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Het boek Klaagliederen 
 

Klaagliederen 1. 
  

(P) De dochter van Sion berooid en eenzaam tussen de volken. 

1. Aleph. א. Hoe veilig woonde de stad met haar grote 
bevolking! Zij is een grote verwoeste plaats tussen 
de samenlevingen geworden, als Sara die een 
dwangarbeidster van de gewesten werd. (S) 

2. Beth. ב. Zij heeft gehuild, bitter, ’s nachts met 
haar tranen langs haar wangen, niemand van al 
haar geliefden troost haar, al haar vrienden gingen 
onbetrouwbaar met haar om, zij werden haar 
vijanden. (S) 

3. Gimel. ג. In ballingschap ging Juda, uit ellende en 
onder zware arbeid woonde zij tussen de 
samenlevingen, zij vond geen rust, iedereen die 
haar opjaagt achterhaalde haar te midden van 
benarde situaties. (S) 

4. Daleth. ד. De wegen naar Sion rouwen, niemand 
trekt op naar het feest, haar poorten liggen 
verwoest, haar priesters kreunen, haar maagden 
zijn ontzet en zijzelf werd verbitterd. (S) 

5. He. ה. Ze werden de kop, haar onderdrukkers, haar 
vijanden waren gerust, want YaHWeH bedroefde 
haar, vanwege haar vele overtredingen, haar 
kinderen gingen in ballingschap, voor de 
onderdrukker uit. (S) 

6. Vav. ו. Ook is alle pracht van de dochter van Sion 
verdwenen, haar heersers waren als herten die 
geen weidegrond vonden, krachteloos zijn zij voor 
de jager uit vertrokken. (S) 

7. Zain. ז. Zij gedacht Jeruzalem in de dagen van haar 
ellende en haar mishandeling, alle fijne dingen die 
er van oudsher waren, totdat haar volk in handen 
van de vijand valt en zij geen hulp meer heeft, als 
haar vijanden haar zagen, lachten zij om haar 
vernietiging. (S) 

8. Cheth. ח. Zwaar zondigde Jeruzalem, daarom werd 
zij als een onreine, iedereen die haar kent 
verachtte haar, want zij zagen haar naaktheid, zij 
kreunde en heeft zich afgewend. (S) 

9. Teth. ט. Haar onreinheid zit in haar kleding, zij 
dacht niet aan haar einde en de wonderen zijn 
weggezonken, niemand bekommert zich om haar. 
‘Kijk naar mijn eigen ellende YaHWeH, want de 
vijand deed zich geweldig voor!’ (S) 

10. Jod. י. De hand legde de vijand op werkelijk alles 
wat zij waardevol vindt, ja zij zag hoe de 
samenlevingen haar heilige plaats betraden, 
waarvan U geboden had dat zij niet in de 
vergadering van U zouden mogen naderen. (S) 

11. Caph. כ. Heel haar volk zucht vanwege het zoeken 
naar brood, hun kostbaarheden gaven zij voor 
voedsel, als betaling voor de ziel.  

 

(P) Klaagzang van de dochter van Sion. 

‘Kijk YaHWeH en merk op hoe onbetekenend ik werd. 
(S) 

12. Lamed. ל. Betekent het dan niets voor u allen die 
op de weg voorbijloopt? Kijk en merk op of er 
iemand zoveel pijn lijdt als de pijn die mij werd 
aangedaan, het verdriet dat door YaHWeH 

veroorzaakt werd op de dag van Zijn brandende 
woede. (S) 

13. Mem. מ. Van bovenaf zond Hij vuur in mijn lichaam 
en heeft het onderworpen. Hij spande een strik 
voor mijn voeten en gaf mij lik op stuk, Hij deed 
mij verstomd staan, altijd ben ik ongesteld. (S) 

14. Nun. נ. Door Zijn Hand branden ze als een juk, mijn 
overtredingen, ze zijn vervlochten, ze stapelden 
zich op mijn nek, Hij maakte mijn kracht zwak, de 
Heer leverde mij uit en ik heb geen kracht meer 
gehad om op te staan. (S) 

15. Samech. ס. Hij verwierp alles wat machtig binnenin 
mij is, de Heer, Hij wees een tijd (of plaats) aan 
om mijn jongeren te breken, de Heer vertrad de 
wijnpers van de maagd, de dochter van Sion. (S) 

16. Ain. ע. Daarom huil ik hierom, mijn oog, mijn oog 
stroomt tranen met tuiten, want elk spoor van een 
trooster die mijn ziel verkwikt was ver weg, mijn 
zonen stonden met stomheid geslagen want de 
vijand kreeg de overhand. (S) 

17. Pe. פ. Ze stak haar handen naar de lucht uit, Sion: 
‘Niemand troost mij!’ YaHWeH gebood over Jakob 
dat zijn vijanden hem omringden, Jeruzalem werd 
als een paria onder hen. (S) 

18. Tsade.  צ. YaHWeH is rechtvaardig, want ik ging 
tegen Zijn uitspraken in. Luister dus alstublieft alle 
volken en zie mijn smarten, mijn maagden en jonge 
mannen werden allemaal verbannen. (S) 

19. Koph. ק Ik heb om mijn geliefden geroepen, zij 
hebben mij bedrogen, mijn priesters en oudsten 
zijn in de stad omgekomen, terwijl zij naar voedsel 
zochten om hun ziel te herstellen. (S) 

20. Resch. ר. Kijk YaHWeH, hoe benauwd ik ben, mijn 
innerlijk gloeit, mijn hart bekeerde zich in mij 
want ik was vreselijk opstandig. Het zwaard op 
straat maakte kinderloos, thuis is als de dood. (S) 

21. Schin. ׂש. Zij hoorden dat ik zucht, er is geen 
trooster voor mij, al mijn vijanden hoorden van 
mijn ongeluk en zij verheugden zich erover dat U 
dit deed, U bracht de aangekondigde dag, dan 
waren zíj zoals ik. (S) 

22. Thau.  ת. Binnengekomen zal al hun kwaad voor Uw 
aangezicht zijn, doe dan met hen zoals U deed met 
mij, door al mijn overtredingen, want mijn zuchten 
is sterk en mijn hart is bezwaard.’ (P) 

 

Klaagliederen 2. 
 

(P) YaHWeH heeft Sion vanuit Zijn woede gestraft, Sion rouwt. 

1. Aleph. א. Hoezeer heeft mijn Heer in Zijn toorn 
zich in een donkere wolk verborgen! Zijn eigen 
dochter van Sion wierp Hij uit de hemel op aarde, 
dat prachtige Israël! Hij dacht niet aan Zijn 
voetbank op de dag van Zijn toorn. (S) 

2. Beth. ב. Opgeslokt heeft mijn Heer, alles waar 
Jakob verblijft en Hij had er geen spijt van. De 
vestingen van de dochter van Juda vernielde Hij in 
Zijn uitbarsting. Hij trof de aarde en onteerde het 
koninkrijk en haar bestuurders. (S) 
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3. Gimel. ג. Hij hakte de hele hoorn van Israël in Zijn 
woede af. Voor de ogen van hen die Hem haten trok 
Hij Zijn Rechterhand terug. Jakob heeft Hij als een 
vuurvlam die alle kanten op verslond in brand 
gestoken. (S) 

4. Daleth. ד. Hij spande Zijn boog als een vijand, Zijn 
Rechterhand stelt zich als een tegenstander op om 
alles wat een lust voor het oog is gedood te hebben, 
in de tent van de dochter van Sion stortte Hij Zijn 
woede uit als een vuur. (S) 

5. He. ה. Hij was als een vijand, mijn Heer, Hij slokte 
Israël op, Hij slokte al zijn paleizen op, vernietigde 
zijn vestingen en heeft het rouwen en huilen van 
de dochter van Juda doen toenemen. (S) 

6. Vav. ו. Met geweld heeft Hij Zijn omheinde 
tabernakel behandeld, de tent van samenkomst 
heeft Hij geruïneerd, YaHWeH vergat de tent van 
samenkomst en de sabbatten in Jeruzalem, in het 
vuur van Zijn woede heeft Hij koning en priester 
afgewezen. (S) 

7. Zain. ז. Opzij schoof de Heer Zijn altaar, Hij 
verafschuwde Zijn heilige plaats. De muren van 
haar paleizen gaf Hij in de handen van Zijn haters 
over. Zij zetten een luide stem op in het huis van 
YaHWeH, alsof het een feestdag was. (S) 

8. Cheth. ח. Het was het plan van YaHWeH om de 
muur van de dochter van Sion te vernietigen, Hij 
spande het meetlint en heeft Zijn Hand niet van 
het opslokken teruggetrokken, Hij heeft de voorwal 
er troosteloos bij laten staan, en de muur tegelijk 
doen wegkwijnen. (S) 

9. Teth.  ט. Weggezonken in de aarde zijn haar 
poorten, haar sloten werden vernield. Haar 
koningen en heersers vonden geen recht onder de 
samenlevingen, ook haar profeten zagen geen 
visioen van YaHWeH. (S) 

10. Jod. י. Zij zitten op de grond en zijn stil geweest, 
de oudsten van de dochter van Sion, zij werpen stof 
over hun hoofden, kleedden zich in jute en de 
maagden van Jeruzalem bogen hun hoofden ter 
aarde. (S) 

 

(P) Tweede klaagzang van de dochter van Sion. 

11. Caph.  כ. ‘Zij hielden op, mijn ogen met huilen, 
mijn innerlijk was in verwarring, mijn lever (eer) 
werd in de aarde uitgegoten vanwege de 
vernietiging van de dochter van mijn volk, vanwege 
het bezwijken van kinderen en zuigelingen op de 
pleinen van de stad. (S) 

12. Lamed. ל. Tegen hun moeders zeggen zij: ‘Waar is 
het graan en de wijn?’ Terwijl zij als getroffenen 
op de pleinen van de stad bezwijken, terwijl zij aan 
de borst van hun moeders hun laatste adem 
uitblazen. (S) 

13. Mem. מ. Hoe vaak heb ik u gewaarschuwd, dochter 
van Jeruzalem? Hoe vaak heb ik het evenwicht 
hersteld om u te troosten, maagd en dochter van 
Sion? Want uw breuk is zo groot als de zee, wie kan 
u dan nog genezen hebben? (S) 

14. Nun. נ. Uw profeten schouwden nepvisioenen en 
slijmerij voor u, zij openbaarden uw slechtheid 
niet, om af te wenden dat u gevangengenomen 
werd, zij hebben neporakels die juist voor 
ballingschap zorgden voor u geschouwd. (S) 

15. Samech. ס. Zij klappen in de handen om u, 
iedereen die langsloopt, zij zeggen: ‘Tssss,’ en 
schudden met hun hoofd naar de dochter van 

Jeruzalem. ‘Is dit de stad die de volmaakte 
schoonheid genoemd is, de vreugde van heel de 
aarde?’ (S) 

16. Pe. פ. Zij sperden hun mond wijd open naar u, al 
uw vijanden, zij zeiden met knarsende tanden: 
‘Tsss’ en: ‘Wij slokten haar op. Dit is toch zeker de 
dag waarop wij wachtten, nu betrapten wij hem! 
Daar zagen wij naar uit!’’ (S) 

17. Ain. ע Hij deed wat Hij voorbereid had, YaHWeH, 
voltooide wat Zijn plan was, Zijn Woord dat Hij in 
het verleden het bevel gaf wierp Hij neer en 
spaarde Hij niet, Hij heeft de vijand zich doen 
verblijden over u, de hoorn van uw onderdrukkers 
verhoogde Hij. (S) 

18. Tsade. צ. Het schreeuwde, hun hart naar de Heer: 
‘O muur van de dochter van Sion!’ Laat uw tranen 
overdag en ’s nachts als een kolkende rivier 
stromen, u zult uzelf geen rust gegund hebben, de 
fontein van de dochter van Sion zal niet gestopt 
zijn. (S) 

19. Koph. ק. Sta op en roep het uit in de nacht, als de 
nachtwake begint. Stort uw hart als water uit voor 
het aangezicht van de Heer, hef uw handpalmen 
omhoog naar Hem want het leven van uw kinderen 
kwijnt van honger weg, aan de ingang van ieder 
plein. (S) 

20. Resch. ר. ‘Kijk toch YaHWeH en merk op! Aan wie 
deed U zoiets? Zouden vrouwen hun vruchten 
moeten eten, de kinderen die zij koesteren? 
Zouden priester en profeet op de heilige plaats van 
de Heer gedood moeten worden? (S) 

21. Schin. ׂש. Zij lagen op de grond op het plein, jong 
en oud, mijn maagden en uitgekozen jongeren 
vielen door het zwaard, U doodde hen op de dag 
van Uw woede! U slachtte hen en had er geen spijt 
van! (S) 

22. Thau.  ת. Daarentegen zult U het uitgeroepen 
hebben tot een feestdag, mijn schrik van alle 
kanten. Op de dag van de woede van YaHWeH was 
er geen enkele ontsnapping mogelijk, geen 
overlevende. Wie ik grootbracht en 
vermenigvuldigde bracht mijn vijand aan zijn 
einde.’ (P) 

 

Klaagliederen 3. 
 

(P) Klaagzang van de zoon van de dochter van Sion. 

1. Aleph. א. ‘Ik ben een strijder die de ellende zag van 
de staf van Zijn woede.  

2. Aleph. א. Juist mij leidde Hij en Hij heeft mij in het 
donker weggevoerd en niet het licht. 

3. Aleph. א. Toch is Hij naar mij teruggekeerd, heel 
de tijd heeft Hij Zijn Hand omgedraaid.’ (S) 

 
4. Beth.  ב. ‘Mijn vlees en huid versleet Hij, mijn 

botten brak Hij. 
5. Beth. ב. Hij bouwde een huis van bitterheid en 

ontbering om mij heen. 
6. Beth.  ב. Te midden van duistere plaatsen deed Hij 

mij verblijven, zoals de doden van vroeger.’ (S) 
 
7. Gimel. ג. ‘Een muur bouwde Hij om mij heen, 

zonder dat ik kan ontsnappen, mijn koperen ketting 
maakte Hij zwaar. 

8. Gimel. ג. Ook toen ik om hulp geroepen heb sloot 
Hij zich af voor mijn gebed. 
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9. Gimel. ג. Hij bouwde een muur op mijn wegen, met 
gehouwen stenen, op mijn kronkelpaden.’ (S) 

 
10. Daleth. ד. ‘Als een beer die op de loer lag was Hij 

voor mij, als een leeuw die verborgen zit.  
11. Daleth. ד. Mijn wegen verlegde Hij en Hij heeft mij 

aan stukken gebroken, Hij heeft mij met stomheid 
geslagen.  

12. Daleth. ד. Hij spande Zijn boog en heeft mij als 
doel voor de pijl opgesteld.’ (S) 

 
13. He. ה. ‘Hij liet ze mijn diepe emotie (nieren) 

binnenkomen, de zonen uit Zijn koker. 
14. He.  ה. Ik was een bespotting voor heel mijn volk, 

heel de dag klinkt hun spotlied. 
15. He. ה. Hij verzadigde mij met bitterheid en deed 

mij alsem drinken.’ (S) 
 
16. Vav. ו. ‘En Hij heeft met grind mijn tanden 

gebroken en stampte mij in de as. 
17. Vav. ו. En U heeft mijn ziel van de vrede 

uitgesloten, ik ben vergeten wat goedheid is. 
18. Vav. ו. En ik heb gezegd: ‘Mijn kracht in en hoop op 

YaHWeH verdween.’ (S) 
 
(G) Gebed van de zoon van de dochter van Sion. 
19. Zain. ז. ‘Herinner mijn ellende en mishandeling, de 

alsem en bitterheid. 
20. Zain. ז. Maar al te goed herinnerd en vernederd 

heeft mijn ziel zich! 
21. Zain. ז. Dit zal ik in mijn hart herhaald hebben, 

daarom zal ik hoop gehouden hebben.’ (S) 
 
22. Cheth. ח. ‘De goedheid van YaHWeH is dat wij niet 

zo eindigden, want Zijn barmhartigheid was nog 
niet ten einde. 

23. Cheth.  ח. Nieuwe dingen in de morgens, Uw trouw 
is groot!’ 

24. Cheth.  ח. ‘Mijn deel is YaHWeH,’ zegt mijn ziel, 
‘daarom zal ik op Hem gehoopt hebben!’ (S) 

 
25. Teth. ט. ‘Goed is YaHWeH voor wie op Hem 

wachten, voor de ziel die Hem gezocht zal hebben. 
26. Teth. ט. Goed is het als hij zelfs in stilte op de 

redding van YaHWeH gehoopt zal hebben. 
27. Teth. ט. Goed is het voor een strijder als hij in zijn 

jeugd een juk gedragen heeft.’ (S) 
 
28. Jod. י. ‘Hij zit alleen en zal stil geweest zijn, want 

Hij tilde hem op.  
29. Jod. י. Hij zal Zijn Mond aan de droge aarde 

gegeven hebben, misschien is er nog hoop.  
30. Jod. י. Hij zal Zijn wang aan degene die slaat 

gegeven hebben en zal met bespotting overstelpt 
zijn.’ (S) 

 
31. Caph.  כ. ‘Want de Heer zal niet voor eeuwig 

verworpen hebben. 
32. Caph.  כ. Want nadat Hij verdriet veroorzaakte, 

ontfermde Hij zich met Zijn vele barmhartigheden. 
33. Caph.  כ. Want niet vanuit Zijn hart vernederde Hij 

de mensenzonen of zal Hij hen bedroefd hebben.’ 
(S) 

 
34. Lamed. ל. ‘Door alle ballingen op aarde onder Zijn 

voeten te verbrijzelen. 

35. Lamed. ל. Door het recht van een strijder terzijde 
te drukken in het zicht van de Allerhoogste. 

36. Lamed. ל. Door de zaak van een mens (Adam) te 
verdraaien zonder dat de Heer dat zag.’ (S) 

37. Mem. מ. ‘Wie dit zei: ‘Is de Heer de opdrachtgever 
niet geweest? 

38. Mem. מ. Zal uit de mond van YaHWeH niet het 
slechte en goede voortgekomen zijn?’ 

39. Mem. מ. Wat zal een mens (Adam) geklaagd 
hebben, een levende strijder vanwege zijn 
zonden?’ (S) 

 

(P) Gebed van de dochter van Sion. 

40. Nun. נ. Wij bidden U vrijheid op onze wegen, ze 
grondig onderzocht te hebben en naar YaHWeH te 
zijn teruggekeerd. 

41. Nun. נ. Opgeheven zullen wij onze harten en 
handpalmen naar God in de hemel hebben. 

42. Nun. נ. ‘Wij waren in overtreding en kwamen tegen 
U in opstand, U vergaf het niet.’ (S) 

 
43. Samech. ס. ‘U hulde Uzelf in woede en heeft ons 

achtervolgd, U doodde en had er geen spijt van. 
44. Samech. ס. U hulde Uzelf in een wolk, ter 

voorkoming dat het gebed tot U doordringt. 
45. Samech. ס. Tot uitvaagsel en vuilnis heeft U ons 

gemaakt, te midden van de volken.’ (S) 
 
46. Pe. פ. ‘Ze openden hun mond tegen ons, al onze 

vijanden. 
47. Pe. פ. Angst en een valkuil overkwamen ons, 

vernietiging en verwoesting.’ 
 

(H) Persoonlijk gebed van Jeremia uit de put 

48. Pe.  פ. ‘Water heeft uit mijn ogen gestroomd, 
vanwege de vernietiging van de dochter (maat) van 
mijn volk.’ (S) 

 
49. Ain. ע. ‘Mijn oog bleef maar stromen en is niet te 

stoppen geweest, omdat het niet ophoudt.  
50. Ain. ע. Totdat YaHWeH naar beneden gekeken zal 

hebben en het vanuit de hemelen gezien zal 
hebben. 

51. Ain. ע. Mijn oog kijkt streng naar mijn ziel vanwege 
alle dochters uit mijn stad.’ (S) 

 
52. Tsade.  צ. ‘Voortdurend opgejaagd als een vogel 

hebben mijn vijanden mij, zonder oorzaak. 
53. Tsade.  צ. Zij maakten een einde aan mijn leven in 

de put, en hebben stenen naar mij gegooid. 
54. Tsade. צ. Water stroomde over mijn hoofd, ik zei: 

‘Ik verga!’’ (S) 
 
55. Koph. ק. ‘Ik riep Uw Naam YaHWeH, uit de diepste 

groeve. 
56. Koph. ק. mijn stem hoorde U, U heeft Uw oor niet 

voor mijn hulpgeroep verborgen, tot mijn 
opluchting.  

57. Koph. ק. U kwam dichtbij, op de dag dat ik U riep, 
U zei: ‘U zult niet bang geweest zijn!’’ (S) 

 
58. Resch. ר. ‘Ze werd groot Heer, de rechtszaak over 

mijn ziel, U redde mijn leven. 
59. Resch. ר. U zag de verongelijking YaHWeH en 

beslechtte mijn zaak. 
60. Resch. ר. U zag al hun wraakzucht en plannen tegen 

mij.’ (S) 
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61. Schin. ׂש. ‘U hoorde hun verwijten YaHWeH, al hun 
plannen tegen mij,  

62. Schin. ׂש. de taal van wie tegen mij opstaan en hun 
voortdurende samenzwering tegen mij. 

63. Schin. ׂש. Ze zijn omgekeerd en kijk naar hoe zij 
opstaan, ik ben hun spotlied.’ (S)  

 
64. Thau. ת. ‘Daarentegen zult U omgekeerd zijn 

YaHWeH, passend bij wat hen uit handen komt. 
65. Thau. ת. Daarentegen zult U hun hart blindheid 

geschonken hebben, Uw vloek is op hen! 
66. Thau. ת. Daarentegen zult U hen woedend vervolgd 

hebben en zult hen onder de hemelen van YaHWeH 
uitgeroeid hebben.’ (P) 

 

Klaagliederen 4. 
 

(P) De ellende van de dochter van Sion vanwege het onrecht dat zij 
begaan heeft. 

1. Aleph. א. Hoe dof is het goud geworden, het goede 
fijne goud is veranderd, de stenen van het 
heiligdom zijn aan de kop van alle straten 
uitgestort. (S) 

2. Beth.  ב. De kostbare zonen van Sion worden als 
zuiver goud gewogen. Hoezeer werden zij 
beschouwd als potten van aardewerk, het 
handwerk van een pottenbakker. (S) 

3. Gimel. ג. Zelfs de zeedraak werd met borsten 
uitgerust en voedde haar jongen. De dochters van 
mijn volk zijn zo hardvochtig als bronnen in de 
woestijn geworden. (S) 

4. Daleth. ד Zij kleefde van dorst aan het gehemelte, 
de tong van hun baby’s, de kleine kinderen vroegen 
om brood, maar niemand geeft het hen. (S) 

5. He. ה. Hij die eet van lekkernijen werd op straat 
verlaten, hij die in scharlaken opgevoed werd 
struinde over de vuilnisbelt. (S) 

6. Vav. ו. En ze is omvangrijk geworden, de slechtheid 
van de dochter van mijn volk, meer dan het in een 
oogwenk omgekeerde Sodom, maar smeking kwam 
haar niet uit handen. (S) 

7. Zain. ז. Zuiverder dan sneeuw waren haar 
Nazireeërs, witter dan melk, hun lichamen 
blozender dan robijn, dan gepolijst saffier. (S) 

8. Cheth. ח. Zwarter dan kolen werd hun gestalte, zij 
werden niet meer op straat herkend. De huid op 
hun botten was verschrompeld, ze was opgedroogd 
en leek op houten stokjes. (S) 

9. Teth. ט. Beter af zijn degenen die door het zwaard 
gedood werden, dan zij die door de honger geveld 
werden, wie doorzeefd weggekwijnd zijn als de 
opbrengst van mijn land. (S) 

10. Jod. י. De handen van gevoelige vrouwen kookten 
hun eigen kinderen, zij werden hen tot voedsel 
tijdens de vernietiging van de dochter van mijn 
volk. (S) 

11. Caph.  כ. YaHWeH voltooide Zijn eigen woede, Zijn 
vreselijke woede stortte Hij uit en stak een vuur 
aan in Sion zodat haar fundamenten verteerd zijn. 
(S) 

12. Lamed. ל. Niet geloofden ze het, de koningen van 
de aarde en alle bewoners van de wereld, dat de 
vijand en tegenstander de poorten van Jeruzalem 
binnengegaan zal zijn. (S) 

13. Mem. מ. Vanwege de zonden van haar profeten, de 
misdaden van haar priesters, het vloeien van 
rechtvaardig bloed in haar midden. (S) 

14. Nun. נ. Zij zwierven verblind door de straten, zij 
waren onrein door het bloed en dus kan hun kleding 
niet aangeraakt worden. (S) 

15. Samech. ס. ‘Vertrek! Onrein!’ Riepen zij hen toe. 
‘Vertrek! Vertrek! Raak niet aan!’ Dus vluchtten zij 
al zwervend. Onder de samenlevingen zeiden ze: 
‘Zij zullen daar niet meer geleefd hebben.’ (S) 

16. Pe.  פ. De blik van YaHWeH heeft hen verstrooid, 
Hij ziet niet langer naar hen om, de blik van de 
priesters vergaf hen niet en de oudsten waren hen 
niet genadig. (S) 

 

(P) Wanhoopsgebed van de dochter van Sion. 

17. Ain. ע. ‘Voortdurende verdrukking heeft onze 
bronnen uitgeput, want de hulp stelt niets voor, wij 
hebben inspannend uitgekeken naar een 
samenleving, die heeft niet gered. (S) 

18. Tsade.  צ. Zij joegen ons op om onze pleinen te 
verlaten, ons einde was nabij, onze dagen waren 
geteld, ja, ons einde was gekomen. (S) 

19. Koph. ק. Sneller dan arenden (verscheurders) in 
hun vlucht waren onze achtervolgers, tot in de 
bergen achtervolgden zij ons op de voet, in de 
woestijn lagen ze in hinderlaag voor ons. (S) 

20. Resch. ר. De geest in onze neus, de Gezalfde van 
YaHWeH, was in hun groeve gevangen, van wie wij 
gezegd hadden: ‘Te midden van de samenlevingen 
zullen wij in Zijn schaduw geleefd hebben.’ (S) 

 

(P) De beker van wraak voor de dochter van Edom is het einde van 
het onrecht aan de dochter van Sion. 

21. Schin. ׂש. Verheug u en wees blij dochter van Edom 
die leeft in het land van Uz. Ook aan u zal de beker 
worden doorgegeven, (ook) u zult dronken 
geworden zijn en uzelf ontbloot hebben. (S) 

22. Thau. ת. Dat is het eind van uw onrechtvaardigheid 
dochter van Sion, Hij zal u niet langer verbannen 
hebben. Uw onrechtvaardigheid bezocht Hij dan, 
dochter van Edom, uw zonden legde Hij dan bloot. 
(P) 

 

Klaagliederen 5. 
 

(P) Eindgebed van de dochter van Sion. 

1. ‘Gedenk YaHWeH wat ons overkwam, kijk op en zie 
hoe wij persoonlijk vernederd zijn. 

2. Ons erfdeel werd door vreemdelingen verbrand, 
onze huizen door buitenlanders. 

3. Wij werden wezen zonder vader, onze moeders zijn 
als weduwen. 

4. Ons water dronken wij in ruil voor geld, ons hout 
hebben wij moeten kopen. 

5. Wij werden op de nek gezeten, we werden er moe 
van, maar ons werd geen rust gegund. 

6. De Egyptenaren reikten wij de hand, de buik van 
de Assyriërs is met brood gevuld. 

7. Onze voorvaders zondigden, maar zij zijn er niet 
meer, wij droegen hun misdaden. 

8. Slaven heersten over ons, niemand redt ons uit hun 
handen. 

9. Met levensgevaar hebben wij ons brood op de plank 
gebracht, in het bijzijn van een zwaard op de 
mond.  
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10. Onze huid raakte bruingebrand als een oven, 
vanwege de aanblik van de brandende 
hongersnood.  

11. De vrouwen van Sion werden verkracht, de 
maagden in de steden van Juda. 

12. Bestuurders werden aan hun handen opgehangen, 
de status van de oudsten werd niet gerespecteerd. 

13. De jonge mannen hanteerden de handmolen en de 
jongeren struikelden aan de duwbalk. 

14. De oudsten verdwenen uit de poort, de jongeren 
bij hun muziek. 

15. De vreugde verdween uit ons hart, ons dansen 
veranderde in rouw. 

16. De kroon viel van ons hoofd, wee over ons! Want 
wij zondigden. 

17. Daarom werd ons hart ziek, daarom werden onze 
ogen duister. 

18. De berg Sion lag braak, vossen wandelden er rond. 
(P) 

 
19. U zult voor eeuwig gebleven zijn YaHWeH, Uw 

troon van generatie op generatie. 
20. Waarom zou U ons voor altijd vergeten en ons tot 

in lengte van dagen verlaten hebben? 
21. Breng ons terug naar U YaHWeH, dan zullen wij 

teruggekeerd zijn, vernieuw onze dagen zoals 
vanouds.  

22. Want als U ons volledig verwierp, dan was U toch 
al te kwaad op ons?’ 

 


