef.'
Wel zuk mishad, krig hiel wat te verdragen;
wel zuk tot God keert, die kan Hum behagen.
Weest dan verheugd, oprechten, zingt een lied:
wat God bewaren wil, verlos Hij niet!
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Psalm 42
Loys Bourgeois 1551

1

As het hichtend hart, dat dorstig
smacht naor 't water van de stroom,
roep ik, God, um Dij, dat's heurse
hoe ik longernd bij Dij kom.
Ik rust niet veur God in 't lest
mij zien haand op 't heufd hef legd.
Wanneer zal mij dit gebeuren,
Hij zal mij toch vast wal heuren?

2

As mien haters mij duurt vraogen:
waor 's die God, die ie verwacht?
Traonen he'k dan, aal maor traonen
van het rèren in de nacht.
O, hoe heugt mij wa'k heb daon,
doe'k in reien op much gaon
um mien daank Hum op te dragen
in zien Hoes op hoogtijdagen.
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3

O mien ziel, wat hej een zorgen
vleugellam bi'j hielendal.
Wacht op God, ie wordt wal borgen,
hoop op Hum, die troosten zal.
Ien keer komp er vast een tied,
dat ik nao dizz' bittre stried
daankbaor zingen mag tot ère
van mien redder, God de Here.

4

Bargen holdt mij hier gevangen,
waor dien heerlijkheid niet troont,
'k Bin gevangen in verlangen,
wied van daor, waor dat's Do woons.
Overstroming brengt gevaor,
alle dieken raakt onklaor;
al dien stromen, al dien golven
hebt mij met geweld bedolven.

5

'k Roep um Dij in al mien lieden,
die's de Heer van 't leven bis.
O God, Do wils toch niet lieden
daw hier leeft in duusternis?
Vaste grond van mien bestaon,
waorum lats mij hier toch staon,
waorum, under harde slagen,
moet ik nou dit rouwklied dragen?

6

God, dit zal mien hart deurboren,
dit giet mij deur marg en bien.
Van mien haters moet ik heuren:
God is vort, ie staot allien.
Targend vraogt zij dag en nacht:
waor is God, die ie verwacht?
In verdrukking moet ik leven,
deur mien vijanden umgeven.

O, mien ziel, wat hej een zorgen,
vleugellam bi'j hielendal.
Wacht op God, ie wordt wal borgen,
hoop op Hum, die troosten zal.
lens verschien ik veur de Heer,
vindt mien ziel het daanklied weer.
En dan zinge wij tot ère
van oes helper, God de Here.

Psalm 43
1543 / Genève 1551

1

God, neem het recht in egen haanden,
laot mij ontkomen an bedrog.
Volk mit een vluuk tussen de taanden,
zöch alle dag mij an te raanden.
Mien levensredder, haost oe toch,
want aanders starf ik nog.
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2

Ie bint mien God, waor ik kan schulen;
waorumme val Ie mij zoe hard?
De vijaand lat zien wurggreep vulen,
mien ogen mij het heufd uutpulen.
Waorumme gao ik in het zwart,
in strik nao strik verward?

3

Stuur, God, oen locht en waorheid beiden
en breng mij naor oen heiige barg.
Wil mit een vaste haand mij leiden,
mij in oen huus een stee bereiden.
Niet bij Oe wezen vien ik arg:
Ie bint mien bloed en marg.

4

Dan kan ik veur Gods altaar komen,
in Wie ik mien vertrouwen stel.
Dan bint er gien benauwde dromen
en is mien bliedschop niet te tomen.
Ik breng Oe daank mit citerspel,
ontkomen an de hel.

5

Wat bin ie neereknakt, mien ziele,
wat is het daj zoe beeft in mij?
Steun, mien gebiente, op de Stiele,
dat ik gien kraken mij verhielde.
Mien loflied klinkt dan splinternei:
mien redder dat is Hij.
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Psalm 63
Loys Bourgeois 1551

1

Mienend bin Ie, mien God en Heer,
ik zuuk naor Oe in zore laanden.
Naor Oe döt wuunst mien ziele braanden,
mien lief dorst, viendt gien water meer.
Eertieding, in oen heil'ge hoven
zag ik oen macht en majesteit:
wat giet oen goedertierenheid
dit èerdse leven wied te baoven.

2
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In oen naam za'k mien leven laank
mien haanden ophemeln naor Oe toe.
Mien beide lippen langt Oe lof toe,
zij zult oen naam bezing'n mit daank.
A ' k an Oe dèenke in mien bedde,
in prakkezaosies bij Oe bin,
is 't krek of krie'k een volle wiem:
baoven mien zat lig oen hölp redde.

3

Mien hölp bin Ie aaid 'west, mien Heer.
Mien vijaand hol Ie strak in teugels,
en in de schare van oen vleugels
jubel ik: rust vien'k daor aaid weer.
Mien God, ik blief an Oe verbunden,
en nou oen rechterhaand mij leidt,
gao ik mien weg in veiligheid.
Bij Oe heb ik een bam evunden.

4

Kiek, hoe het graf hum al ontslöt
veur wie mien leven wil verdarven.
Hum rak het zweerd, en bij zien star ven
komp hij het roofdier toe as prooi.
Mar in de Heer zult heur vernuvern
de keuning en die bij hum zweert.
Want, wie de waorheid ook trotseert,
God zal de mond vol leugen zuvern.
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Psalm 65
1543

1

Het past oes Dij te priezen Here
op dien verheven stee.
Wij wilt oes dan hen Sion keren;
geloften lös wij in.
Daorhen mot ieder mèens zuk wenden,
die vast lop met zien schuld,
tot Dij, oes redder oet d'ellende,
die al oes kwaod verhult.

2

38

Zalig, wel deur Dij oetverkeuzen,
ingaon mag in dien hof;
in hum komp deel dien guunst, dien wezen,
hij hef veul priezensstof.
Wij wordt deur Dij nog begenaodigd,
die's hillig bis en goed,
Dij, die's oes in dien hoes verzaodigs
met spiez' in overvloed.

