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Z.J. 827 Wanneer Gij niet gesproken hadt… H. Jongerius – J. Raas 
 
1  Wanneer Gij niet gesproken had 
uw woord: 'Het worde licht', 
bleven wij blinden in de nacht 
en zonder vergezicht.. 
 
2  Wanneer Gij niet geroepen had 
tot ons: 'Waar ben je mens?' 
dwaalden wij doelloos overdag, 
verloren, ongewenst. 
 
3  Wanneer Gij niet gezonden had 
een broeder als een knecht, 
was leven kleurloos, zonder kracht, 
een schijnbestaan, niet echt. 
 
4  Wanneer Gij niet verschenen was 
in Hem, een mensenzoon, 
was leeg en doelloos ons bestaan: 
een kille, kwade droom. 
 

Psalm 139 Huub Oosterhuis in Vijftig psalmen 
 
Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij. 
Mijn God, Gij weet waar ik ga of sta. 
Gij doorziet mijn gedachten van verre, 
Gij hebt mijn reizen en rusten bepaald, 
en wat ik ook doe, Gij zijt ermee vertrouwd. 
Ja, er komt geen woord op mijn lippen, 
mijn God, of Gij hebt het al gehoord. 
 
Gij zijt voor mij en Gij zijt achter mij, 
Gij hebt uw hand op mij gelegd - 
wonder van wijsheid dat mij te boven gaat, 
onbereikbaar, ik kan er niet bij. 
 
Hoe zou ik ooit ontkomen aan uw geest 
en waarheen vluchten, Gij ziet mij overal. 
Beklim ik de hemel, Gij zijt in de hemel, 
daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook. 
En vlieg ik mee met het morgenrood 
tot aan het uiterste strand van de zee, 
ook daar zal uw hand mij verder helpen, 
ook daar houdt uw machtige hand mij vast. 
 
Of ik nu uitroep: ‘Duisternis, bedek mij, 
laat het nacht worden om mij heen’, 
voor U bestaat er geen duisternis, 
voor U is de nacht even licht als de dag, 



de duisternis even stralend als het licht. 
 
Uw schepping ben ik in hart en nieren, 
Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder. 
Ik dank U, Gij hebt mij zo wonderlijk gemaakt, 
ontzaglijke wonderen zijn al uw werken. 
Door U ben ik gekend, mijn ziel en mijn gebeente, 
in mij was niets voor uw ogen verborgen 
toen ik werd gevormd in het diepste geheim, 
prachtig gevlochten in de schoot van de aarde. 
Ik was nog ongeboren, Gij had mij al gezien, 
en al mijn levensdagen stonden in uw boek 
nog voordat Gij er een van had gemaakt. 
… 
Peil nu mijn hart, o God, en ken mij, 
toets mij en weet wat er in mij omgaat. 
Ik ben toch niet op een doodlopende weg? 
Leid mij voort op de weg van mijn vaderen. 
 


