PSALM 135
Domine probasti me
Domine probasti me.
Tu cognovisti sessionem meam
et resurrectionem meam
intellexisti cogitationes meas de longe
semitam meam et funiculum meum investigasti
et omnes vias meas praevidisti.

Heer, U doorgrondt mi en kent mij,
U kent mijn zitten,
en mijn opstaan,
van mijn gaan en komen kent U de maat,
U bent vertrouwd met al mijngangen.
Geen woord komt over mijn tong.

Ecce Domine
Ecce Domine quia non est sermo in lingua mea
Tu cognovisti omnia novissima et antiqua
tu formasti me et posuisti super me manum tuam
mirabilis facta est scientia tua ex me
confortata est non potero ad eam

Ziet de Heer, u kent het, Heer, U kent het volkomen.
Van voor tot achter omvat U mij,
U hebt uw hand op mij gelegd.
Uw kennen is mij wondervreemd,
te hoog om er bij te kunnen.

Quo ibo ab spiritu
coro 1
Quo ibo ab spiritu tuo a facie tua fugiam
coro 2
Tu illic es, tu ades, tenebit me dextera tua,
etenim illuc manis tua deducet me
coro 3

Si ascendero in infernum
si ascendero in caelum
si descendero ad infernum
si sumpsero pinnas meas dilucolo

coro 1
coro 2
coro 3

si habitavero in extremis maris
Nox et dies
Et dixi: nox forsitan tenebrae conculcabunt me
et nox inluminatio in deliciis meis
quia tenebrae non obscurabuntur a te.
Et nox sicut dies inluminabitur
ita tenebrae eius ita et lumen eius.
Confitebor tibi
Confitebor tibi quia tembihter magmficatus es
quia tu possedisti renes meos
suscepisti me de utero matris meae
non est occultatum os meum a te
mirabilia opera tua et anima mea cognoscit nimis
inperfectum meum viderunt oculi tui
et in libro tuo omnes scribentur
die formabuntur et nemo in eis.
Domine proba me
Domine proba me Deus et scito cor meum
et interroga me et cognosce semitas meas
et vide si via iniquitatis in me
et deduc me in via aeterna.

Waarheen moet ik om uw geest te
ontgaan?
U bent daar, uw rechterhand zal mij
vasthouden, dan zal ook daar uw hand mij
leiden,
stijg ik op naar het dodenrijk
stijg ik op naar de hemel
lig ik in het dodenrijk
neem ik de vleugels van de zon in de
morgen
en laat ik mij neer aan de einders van de
zee

Als ik zeg: 'Laat het stikdonker mij omringen
en laat het licht om mij heen in nacht veranderen,
dan is het donker niet donker voor U:
als de dag zou de nacht oplichten
want donker en licht zijn gelijk voor u.
Dank voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben,
voor het wonder van uw werken; hoe ga ik U ter
harte. U hebt mijn nieren geschapen,
mij samengevlochten in mijn moeders schoot.
Mijn gebeente had voor u geen geheimen,
ik was nog vormloos, maar uw oog zag mij,
al mijn dagen stonden in uw boekrol gegrift,
gevormd en wel, maar nog net één was begonnen.
Heer, doorgrond mij en ken mijn hart,
vors mij en ken mijn gedachten
Zie of mijn weg die van de goddelozen is
Leid mij op de weg die toekomst heeft

Amen
Amen

