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De Oden van Salomo1 

 

Ode 1 

 

(1) Als een krans op mijn hoofd is de Heer,  

afstand van Hem neem ik niet meer. 

 

(2) Een waarheidskrans heeft men gevlochten voor mij,  

en die liet Uw takken uitspruiten in mij. 

 

(3) Zo lijkt zij niet op de dorre krans die nooit bloeit, 

(4) maar bent Ú levend op mijn hoofd, U hebt op mijn hoofd gebloeid! 

 

(5) Uw vruchten zijn volgroeid, ze zijn volmaakt,  

omdat ze volledig vanuit Uw redding zijn gemaakt. 

 

Ode 2 (ontbreekt) 
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Ode 3 

 

(1) …. Ik trek de liefde van de Heer aan. 

(2) ja mijn ledematen horen bij Hem, stevig als een gewei,  

Hij staat immers in vuur en vlam voor mij. 

 

(3) Ik zou niet weten hoe van de Heer te houden,  

als Hij niet van mij had gehouden. 

 

(4) Want wie kan de liefde verklaren,  

behalve wie het liefhebben zelf heeft ervaren? 

 

(5) Voor de Geliefde sta ik in vuur en vlam, ja hoe lief heeft mijn ziel Hem! 

Daar waar Zijn rustplaats is, daar ben ik bij Hem. 

 

(6) Als een vreemdeling zal ik niet gaan, 

 want bij de Allerhoogste en Barmhartige Heer zal afgunst nooit bestaan. 

 

(7) Omdat de Liefhebbende de geliefde vond ben ik getrouwd, 

ik moét de Zoon wel liefhebben, zelf mag ik immers een zoon zijn, zo vertrouwd. 

 

(8) Want wie zich met Hem Die onsterfelijk is heeft verbonden,  

wordt zelf ook onsterfelijk gevonden. 

 

(9) Wie in de Levende is, is blij, 

zelf ook levend, vrij. 

 

(10)  Zo is de Geest van de Heer zonder bedrog, 

Die onderwijst de mensen, zo kennen zij Zijn wegen toch. 

 

(11)  Wees wijs en begrijp en wees waakzaam.  

Hallelujah! 
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Ode 4 

 

(1) Niemand kan Uw Heilige plaats veranderen mijn God,  

nee niemand kan haar veranderen, wie haar verplaatsen wil vangt bot.  

 

(2) Niemand heeft de macht daartoe, want U heeft het heiligdom bedacht,  

nog voordat U welke plaats dan ook heeft voortgebracht. 

 

(3) Dat wat als oudste bestaat, kan iets jongers niet vervangen, 

U gaf Uw hart aan Uw gelovigen Heer, (dát was Uw verlangen.) 

 

(4) Nooit zult U falen of geen vruchten baren. 

(5) Nee, één uur in u geloven, dat  overtreft alle dagen en jaren. 

(6) Wie bekleedde zich ooit met Uw goedheid en viel dan nóg in ongenade? 

 

(7) Uw zegel is bekend, en dat kenmerkt Uw creatie.  

(8) Ook Uw legerscharen bezitten haar, van de uitgekozen aartsengelen is dat hun gratie. 

 

(9) U gaf ons de gemeenschap met U,  

niet dat U ons nodig had, maar wij hebben Ú nodig, nu. 

 

(10) Sprenkel dauw over ons en open Uw rijke bronnen, 

 want zo heeft U stromende melk en honing voor ons gewonnen. 

 

(11) Omdat bij U geen spijt bestaat, alsof U ergens spijt van hebben zou… 

(12)  van alles wat U beloofd heeft ziet U wat de uitkomst worden zou. 

 

(13) Want wat U gaf, dat gaf U om niet, 

niet om het weer terug te nemen, wanneer U het anders ziet. 

 

(14) Want voor U als God was alles openbaar, 

al vanaf het begin stond alles voor U klaar!  

 

(15) Want God, U heeft alles gemaakt.  

Hallelujah! 
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Ode 5 

 

(1) Ik zal U danken Heer, nu,  

want ik hou van U! 

 

(2) Allerhoogste, U zult mij niet verlaten,  

want mijn hoop heb ik op U verlaten. 

 

(3) Uw genade heeft U mij om niet gegeven,  

van U ontving ik zelfs het leven. 

 

(4) Mijn achtervolgers kunnen wel komen,  

maar mij zien, daarvan mogen zij dromen. 

 

(5) Een donkere wolk zal hun ogen bedekken,  

ja een duistere nevel, die zullen zij ontdekken. 

 

(6) Zij hebben geen licht, niemand die iets ziet, 

dus te pakken krijgen ze mij niet.  

 

(7) Dat wat zij bedenken, wordt als een knallende luchtballon,  

wat zij met list bedacht hebben, keert als een boemerang om. 

 

(8) Al hebben zij een plan bedacht, 

het zal hen niets op hebben gebracht. 

 

(9) Met boze opzet komen zij eraan, 

met lege handen zullen zij staan. 

. 

(10)  Want mijn hoop is op de Heer, en ik zal niet bang zijn,  

(11)  ook mijn redding is de Heer, zo zal ik niet bang zijn. 

 

(12)  Hij is als een krans op mijn hoofd, en ik zal onwrikbaar staan,  

(13)  zelfs als alles wankelen zou, dan sta ik vast voortaan. 

 

(14)  En als al wat zichtbaar is zou vergaan, 

(15)  dan zal ik niet sterven, want de Heer is bij mij en in Hem blijf ik bestaan.  

Hallelujah! 
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Ode 6 

 

(1) Zoals de hand langs de citer wandelt en het snarenspel klinkt, 

(2) zo zet de Geest van de Heer de toon in mijn ledematen… en Zijn liefde in mij weerklinkt. 

 

(3) Zo vernietigt Hij wat er vreemd is,  

omdat alles van de Heer is. 

 

(4) Want zo is het van het begin geweest, dus ook wat het einde betreft,  

(5) dat niets en niemand ‘tegen’ zou zijn, of zich tegen Hem verheft. 

 

(6) De Heer deed inzicht toenemen, omdat Hij zich bemoeide, 

zodat bekend zou worden, dat het goede schenken Hem boeide. 

 

(7) Aan ons gaf Hij de lof voor Zijn Naam,  

onze geesten prijzen Zijn Heilige Geest, bekwaam. 

 

(8) Want er ontsproot een stroompje dat werd tot een grote en brede rivier. 

alles overstroomde, werd verbrijzeld en gebracht in de tempel hier.1 

 

(9) Ze konden het niet tegenhouden, zij die de mensen indammen,  

zelfs niet wie het water professioneel afdammen. 

 

(10)  Want het verspreidde zich over het hele aardoppervlak,  

en maakte alles vlak. 

 

(11)  Alle dorstigen op aarde zullen ervan drinken,  

hun dorst wordt gelest, zij zal wegzinken. 

 

(12)  Want de Allerhoogste had hen te drinken gegeven. 

(13)  Gezegend dus de dienaren van Zijn water, aan wie Hij Zijn water heeft afgegeven. 

 

(14)  Zij2 hebben de uitgedroogde lippen verfris, 

en de geknakte wil opgericht. 

 

(15)  Ja de zielen die op het punt van vertrek stonden,  

hebben zij van de dood ontbonden. 

 

(16)  Ook de ledematen die neer waren gehaald, 

hebben zij direct opgericht en rechtop bepaald. 

 
1 Jesaja 59:19 
2 Gods dienaren 
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(17)  Zij hebben kracht gegeven, zodat zij konden komen  

en ze hebben het licht in hun ogen meegenomen. 

 

(18)  Want iedereen herkende hen als komend van de Heer,  

en door dit water leven zij voor eeuwig en altijd weer.  

Hallelujah! 

 

Ode 7 

 

(1) Zoals woede op het kwaad reageert, zo reageert vreugde op wat lieflijk is, 

en levert het haar vruchten zonder hindernis. 

 

(2) Mijn vreugde is de Heer en ik loop op Hem toe, 

 deze weg van mij is mooi, want Hij helpt mij naar de Heer3 toe. 

. 

(3) Hij maakte zich aan mij bekend, genereus, door Zijn dapper zijn, 

in Zijn vriendelijkheid maakte Hij Zijn grootsheid klein. 

 

(4) Hij wilde net als ik, dat ik Hem vast zou grijpen, 

gelijkend op mij verscheen Hij, zo kon ik Zijn aanblik begrijpen. 

 

(5) En ik ben niet geschrokken, terwijl ik Hem aankijk, 

 want Genade, dat is Hij voor mij  

 

(6) Hij werd als mijn natuur, zo kon ik Hem leren kennen,  

precies zoals ik eruit zie, zodat ik niet bij Hem weg zou rennen. 

 

(7) De Vader van kennis,  

dat is het Woord van kennis. 

 

(8) Wie de Wijsheid heeft geschapen 

is wijzer dan het geschapene. 

 

(9) Hij Die mij geschapen heeft, nog voordat ik bestond, 

wist al wat ik doen zou, als mijn bestaan begon. 

 

(10)  Dus is Hij barmhartig met mij omgegaan, Zijn genade in overvloed, 

Hij vergunde het mij om Hem te bevragen, en Zijn offer kreeg ik tegoed. 

 

 
3 De Vader 
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(11)  Onvergankelijk is Zijn aard, 

 Hij is hun Vader, Die vervult de aard’. 

 

(12)  Hij heeft zichzelf gegeven om gezien te worden door de Zijnen die tot bestaan 

gekomen zijn, 

 zodat zij Hem Die hen gemaakt had erkennen zouden, en niet zouden denken dat zij vanuit 

zichzelf gekomen zijn. 

 

(13)  Want kennis is de Weg die via Hem haar aanleg vond,  

hij heeft haar verbreed en uitgebreid en tot in perfectie afgerond. 

 

(14)  Zijn lichtende richtingaanwijzers heeft Hij erlangs gezet,4 

 ja vanaf het begin tot het einde zijn ze neergezet. 

 

(15)  Want het is uitgewerkt door Hem,  

en Hij5 was tevreden met die Zoon van Hem. 

 

(16)  Om alles te kunnen redden, moest Hij alles in bezit krijgen, 

 zodat de Allerhoogste in Zijn heiligen ook erkend zou blijven. 

 

(17)  Zodat wie liedjes hebben over de aankomst van de Heer, hen dit goede nieuws berichten, 

 zodat zij op weg gaan om Hem te ontmoeten, met wie Hem blij met de veeltonige citer 

belichten.6 

 

(18)  De zieners zullen voor Hem uitgaan 

 en gezien worden voor Zijn aanblik uit. 

 

(19)  Zij zullen de Heer voor Zijn liefde loven,  

omdat Hij nabij is en het ziet, van boven. 

 

(20)  Haat zal van de aarde weggenomen worden  

en samen met jaloersheid overboord gegooid worden. 

 

(21)  Want de onwetendheid op haar is omgekomen, 

 en de kennis van de Heer is aangekomen. 

 

(22)  De zangers bezingen de goedheid van de Allerhoogste Heer dan, 

ja hun gezangen getuigen daarvan. 

 

(23)  En zo (stralend) als die dag, zo is hun hart nog meer, 

 
4 Mattheüs 28:26 (Hebreeuws) 
5 De Vader 
6 Letterlijk, bezingend. 
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hun stemmen klinken prachtig, als de schoonheid van de Heer  

 

(24)  Niets wat ademt zal het meer geven,  

dat zonder kennis of verstomd zal leven. 

 

(25)   Want aan Zijn schepselen gaf Hij een mond,  

 om hun stem voor Hem te verheffen en Hem te bezingen, jaarrond. 

 

(26)  Erken Zijn macht en maak van Zijn goedheid gewaag! 

 Hallelujah! 

 

Ode 8 

 

(1) Open, open uw harten, jubel voor de Heer!  

zodat uw liefde groeit, uw lippen geven uw hart weer. 

 

(2) Om vrucht voor de Heer te dragen, een heilig leven, 

en door in Zijn licht, met waakzaamheid te spreken. 

 

(3) Sta op en sta vast,  

u die tijdelijk vernederd was. 

 

(4) Spreek, u die in de stilte was,  

uw mond werd geopend, zopas. 

 

(5) U die dus veracht werd, wees fier vanaf nu,  

want rechtvaardigheid is opgericht in u. 

 

(6) De Rechterhand van de Heer is ook met u,  

Hij is ook een helper voor u. 

 

(7) De vrede werd al voor u klaargemaakt,  

nog voordat de oorlog u zou hebben geraakt. 

 

(8) Luister naar het waarachtige Woord,  

en heb van inzicht in de Allerhoogste gehoord: 

 

(9) ‘Uw vlees had geen weet van wat ik tegen u zeg,  

uw kleding ook niet van wat ik u nu uitleg. 

 

(10)  Bewaar mijn geheim, u die daardoor bewaard wordt. 

(11)  Bewaar mijn geloof, u die daardoor bewaard wordt. 
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(12)  Begrijp ook mijn kennis,  

u die mij waarachtig kent. 

 

(13)   Heb mij innig lief,  

u hebt immers lief. 

 

(14)  Want ik keer mijn blik niet af van hen die zijn van mij, 

ik ken hen immers van nabij. 

 

(15)  Al voordat zij bestonden, heb ik hen gezien,  

geplaatst op hun gezichten is mijn zegel bovendien. 

 

(16)  Hun ledematen gaf ik vorm, mijn eigen borsten maakte ik klaar voor hen,  

zodat zij mijn heilige melk zouden drinken, het leven waar ik hen mee verwen. 

 

(17)  Welgevallen vond ik in hen, 

en ik schaam mij niet voor hen. 

 

(18)  Het werk van mij zijn zij, 

 de uitkomst van het krachtig denken van mij. 

 

(19)  Wie zou er tegen mijn werk opstaan,  

of wie zou er tegenin gaan? 

 

(20)  Het verstand en het hart heb ik naar mijn beeld vormgegeven, ja zij komen van 

mij, 

en daarbij, mijn Uitgekozene staat mij aan mijn rechterhand terzij. 

 

(21)  Zij7 zien voor hen om naar mijn gerechtigheid,  

en zij zullen niet verstoken zijn van mijn Naam,8 want dicht bij hen is Hij.’9 

 

(22)  Vraag en blijf vragen en blijf in de liefde van de Heer. 

 Geliefden in de Geliefde, weest zoals wie bewaard worden in Hem Die leeft,  

en gered in Hem Die gered werd, nog veel meer. 

  

(23)  In alle eeuwigheid zult u dan onvergankelijk bevonden worden, o ja! 

Omwille van de Naam van uw Vader, hallelujah! 

 

 
7 Het hart en het verstand 
8 JHVH, Die dicht nabij is 
9 De Zoon aan de rechterhand 
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Ode 9 

 

(1) Open uw oren en ik zal tot u spreken.  

(2) Geef mij uw zielen, zodat mijn ziel ook aan u kan geven. 

 

(3) Het Woord van de Heer en Zijn wilsbeschikking geeft, 

de heilige gedachten die Hij over Zijn Messias heeft. 

 

(4) Want uw leven is op de wil van de Heer gebaseerd, en Hij bedoelt het eeuwige leven, 

ja bij uw voltooiing wordt onsterfelijkheid gegeven. 

 

(5) Wees verrijkt in God de Vader en neem het doel van de Allerhoogste aan, 

wees sterk en door Zijn goedheid gered, voortaan. 

 

(6) Want aan u Zijn heiligen verkondig ik vrede brengende woorden, 

zodat niemand van wie luisteren in de oorlog geveld zou worden  

 

(7) Ook dat zij die Hem gekend hebben niet zouden vergaan,  

en zodat zij die het aannemen niet beschaamd zouden staan. 

 

(8) De Waarheid is als een altijd blijvende kroon, 

 gezegend wie haar plaatsen op hun hoofd. 

 

(9) Zij is als een kostbare edelsteen, ongewoon, 

 er is dan ook oorlog gevoerd om die kroon. 

 

(10)  Rechtvaardigheid heeft haar aangenomen en aan u geschonken, 

 zet die kroon op, in de echt met de Heer verbonden. 

 

(11)  En ieder van wie de overwinning aangaan, 

 zal in Zijn boek geschreven staan. 

 

(12)  Want hún boek bestaat uit Úw overwinning,  

en Hij heeft u voor ogen en wil uw redding.  

Hallelujah! 
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Ode 10 

 

(1) De Heer heeft met Zijn Woord mijn mond gericht, 

en mijn hart heeft Hij geopend met Zijn licht.  

 

(2) Hij heeft mij thuisgebracht in Zijn onsterfelijk leven, 

dat ik de vrucht van Zijn vrede zou spreken , dat heeft Hij mij gegeven. 

 

(3) Om de zielen van hen die naar Hem toe willen komen om te keren, 

 en de edele gevangene vanuit de gevangenis de vrijheid te leren.10 

 

(4) Ik werd gesterkt en krachtig en nam de wereld gevangen, op slot, 

en dat werd voor mij tot lof van de Allerhoogste, van mijn Vader God. 

 

(5) En de samenlevingen die over de landen verstrooid waren werden samengebracht. 

en ik was onberispelijk van zonde, want zij deden belijdenis voor mij bij de hoge Macht.  

 

(6) Daarom werden de sporen van licht, 

 op uw harten gericht. 

Volgens mijn manier van leven hebben zij gewandeld,  

voor eeuwig en altijd zijn zij mijn volk geworden, ze werden verlossend behandeld. 

 Hallelujah! 

 

Ode 11 

 

(1) Mijn hart werd besneden11 en haar bloesem werd meer,  

het groeide in goedheid en droeg vrucht voor de Heer. 

 

(2) Want de Allerhoogste besneed mijn hart door Zijn Heilige Geest, 

 en onderzocht mijn diepste innerlijk12 voor Hem… en Zijn liefde vulde mij het meest. 

 

(3) Deze besnijdenis werd mijn redding,  

in Zijn vrede rende ik naar Hem over Zijn weg, omdat ik over de weg van waarheid ging. 

 

(4) Van het begin tot het einde bevestigde Hij mij. 

(5) De rotsvaste waarheid daarop plaatste Hij mij. 

 

(6) Mijn lippen stroomden als een spraakwaterval,  

overvloedig vanuit de bron van de Heer, zonder terugval. 

 
10 Letterlijk: ‘in de vrijheid te leiden 
11 Of gesnoeid 
12 Letterlijk nieren 
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(7) Ik dronk en werd er dronken van, 

 van het levende water dat niet sterven kan. 

 

(8) Maar mijn dronkenschap was er geen zonder verstand, 

 want alle onzin wees ik van de hand. 

 

(9) Nee, ik keerde mij om naar de Allerhoogste, mijn God. 

 en werd verrijkt door Zijn belonend aanbod. 

 

(10)  De dorheid heb ik achter mij gelaten, op de aarde afgeworpen, 

 ik heb haar uitgetrokken, ja van mij weggeworpen. 

 

(11)  Met Zijn kleding vernieuwde de Heer mij verrassend,  

door Zijn licht maakt Hij het voor mij passend. 

 

(12)  Van bovenaf gaf hij mij onvergankelijke rust, 

zo werd ik als het bloeiende land  mij juichend van haar vruchten bewust. 

 

(13)  En de Heer was als de zon,  

die al schijnend over het land begon. 

 

(14)  Hij verlichtte mijn ogen,  

over mijn aanblik heeft de dauw zich gebogen. 

  

(15)  Ook mijn neusvleugels verheugden zich zeer, 

in de heerlijke geur van de Heer. 

 

(16)  Verder leidde Hij mij, naar Zijn paradijs,  

daar waar de overvloed aan genoegens van de Heer verrijst. 

 

(17)  Aanbiddend wierp ik mij neer,  

om te prijzen voor de Heer. 

 

(18)  en ik zei: ‘Gezegend bent U Heer, zoals U daar in Uw land geplaatst bent, 

 zij die een plaats in Uw paradijs hebben worden maar verwend! 

 

(19)  Hun groei wordt door het fruit aan Uw bomen behandeld, 

 zij zijn dan ook van het donker naar het licht gewandeld. 

 

(20)  Kijk! Alles wat U uitwerkt is prachtig, 

het zorgt voor goede werken, machtig! 
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(21)  Zo keren zij zich van hun slechtheid af naar de vriendelijkheid van U, 

 van de bitterheid van de bomen hebben zij zich afgewend, geplant in dat land van U. 

 

(22)  Dit alles zal Uw ‘rest’ beslechten, 

 een eeuwige herinnering aan Uw betrouwbare knechten. 

 

(23)  Want in Uw paradijs is er ruimte in overvloed,  

en niets is daar nutteloos, maar alles is met vruchten beladen zo goed.  

 

(24)  Glorie aan U O God, overweldigende vreugde in het paradijs voor eeuwig!’ 

Hallelujah! 

 

Ode 12 

 

(1) Hij heeft mij vervuld met woorden van waarheid, 

 mijn verkondiging daarvan is waar dat toe leidt. 

 

(2) En als een waterstroom stroomt de waarheid uit mijn mond, 

 zo dragen mijn lippen Zijn vrucht rond. 

 

(3) Hij heeft ervoor gezorgd dat Zijn kennis mij verlicht,  

want de mond van de Heer is het ware Woord, ook is het de Deur van Zijn licht. 

 

(4) En de Allerhoogste gaf het aan Zijn werelden, die zijn een weerslag van Zijn schoonheid,  

als de verkondigers van Zijn heerlijkheid, de predikers van Zijn plan, de boodschappers van Zijn 

gedachten en zodat Zijn dienaren worden opgeleid. 

 

(5) Want de snelheid van het Woord is verre van zacht,  

precies als Zijn boodschap is Zijn snelheid en kracht, 

ook haar reikwijdte is zonder grens ingebracht. 

  

(6) Nooit faalt zij, zij gaat maar door,  

ze kent geen begin, de weg loopt steeds door. 

 

(7) Want zoals Zijn werk is, zo is Zijn verwachten,  

daarvan is Hij het licht en de opkomst van gedachten. 

 

(8) Hierdoor hebben de werelden gesproken, de een zegt het de ander voort, 

en wie stil waren, die bleven machtig staan in het Woord. 

 

(9) Via Hem kwam liefde en saamhorigheid, 
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 de een sprak met de ander over wat er voor hen was toebereid.  

 

(10)  Gedreven door het Woord, waren zij gezwind, 

 zij erkenden Hem Die hen maakte en waren zo eensgezind.  

 

(11)  Want de Mond van de Allerhoogste sprak tot hen,  

en zo werd Zijn uitleg al snel herkent. 

 

(12)  Want de woonplaats van het Woord is de mens,  

en het echtheidskenmerk is liefde (zonder grens). 

 

(13)  Gezegend zij die hierdoor alles begrepen hebben,  

en de Heer in Zijn waarheid leren kennen hebben.  

Hallelujah! 

 

Ode 13 

 

(1) Kijk! Onze spiegel is de Heer,  

open de ogen en bekijk Hem nog meer.  

Bezie uw innerlijke aanblik, leer! 

 

(2) Breng lofprijs aan Zijn Geest, 

en heb het vuil van uw gezicht geveegd.  

 

(3) Hou ook van Zijn heiligheid en bekleed uzelf daarmee, 

(4) zo gaat u onberispelijk altijd met Hem mee.  

Hallelujah! 
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Ode 14. 

 

(1) Zoals de ogen van de Zoon op Zijn Vader zijn gericht, 

 zo zijn mijn ogen Heer, altijd op U gericht.13 

 

(2) Want bij U zijn borsten voor mij, 

en is gelukzaligheid mijn. 

 

(3) Heer, trek Uw barmhartigheid niet van mij af,  

of dat U Uw vriendelijkheid niet aan mij gaf. 

 

(4) Heer, reik altijd Uw Rechterhand uit naar mij,  

en passend bij wat U wilt, wees tot het einddoel een gids voor mij. 

 

(5) Laat mij welgevallig voor U zijn, ter ere van U alleen, 

en omwille van Uw Naam, wees tegen het kwaad als een muur om mij heen.  

 

(6) Heer, laat ook Uw zachtmoedigheid in mij wonen,  

zodat ik de vrucht van Uw liefde mag tonen. 

 

(7) Leer mij de Psalmen met Uw waarheid,  

vrucht dragen in U is dan mijn geaardheid. 

 

(8) Open de harp van Uw Heilige Geest voor mij,  

zodat ik Heer, in alle toonsoorten U prijs. 

 

(9) En passend bij de veelheid aan liefdevolle genadebewijzen van U, 

 Vervult U onze wensen,  

(10)  en is de verzadiging van al onze behoeften door U. 

 Hallelujah! 

 

 
13  Psalm 123:2 
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Ode 15. 

 

(1) Zoals de zon wie naar de morgenstond verlangen verheugde, 

 zo is de Heer mijn vreugde. 

 

(2) Want Hij is mijn zon en in Zijn stralen ben ik opgestaan,  

Zijn licht heeft ook alle duisternis van mijn gezicht gedaan. 

 

(3) Ontvangen heb ik Zijn ogen, 

en Zijn heilige dag zien mogen. 

 

(4) Gekregen heb ik oren,  

en Zijn waarheid heb ik gehoord. 

 

(5) Gekregen heb ik het denken met inzicht,  

verheugd ben ik door Hem verlicht. 

 

(6) De verkeerde weg heb ik verlaten omdat ik naar Hem toe trok, 

redding heb ik van Hem ontvangen, zonder wrok. 

 

(7) Hij schonk mij met gulheid, dat is Zijn maat,  

ja naar Zijn uitmuntende schoonheid heeft Hij mij gemaakt. 

 

(8) Met Zijn Naam14 heb ik de onvergankelijkheid aangetrokken, 

 en door Zijn goedheid heb ik de vergankelijkheid uitgetrokken. 

 

(9) Voor mijn aanblik is de dood vergaan, 

 en het dodenrijk is door mijn woord weggedaan. 

 

(10)  In het land van de Heer is het onsterfelijk leven vertrouwd,  

en dat is aan Zijn getrouwen bekendgemaakt, 

het is onbegrensd gegeven aan iedereen die op Hem bouwt.  

Hallelujah! 

 

 
14 JHVH; de Eeuwig bestaande 
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Ode 16 

 

(1) Net zoals de boer met de ploegschaar werkt,  

en de stuurman met het stuur van het schip werkt, 

zo is het Psalmzingen van de Heer met haar lofprijzingen mijn werk. 

 

(2) Mijn kunst en mijn werk bestaan uit Zijn lofprijzingen, want de liefde voor Hem is in mijn 

hart gegeven, 

 en tot op mijn lippen zijn haar vruchten gedreven. 

 

(3) Naar de Heer gaat mijn liefde uit 

en daarom zal ik voor Hem zingen, voluit. 

 

(4) Want ik ben sterk geworden in het lofprijzen van Hem,  

ja ik heb geloof in Hem! 

 

(5) Ik zal mijn mond openen en Zijn Geest zal in mij spreken, 

over de glorie van de Heer, en Zijn schoonheid preken. 

  

(6) De werken van Zijn Hand en wat zijn vingers vormden, 

(7) de veelheid van Zijn genade en de kracht van Zijn woorden. 

 

(8) Want het Woord van de Heer heeft wat onzichtbaar is in het zicht gehaald, 

ja dát heeft zijn gedachten bepaald. 

 

(9)  Want het oog ziet Zijn werken,  

en het oor hoort Hem denken. 

 

(10)  Hij maakte de aarde ruim,  

en plaatste de wateren in het zeeschuim. 

 

(11)  Hij heeft de hemel uitgespannen,15 

met de sterren had Hij vaste plannen. 

 

(12) Hij fundeerde de schepping en richtte haar op, 

 en Hij rustte van Zijn werken bij zijn stop. 

 

(13)  Alle geschapen zaken volgen hun koers en doen hun werken, 

 ze weten niet hoe stil te staan of zich tot niets doen te beperken. 

(14)  Ook de legerscharen zijn ondergeschikt aan Zijn Woord, (dat zul je bemerken). 

 
15 Jesaja 40:22 
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(15)  In de schatkamer van de zon is het licht,  

en het duister heeft de nacht als schatkamer, zonder zicht. 

 

(16)  Hij maakte de zon immers voor de dag, voor het heldere gemak,  

maar de nacht brengt duisternis over het aardoppervlak. 

 

(17)  En als de een iets aan de ander toewijdt, 

dan verkondigen zij elkaar Gods schoonheid. 

 

(18)  Want er is niets dat zonder de Heer bestaat.  

Hij bestond immers al, voor er iets heeft bestaan. 

 

(19)  Ook de werelden kennen door Zijn Woord hun bestaan,  

met wat Zijn Geest bedenkt, daaraan. 

(20)  Glorie en eer zij Zijn Naam.  

Hallelujah! 

 

Ode 17 

 

(1) Door mijn God werd ik gekroond, 

 het leven zelf is die kroon. 

 

(2) Gerechtvaardigd werd ik ook door mijn Heer,  

mijn onvergankelijke redding bleek Hij nog meer. 

 

(3) Zinloosheid was niet langer mijn deel, 

 en ik kwam niet onder het oordeel. 

 

(4) Zijn handen hebben mijn knellende banden afgelost, 

 ik ontving het gezicht en de uitstraling van een nieuw persoon, daarin wandelde ik en werd 

verlost. 

 

(5) De gedachte aan waarheid leidde mij voort,  

ik wandelde ernaar en doolde niet voort. 

 

(6) Iedereen die mij gezien heeft stond versteld,  

door hen werd ik tot de vreemde vogels geteld. 

 

(7) Maar Hij Die ervan wist en mij op deed groeien is de Allerhoogste in al Zijn volmaaktheid,  

vanuit Zijn vriendelijkheid herstelde Hij mijn eer, en verhief mijn gedachten tot het niveau van 

de waarheid. 
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(8) Daarvandaan gaf Hij mij de weg die Hij ging, 

 en ik opende de gesloten deurkling. 

 

(9) ik brak de ijzeren balken in stukken, voorgoed,  

mijn eigen ijzer smolt en loste op in de gloed. 

 

(10)  Niets bleef voor mij gesloten,  

voor mij werd het mogelijk dat alles werd ontsloten. 

 

(11)  Dus ik ben naar al mijn bondgenoten gegaan om hen los te maken,  

zodat ik niemand gebonden of vastgemaakt achter zou laten. 

 

(12)  En ik bracht mijn kennis vrijelijk in,  

en mijn gebed klonk vanuit mijn liefdevolle zin. 

 

(13)  Zo werden in hun harten mijn vruchten gezaaid, 

en zijn zij naar mijn beeld gedraaid.  

 

(14)  Zij ontvingen mijn zegen en zijn levend geworden, 

 bij mij zijn zij bijeengebracht en gered geworden.  

 

(15)  Want zij zijn mijn ledematen geworden en ik was hun hoofd.  

(16)  Glorie aan U, onze Heer de Messias, ons Hoofd. 

Hallelujah! 

 

Ode 18 

 

(1) Mijn hart werd in de liefde van de Allerhoogste omhooggevoerd en liet zich hoog reizen,  

zodat ik Hem omwille van Zijn Naam zou prijzen. 

 

(2) Mijn ledematen kregen sterke macht, 

zodat zij niet zouden bezwijken onder Zijn kracht. 

 

(3) Ziekte verdween uit mijn lijf, 

en ik stond naast de Heer naar Zijn wil, niet stijf, 

want vast staat Zijn koninkrijk. 

 

(4) O Heer, omwille van wie verkeert in gebrek, neem Uw Woord niet weg van mij, 

(5) ook niet omwille van hun werk, neem ook mijn voltooiing niet weg van mij. 

 

(6) Laat het verlichte niet door de duisternis overwonnen zijn, 



20  © 07-11--2022 Jim Sabelis 

laat de waarheid ook niet voor bedrog weggevlucht zijn. 

 

(7)  Uw Rechterhand brengt ons de verlossende overwinning,  

 ook zult U ons verwelkomen uit iedere richting, 

ieder die in het kwaad verstrikt was ervaart dan Uw bewaring. 

 

(8) U mijn God, bedrog en dood bestaan niet in Uw mond, 

want U wil is volmaakt gezond.  

 

(9) Onzinnigheid is niet uw cup of tea, 

en zij kent U ook niet. 

 

(10)  Dwaling ligt ook niet in Uw verschiet, 

want ook zij kent U niet. 

 

(11)  Als een blindeman was het de onwetendheid die verscheen,  

ja zoals het schuim op de zee. 

 

(12)  En de onzinnigen dachten van U, dat zij geweldig waren, 

maar zij gingen op haar lijken en waren niets meer waard. 

 

(13)  Zij die inzicht hadden, dachten echter na en stelden op de proef, 

van wat zij vast voor ogen hielden, raakten zij niet bedroefd. 

 

(14)  Want zij hielden het inzicht van de Heer vooruit, 

en lachten wie als kip zonder kop wandelden uit. 

 

(15)  De waarheid blijven spreken was hun devies,  

met de inspiratie die de Allerhoogste in hen blies. 

 

(16)  Lofprijs en grote schoonheid voor Zijn Naam. 

 Hallelujah! 
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Ode 19 

 

(1) Een beker melk werd aangeboden aan mij, 

en ik dronk deze met de zoete vriendelijkheid van de Heer, zo vrij. 

 

(2) De Zoon is de beker,  

de Vader is Hij Die gemolken wordt,. 

en de Heilige Geest molk Hem zeker.  

 

(3) Want Zijn borsten waren vol met stromen, 

en het was ongewenst voor Hem dat Zijn melk tevergeefs vrij zou komen. 

 

(4) De Heilige Geest opende Zijn boezem, 

 en mengde de melk uit de twee borsten16 van de Vader, als droesem. 

 

(5)  En gaf het mengsel aan de wereld, zonder dat men ervan wist, 

en zij die haar aannemen zijn in de volheid aan de Rechterhand, niet mis. 

 

(6) De baarmoeder van de Maagd heeft ontvangen, 

 zij werd zwanger en baarde haar verlangen. 

 

(7)  En de Maagd werd de moeder van grote Genade, 

zij kreeg weeën en bracht een Zoon voort, zonder pijn of lijden te verdragen, 

(8) zodat zij niet tevergeefs had gedragen. 

 

(9) Ook had zij geen verloskundige gevraagd,  

omdat Zijn hulp haar voorspoedig draagt. 

 

(10)  Zij baarde alsof zij een man was, vastberaden gebracht, 

zij baarde Hem openlijk, en wierp Hem met grote kracht. 

 

(11)  Deze verlossing had zij lief, ze hield vast aan vriendelijkheid, 

 en ze openbaarde in majesteit. 

Hallelujah! 

 

 
16 Namelijk de Zoon en de Heilige Geest 
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Ode 20 

 

(1) Ik ben een priester van de Heer, 

en met de priesterdienst geef ik Hem eer. 

 

(2) Het offer dat Hij heeft bedacht, 

dat heb ik gebracht. 

 

(3) Want dat is niet zoals de wereld denkt,  

of zoals het lichaam denkt, 

of waartoe de dienst van het lichaam wenkt. 

 

(4) Het offer van de Heer is rechtvaardigheid, 

 en zuiverheid van hart en welsprekendheid. 

 

(5) Offer uw innerlijk17 aan Hem, met ongeschonden blazoen, 

en laat hart tegen hart of ziel tegen ziel elkaar geen geweld aandoen. 

 

(6) U zult geen vreemdeling aankopen voor het bloed van uw ziel,  

uw naaste bedriegen probeer dat ook niet, 

en de bescherming van zijn naaktheid, ontneem die ook niet. 

 

(7) Trek de genade van de Heer aan zonder afgunst of schroom,  

kom Zijn Paradijs binnen en maak u een krans van haar boom. 

 

(8) Zet haar op uw hoofd en wees er blij mee, 

en rust uit in Zijn mildheid, gedwee.  

 

(9) Dan gaat zijn prijs u vooruit, 

en is Zijn vriendelijkheid en goedheid uw buit, 

dan zult u bloeien in waarheid,  

tot eer van Zijn heiligheid. 

 

(10)  Lofprijs en eer aan Zijn Naam.  

Hallelujah! 

 

 
17 Letterlijk nieren 
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Ode 21 

 

(1) Ik strekte mijn armen naar de Allerhoogste uit,  

ja naar de genade van de Heer, voluit.  

 

(2) Want al mijn boeien wierp Hij weg van mij, 

naar Zijn genade trok mijn Helper mij op en Hij maakte mij vrij. 

 

(3) Ik legde af de duisternis,  

en kreeg kleding die hel verlicht is. 

 

(4) Dat werden dan de ledematen van mijn ziel, 

ziekte, kwaal of pijnen is wat van mij af viel. 

 

(5) Het denken van de Heer hielp mij bij elke stap,  

met zijn onvergankelijke gemeenschap. 

 

(6) Ook werd ik opgetild in Zijn licht, 

en boog mij neer voor Zijn aangezicht. 

 

(7) Ik kwam in Zijn nabijheid,  

Hem prijzend en belijdend. 

 

(8) Mijn hart liep ervan over, het kwam vanaf mijn tong,  

vanaf mijn lippen was haar oorsprong. 

 

(9) De heerlijkheid van de Heer nam toe op mijn gezicht,  

samen met de lofprijs die op Hem is gericht.  

Hallelujah! 
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Ode 22 

 

(1) Hij Die mij uit de hoogte naar beneden af deed dalen,  

heeft mij ook uit de diepte omhoog laten halen. 

 

(2) Hij Die verzamelt was in hun midden en stuurde dit op mij af, 

(3) Hij Die mijn vijanden en tegenstanders verstrooide, als kaf. 

 

(4) Hij Die mij gezag over de boeien gaf,  

ze vielen er gewoon vanaf. 

 

(5) Hij Die door mijn handen de draak met zeven koppen versloeg, 

 Die mij over zijn wortels heeft aangesteld en zijn zaad de dood in joeg. 

 

(6) U bent er geweest en hielp mij daar, 

 overal stond Uw Naam als een bolwerk voor mij klaar. 

 

(7) Zijn kwaadaardige gif, vernietigd door Uw Rechterhand,  

de weg werd gebaand voor wie in U geloven, door Uw Hand. 

 

(8) Ook koos U hen uit vanuit de graven en scheidde hen van de dood, 

(9) U nam dode beenderen en bedekte ze met bloot. 

 

(10)  Bewegen deden zij niet, 

maar U gaf hen levensenergie. 

 

(11)  Onvergankelijkheid is aan Uw weg en Persoon gebonden,  

U liet Uw wereld voorbijgaan, alles werd vernieuwd en ontbonden. 

 

(12) En dat het fundament voor dit alles Uw Rots zou zijn, 

zodat U Uw koninkrijk op Hem zou bouwen en Hij de woonplaats van de heiligen zou zijn. 

Hallelujah! 
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Ode 23 

 

(1) De vreugde behoort tot de heiligen!  

wie anders zou zich ermee bekleden dan de heiligen? 

 

(2) Genade is van de uitgekozenen!  

en wie zullen haar ontvangen, behalve wie er vanaf het begin op vertrouwd hebben? 

 

(3) Liefde is van de uitgekozenen!  

en wie zullen zich ermee bekleden, behalve zij die haar vanaf het begin in bezit hebben? 

 

(4) U! Wandel, de Allerhoogste erkennend, 

dan zult u de goedheid van de heer zonder wrok herkennen,  

en jubelt u over hem en zult u Hem volmaakt kennen. 

 

(5) In de vorm van een brief kwamen Zijn gedachten,  

wat Zijn wil is, dat zullen wij van boven verwachten. 

 

(6) Als een pijl uit een boog werd Hij gestuurd, 

en met kracht werd Hij afgevuurd.18 

 

(7) Vele handen renden om deze brief te grijpen, te nemen en te lezen, 

(8) maar zij ontglipte aan hun vingers, voor het zegel dat erop zat moesten zij vrezen. 

 

(9) Want zij waren niet in staat om dit zegel te openen,  

de kracht die over het zegel lag was immers sterker dan hen. 

 

(10)  Maar zij die Hem gezien hadden, ook zij hebben de brief gezocht,  

om Zijn vestigingsplaats te kennen, en wie haar wel lezen en verstaan mocht. 

 

(11)  Maar een wiel kreeg haar te pakken en reed haar niet voorbij, 

(12)  gekenmerkt door Zijn Koninkrijk en Zijn heerschappij. 

 

(13)  Alles wat dat wiel in de weg probeerde te staan,  

dat werd overgereden, ja het werd weggedaan. 

 

(14)  Velen boden hem19 weerstand en duwden hem terug,  

zij ontnamen de rivier zelfs haar brug. 

  

(15)  Maar hij stak toch over en is door vele bossen heengegaan,  

 
18 Jesaja 49:2 
19 Het wiel 
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en zo legde hij een brede weg aan. 

 

(16)  Het ging hals over kop,  

want het wiel ging over de kop,  

met al wat zat daarop. 

 

(17)  De brief bevatte de opdracht, kijk: 

 ‘Verzamel alle landen tegelijk!’ 

 

(18)  Aan de kop ervan werd het Hoofd geopenbaard,  

de echte Zoon van de Allerhoogste Vader was het waard. 

 

(19)  Hij beërfde alles en nam het in bezit, 

 maar de tegenstand van velen, die verviel tot niks. 

 

(20)  De koppige afvalligen die rotten dan wel op.  

de vervolgers werden slap en ook zij losten op. 

 

(21)  Nu bleek deze brief, te zijn een groot tablet,  

door de vinger van God geschreven tot en met. 

 

(22)  De Naam van de Vader stond erop,  

en die van de Zoon en de Heilige Geest,  

om voor eeuwig en altijd te heersen, top!  

Hallelujah! 

 



27  © 07-11--2022 Jim Sabelis 

Ode 24 

 

(1) De duif vloog op de Messias Zijn hoofd,  

want Hij was haar Hoofd. 

 

(2) Zij zong over Hem,  

en gehoord werd haar stem. 

 

(3) De bewoners waren er bang voor, 

en de vreemdelingen werden er zenuwachtig door. 

 

(4) De vogels lieten hun vleugels hangen, 

en alle wormen stierven in hun holen gevangen.  

 

(5) De afgrond ging open, waarna ze weer sloot, 

en zij wachtten gretig op de Heer, als een in barensnood. 

 

(6) Maar zij werden niet met Hem gevoed,  

want zij hadden Hem niet tegoed. 

 

(7) De afgronden werden wel ondergedompeld in het zegel van de Heer,  

met elk plan dat ooit gevormd was lagen zij verloren neer. 

 

(8) Want vanaf het begin waren zij20 op de ondergang gericht, 

 het resultaat van hun ondergang was desondanks het levenslicht. 

 

(9) Alles wat van hen was, ging kapot met hen te gronde,  

geen verlossingswoord kon hen worden gegeven waardoor zij blijven konden. 

 

(10)  De Heer bracht de gedachte aan hen terug tot niets, 

van alles wat de waarheid niet in zich had, niet iets. 

 

(11)  Want zij ontbeerden wijsheid door overmoed in hun hart,  

(12)  dus werden ze afgewezen, omdat ze de waarheid hadden getart. 

 

(13)  De Heer had Zijn weg immers aangekondigd, 

en Zijn genade uitgebreid verkondigd. 

 

(14)  Maar wie het begrepen hebben erkennen Zijn heiligheid.  

Hallelujah! 

 

 
20 Die plannen en de bedenkers ervan 
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Ode 25 

 

(1) Ik werd van mijn boeien bevrijd, 

en vluchtte naar U toe, God van mij. 

 

(2) Want U bent de Rechterhand, 

mijn redding en mijn helpende Hand. 

 

(3) U heeft tegengehouden wie tegen mij opstaan, 

ja ik zie ze niet meer staan. 

  

(4) Want Uw Persoon was bij mij,  

Uw genade redde mij. 

 

(5) Maar in de ogen van velen werd ik veracht en gehouden voor dood, 

ja in hun ogen was ik liever zinklood. 

 

(6) Uw kracht deed echter veel, 

Uw eigen hulp was mijn deel. 

 

(7) een lamp gaf U in mijn rechter- en linkerhand,  

niets zonder licht stond meer aan mijn kant. 

 

(8) Ik werd met de bekleding van Uw Geest bekleed,  

terwijl U mijn bontjassen uitdeed. 

 

(9) Want Uw Rechterhand richtte mij op,  

terwijl ziekte in mij werd gestopt. 

 

(10)  Machtig werd ik in Uw waarheid,  

en heilig door Uw gerechtigheid. 

 

(11)  Al mijn tegenstanders werden bang voor mij temeer, 

want ik was van de Heer,  

door de Naam van de Heer. 

  

(12)  Door Zijn vriendelijkheid werd ik rechtvaardig,  

en Zijn rust was de eeuwigheid waardig.  

Hallelujah! 
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Ode 26 

 

(1) Voor de Heer liep mijn lofprijs over,  

want ik ben Zijn lover. 

 

(2) Voor zijn heilig lied geef ik mijn stem,  

want mijn hart is bij Hem. 

 

(3) En zijn harp is in mijn handen,  

ook de liedjes over Zijn rust zullen niet in stilte verzanden. 

 

(4) Met heel mijn hart zal ik met Hem praten, 

ik zal Hem prijzen en loven met al mijn ledematen. 

 

(5) Want van het oosten tot het westen is de lofprijs voor Hem, 

(6) en vanaf het zuiden tot het noorden bestaat het belijden van Hem. 

 

(7) Ook vanaf de top van de heuvels tot hun uiterste grens,  

is Zijn volmaaktheid aanwezig, voor elk mens. 

 

(8) Wie kan de psalmen van de Heer schrijven,  

of wie kan ze voorlezen blijven? 

 

(9) Of wie is het die zijn ziel zo door het leven gidst,  

dat deze ziel de redding niet mist?? 

 

(10)  Of wie is er bij de Allerhoogste zo vertrouwd, 

dat hij uit zijn mond spreken zou? 

 

(11)  Wie is in staat om de wonderen van de Heer te verklaren? 

Want de verklaarder zal vergaan,  

maar het verklaarde zelf zal blijven bestaan. 

 

(12)  Dus is het voldoende om begrip te hebben en daarin te berusten,  

want de zangers zelf staan in die rust. 

 

(13)  Zoals een rivier uit een overvloedige bron, 

 die te hulp stroomt naar hen die haar zoeken kon.  

Hallelujah! 
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Ode 27 

 

(1) Ik strekte mijn handen uit, 

en beschouwde mijn Heer heilig. 

(2) Want het uitrekken van mijn handen is een teken, veilig. 

 

(3) En mijn uitgestrekt zijn is,  

over de boom die opgericht is.21  

Hallelujah! 

 

Ode 28 

 

(1) Zoals duiven hun vleugels over hun kroost hebben gelegd,  

en de mond van hun kroost naar hun monden staan, recht, 

zo zijn de vleugels van de Geest over mijn hart gelegd. 

 

(2) Mijn hart is verheugd en trappelt van vreugd,  

zoals de ongeboren baby in de buik van zijn moeder trappelt, verheugt. 

 

(3) Ik kwam tot geloof, daarom was ik gerust,  

want voor Hem in Wie ik geloofd heb is trouw een must. 

 

(4) Hij heeft mij rijkelijk gezegend, het is mijn hoofd dat ik naar Hem keer, 

 ook het zwaard kan mij niet van Hem scheiden, laat staan het geweer. 

 

(5) Want voordat de vernietiging komt was ik al klaar, 

en zijn voor mij Zijn onvergankelijke Armen daar. 

(6) Zo heeft Het Leven zonder dood mij omarmd en mij gekust, waar. 

 

(7) Van Hem is afkomstig, de geest die in mij is, 

 en deze kan niet sterven, omdat hij levend is. 

 

(8) Dit verbaasde hen die naar mij keken, 

 omdat mijn vervolging duidelijk was gebleken.  

 

(9) Zij dachten al dat ik als verslagen was opgetekend, 

 want ik werd door hen tot één van de omgekomenen gerekend. 

 

(10)  Maar mijn verdrukking leidde tot de redding van mij,  

(11)  al was ik hen tot afschuw, er was geen jalousie in mij. 

 
21 Het kruis 
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(12)  Voor ieder mens had ik een goede daad, 

en toch werd ik gehaat.  

 

(13)  Zij omringden mij als een bende dolle honden, 

 zoals die hun meesters zonder herkenning aanvallen konden. 

 

(14)  Want hun denken is gestoord, 

 en hun begrip is ongehoord. 

 

(15)  Toch was daar het water dat ik in mijn rechterhand droeg,  

en was het mijn zoetheid die hun bitterheid verdroeg. 

 

(16)  Toch ging ik niet ten onder,  

ik was hun broer toch niet, geen wonder,  

ook mijn overtuiging was van hen afgezonderd. 

 

(17)  Zij zochten mij te doden maar waren niet in staat,  

want ik was ouder dan dat hun denken toelaat, 

en hun dreiging was tevergeefs, te laat. 

 

(18)  En zij die mij op de hielen zaten, 

zochten de herinnering aan Hem Die voor hen was te vernietigen, het mocht niet baten. 

 

(19)  Want het verstand van de Allerhoogste is oneindig breed en wijd, 

 ja Zíjn hart bedenkt alle wijsheid.  

Hallelujah! 
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Ode 29 

 

(1) De Heer is mijn hoop,  

met Hem is het niet dat ik voor gek loop. 

 

(2) Want passend bij Zijn heerlijkheid maakte Hij mij,  

en passend bij Zijn goedheid zo gaf Hij ook aan mij. 

 

(3) Passend bij Zijn barmhartigheid heeft Hij mij verhoogd, 

en passend bij Zijn grote schoonheid verhief Hij mij hoog. 

 

(4) Ook haalde Hij mij uit het diepe dodenrijk omhoog,  

weg trok Hij mij, uit de muil van de dood. 

 

(5) Mijn vijanden werden er moedeloos van, 

omdat Zijn goedheid mij ook rechtvaardigen kan. 

 

(6) Want ik geloofde in de Messias van de Heer, 

en ik zag in: ‘Hij is de Heer!’ 

 

(7) Want Hij heeft mij Zijn teken getoond,  

en met Zijn gidsend licht ben ik beloond. 

 

(8) Hij gaf mij de staf van Zijn macht, 

totdat ik de plannen van de volken ten onder had gebracht, 

 en de sterkte van machtige mannen werd veracht. 

 

(9) Om met Zijn Woord oorlog te voeren,  

en met Zijn macht overwinnend rond te toeren. 

 

(10)  En de Heer overwon mijn vijand door Zijn Woord,  

dus die werd als de stoppel, de wind drijft hem voort. 

 

(11)  Dus bracht ik lofprijs aan de Allerhoogste, want Hij bracht mij hoog niet laag,  

ik Zijn dienaar en de zoon van Zijn maagd.  

Hallelujah! 
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Ode 30 

 

(1) Put zelf uw water uit de levende bron van de Heer, 

 want die staat open voor u, elke keer.22 

 

(2) U alle dorstigen, kom!  

neem die drank en vind rust bij de Heer, Zijn bron. 

 

(3) Want die is mooi en schoon  

en geeft de ziel rust, gewoon. 

 

(4) Veel zoeter dan honing is haar water, 

de bijen hun honingraat is veel ondermaatser. 

 

(5) Vanaf de lippen van de Heer stroomt zij immers uit, 

 haar Naam gaat van het hart van de Heer uit. 

 

(6) Onbegrenst en onzichtbaar kwam zij eraan,  

en tot ze pal voor hun neus stond zagen ze haar niet staan. 

 

(7) Gezegend wie ervan gedronken hebben,  

en rust bij haar gevonden hebben.  

Hallelujah! 

 

 
22 Jesaja 55:1-3 
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Ode 31 

 

(1) Op de aanblik van de Heer verdwenen de afgronden in het niets, 

 en duisternis werd door Zijn verschijning vernietigd. 

 

(2) De fout ingaan verloor het en verdween door Zijn Hand, 

ook dwaasheid vond geen pad om te bewandelen, zij raakte in de waarheid van de Heer 

verzand. 

 

(3) Hij opende Zijn mond en sprak van vreugde en genade,  

Hij uitte ook een nieuw lied ter ere van Zijn Naam. 

 

(4) Hij verhief Zijn stem tot de Allerhoogste,  

en met Zijn handen leidde Hij hen naar Hem, Zijn zonen. 

 

(5) En Zijn Persoon werd gerechtvaardigd,  

want dat had Zijn heilige Vader voor Hem uitgevaardigd. 

 

(6) ‘Kom naar voren, u die verdrukt bent en neem de vreugde aan,  

(7) bezit uw zielen door genade, ja neem onsterfelijk leven aan! 

 

(8) Toen ik opstond verklaarden zij mij schuldig,  

terwijl ik vrij ben van elke schuld. 

 

(9) Ook verdeelden zij mijn buit,  

hoewel ik hen niets schuldig was, geen duit. 

 

(10)  Maar ik verdroeg het, bleef rustig en zweeg,  

alsof het mij allemaal niets deed. 

 

(11)  Ik stond des te meer onwankelbaar, als op een sterke rots, 

 geteisterd en standhoudend als voor een hoge golf. 

 

(12)  Ik droeg ook hun bitterheid,  

uit nederigheid,  

zodat ik mijn volk redden zou,  

haar beërven zou. 

 

(13)  Zodat mijn beloften aan de voorvaders niet zouden zijn onverlet, 

 dat wat ik beloofde, dat ik hun nageslacht zou hebben gered. 

 Hallelujah!’ 
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Ode 32 

 

(1) De vreugde van het hart behoort aan de gelukzaligen toe, met het licht van Hem Die in hen 

woont, 

(2) ook van het Woord van waarheid, Die uit zichzelf (beloont).23 

 

(3) Want de Allerhoogste heeft Hem bekrachtigd met heilige kracht,  

en voor altijd en eeuwig heeft Hij de onwankelbare macht! 

Hallelujah! 

 

Ode 33 

 

(1) Genade kwam snel, 

en zei de verdorvenheid vaarwel,  

ze daalde op Hem af, 

en liet haar afdalen in het graf. 

 

(2) Hij vernietigde de vergankelijkheid voor zich uit, 

en verwoestte haar ordening voluit. 

 

(3) Hij stond op eenzame hoogte en deed Zijn stem schalmen,  

van het ene tot het andere uiterste van de aarde weergalmen. 

 

(4) Iedereen die Hem gehoorzaamt trok Hij naar zich toe, 

en in zichzelf liet Hij geen slechtheid toe. 

  

(5) Want daar stond zij, de voltooide Maagd was klaar,  

zij verkondigde en riep en sprak voorwaar: 

 

(6) ‘O mensenzonen, keer om,  

en u mensendochters, kom! 

 

(7) Verlaat die verderfelijke wegen  

en kom mij liever tegen. 

 

(8) Omdat ik u bij mij binnen verlang, 

   en u redt van de ondergang, 

 

(9) en u wegwijs maak op de ware weg die ik aanhang, 

 zodat u niet vernietigd wordt of vergaat voor lang. 

 
23 Vertaler heeft hier, die uit zichzelf voortkomt  (ook tussen haken) 
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(10)  Luister naar mij en laat u redden nu,  

want ik verkondig de genade van God onder u. 

 

(11)  Door mij zult u gered en gezegend zijn, 

en ook zal ik uw rechter zijn.  

 

(12)  en zij die zich met mij bekleed hebben zullen ongeschonden blijven,  

terwijl zij in de nieuwe wereld onvergankelijkheid inlijven. 

 

(13)  Mijn uitgekozenen, met mij mag u verder trekken, 

 en wie mij zoeken zal ik mijn wegen doen ontdekken,  

ook zal ik hen met vertrouwen op mijn Naam doortrekken.’  

Hallelujah! 

 

Ode 34 

 

(1) De weg is niet moeilijk voor wie in eenvoud van hart verwachten, 

er is ook geen barrière voor wie blijft bij oprechte gedachten. 

 

(2) Heeft de diepe gedachte een lichtende vorm,  

dan is er geen sprake van storm. 

 

(3) Als waar iemand aan alle kanten door prachtig landschap omringd is,  

dan bestaat er niets dat tweeledig is. 

 

(4) Het beeld van beneden,  

is dan als boven verheven. 

 

(5) want alles is boven en beneden is niets, 

 of je begrijpt het niet, dan betekent dat nog iets. 

 

(6) Genade is voor uw redding geopenbaard, 

geloof, leef en wees gered, hallelujah! 
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Ode 35 

 

(1) De dauw van de Heer bedauwde mij als de stille morgen, 

en de wolk van vrede houdt Hij boven mijn hoofd, geborgen. 

 

(2)  Zij beschermde mij getrouw, 

met als gevolg dat dit mij redden zou. 

 

(3) Iedereen werd geschud en werd bang, 

rook en een oordeel was bij hen aan de gang. 

  

(4) Maar ik bleef stil in opdracht van de Heer, 

Hij was meer voor mij dan een beschutting, meer dan een fundament, veel meer. 

 

(5) Als een kind door zijn moeder werd ik gedragen, steeds weer, 

en Hij gaf mij melk, de dauw van de Heer. 

 

(6) Ik groeide op door Zijn beloning, 

 en in Zijn compleetheid vond ik mijn woning. 

 

(7) Ik spreidde mijn handen uit toen mijn ziel verrees omhoog,  

gelijk richtte ik mij op de Allerhoogste,  

en werd ik verlost voor Zijn oog.  

Hallelujah! 
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Ode 36 

 

(1) Ik was gerust bij de Geest van de Heer in de hoge, 

en Hij bracht mij op Zijn hoogte. 

 

(2) Daar hoog bij de Heer deed Hij mij op mijn voeten staan, 

 om voor Zijn volkomenheid en heerlijkheid te staan,  

met de compositie van Zijn liedjes prees ik Hem aan. 

 

(3) Zij24 baarde mij voor de aanblik van de Heer,  

en hoewel een mensenzoon,  

ik werd naar de Lichtende vernoemd, Gods Zoon. 

 

(4) Terwijl ik lofprijs bracht onder de lofprijzenden,  

en groot was onder de machtig rijzenden. 

 

(5) Want zoals de grootsheid van de Allerhoogste is, zo maakte Hij mij,  

en zoals Hij vernieuwend is, zo vernieuwde Hij mij.  

 

(6) Met Zijn compleetheid zalfde Hij mij, 

en ik werd een bij Hem nabij. 

 

(7) En mijn mond opende zich als een bedauwende wolk. 

en mijn hart stortte zich uit, als een van rechtvaardigheid stromende kolk. 

 

(8) Vredig was het zijn in Zijn nabijheid,  

en ik stond daar stevig door de Geest van Zijn heerschappij.  

Hallelujah! 

 

 
24 De Geest, in het Syrisch vrouwelijk, zij 
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Ode 37 

 

(1) Ik strekte mijn handen uit naar mijn Heer,  

en tot de Allerhoogste verhief ik mijn stem nog meer. 

 

(2) Daar sprak ik, met mijn hart op mijn tong,  

en Hij hoorde mij, toen mijn stem tot Hem zong. 

 

(3) Zijn Woord dat kwam tot mij, 

 en gaf mij de vrucht van mijn arbeid. 

 

(4) Ook gaf Hij mij rust, 

in de genade van de Heer, gerust.  

Hallelujah! 

 

Ode 38 

 

(1) Ik steeg op naar het Ware Licht, alsof in een wagen voor de strijd, 

en de Waarheid nam mij mee en heeft mij geleid. 

  

(2) Zij25 droeg mij over kuilen en groeven heen,  

en beschermde mij tegen golven en rotsen van steen. 

 

(3) Zij werd voor mij als een veilige haven,  

het voelde als armen die mij onsterfelijk leven gaven. 

 

(4) Zij ging met mij mee, en rust was mijn staat,  

ik zou niet verdwalen, omdat zij mij niet verlaat, 

vergeet niet dat het hier om de Waarheid ging en gaat.  

 

(5) En ik nam geen risico, terwijl ik met haar ging, 

ook maakte ik geen enkele vergissing, omdat ik aan haar oren hing. 

 

(6) Want vergissingen vluchten voor haar weg, 

en staan haar niet in de weg.  

 

(7) Maar de Waarheid wandelt over het rechte pad, 

en alles wat ik niet wist, dat maakte zij mij duidelijk zat.  

 

(8) Al het vergif van elke vergissing,  

 
25 De waarheid 
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en elke verlokking die als zoetigheid aan de dood vooraf ging. 

 

(9) Ook zag ik het verderf van de verderver, terwijl hij de bevuilde bruid versierde, 

ja de ‘bruidegom’ die bedervend en verdorven alles verstierde. 

 

(10)  En ik vroeg de Waarheid: ‘Wie zijn zij?’  

en zij zei tegen mij: ‘Hier komt de bedrieger en dwaling voorbij. 

 

(11)  Zij imiteren de Geliefde en Zijn bruid,  

hun verleiding en verderf gaat naar heel de wereld uit. 

 

(12)  Zij nodigen velen uit voor het banket, 

en hebben hen hun dronken voerende wijn voorgezet.  

 

(13)  Ze pakken hun wijsheid en kennis weer af,  

en maken ze verstandeloos en maf. 

 

(14)  Dan laten ze hen los, zodat ze als dwazen vernietigend rondgaan, 

 ze zijn harteloos geworden en kijken haar26 ook niet meer aan.’ 

 

(15)  Zo werd ik wijs gemaakt zodat ik niet in handen van de bedrieger vallen zou,  

en ik verklaarde mijzelf gelukkig omdat de Waarheid met mij meegaan wou. 

 

(16)  Ik echter werd gegrondvest, leefde en werd gered, 

en mijn fundament was op de Hand van de Heer, want Hij heeft mij daarin gezet. 

 

(17)  Want Hij27 heeft mij diep geworteld,28 gaf water, verstevigt en gedijt,  

zo geeft zij vruchten voor de eeuwigheid. 

 

(18)  Zij schoot de diepte in, kwam op en ontplooide,  

zij was vol en haar omvang voltooide. 

  

(19)  En zo werd alleen de Heer verheerlijkt, 

 door wat Hij heeft geplant en door wat Hij heeft verwezenlijkt. 

 

(20)  door al Zijn ijver en door de zegen van Zijn lippen, 

door de prachtige aanplant van Zijn Rechterhand, waar niets aan kan tippen.  

 

(21)  Ja door de pracht van Zijn aanplant, 

en door de gedachten van Zijn verstand. 

 
26 De waarheid 
27 De Hand van de Heer 
28 In de waarheid 
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Hallelujah! 

 

Ode 39 

 

(1) Als machtige rivieren is des Heeren strijdmacht, 

halsoverkop meegesleurd wordt ieder die Hem veracht. 

 

(2) Ze blokkeren hun paden, en vagen hun oversteekplaatsen weg, 

(3) ze verzamelen hun lichamen erin en nemen hun levens weg. 

 

(4) Ongehinderd als de bliksem gaan zij steeds sneller en heviger, 

(5) maar wie in geloof oversteken staan veel steviger. 

 

(6) En zij die haar zonder aarzelen betreden, 

blijven ongeschonden van lijf en leden. 

 

(7) Want de Heer is hun eigen teken, 

 en dat teken is de weg van wie in de Naam van de Heer oversteken. 

 

(8) Trek daarom de Naam van de Allerhoogste aan en erken Hem, 

 dan zult u zonder gevaar oversteken en zijn rivieren onderworpen aan uw stem. 

 

(9) De Heer heeft haar overbrugd met Zijn Woord,  

Hij wandelde en ging er te voet over voort. 

 

(10)  En zijn voetstappen liepen stevig over het water, onverstoord, 

want zij waren als hout dat stevig vast is gesjord. 

 

(11)  Al werden de golven her en der stevig opgevoerd,  

de voetstappen van de Heer en Messias staan stoer,  

(12)  ze worden niet weggevaagd of gevloerd. 

 

(13)  Zo is de weg aangelegd voor wie achter Hem aan oversteken,  

voor wie vasthouden aan de weg van Zijn geloof en Zijn Naam als een banier opsteken.29 

Hallelujah! 

 

 
29 Letterlijk, aanbidden. 
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Ode 40 

 

(1) Zoals de honing in de raat van de bijen groeit, 

en de melk uit de vrouw die haar kinderen koestert vloeit, 

mijn God, zo blijf ik hoopvol in U geboeid. 

 

(2) Zoals het water de bron uitspruit, 

zo is het de lofprijs voor de Heer die mijn hart uitspuit, 

en prijzen mijn lippen Hem voluit. 

 

(3) Mijn tong smaakt zoet door Zijn psalmen, 

al mijn ledematen zijn het die Zijn liedjes weergalmen. 

 

(4) Mijn gezicht staat zo blij,  

uit liefde voor Hem komt mijn geest er ook bij, 

mijn ziel straalt van Hem, zo vrij! 

. 

(5) Ja diep ontzag baseert mijn vertrouwen op Hem, 

want de verlossing is zeker gesteld door Hem. 

 

(6) en de opbrengst in Hem is leven zonder dood  

wie daar deel aan hebben vergaan nooit.  

Hallelujah! 

 

Ode 41 

 

(1) Al Zijn kinderen zullen de Heer prijzen, 

 en zij zullen de waarheid van Zijn geloof inlijven. 

 

(2) Zijn kinderen zullen door Hem erkend zijn, 

 daarom zingen wij uit liefde dit refrein. 

. 

(3) Wij leven in de Heer, door Zijn goedheid, 

 door Zijn Messias is ons het leven aangereikt. 

 

(4) Want een stralende dag wacht op ons,  

en wonderbaar is Hij Die Zijn lofprijs geeft aan ons. 

 

(5) In de Naam van de Heer, laten wij allemaal de eenheid leren,  

en Hem om al Zijn goedheid eren. 
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(6) Door zijn licht zullen onze gezichten Hem stralend eren, 

 en onze harten zullen Zijn liefde nacht en dag mediteren. 

 

(7) Laten wij juichen,  

jubelend van de Heer getuigen. 

 

(8) Iedereen die mij ziet zal verstomd staan,  

want ik kom ergens anders vandaan. 

 

(9) Omdat de waarachtige Vader aan mij heeft gedacht,  

Hij Die mij vanaf het begin heeft verwacht. 

 

(10) Want Zijn rijkdom heeft mij verwekt,  

vanuit de gedachte die Zijn hart verstrekt. 

 

(11) En Zijn Woord is bij ons op heel onze reis, 

de Redder Die doet leven en onze ziel niet afwijst. 

 

(12) De Man Die vernederd werd, 

en door Zijn rechtvaardigheid verhoogd werd. 

 

(13) De Zoon van de Allerhoogste verscheen,  

in de volkomenheid van Zijn Vader alleen. 

 

(14) En het Licht straalde uit van het Woord,  

dat van oudsher bij Hem hoort. 

 

(15) De Messias is waarachtig één, 

en voordat de wereld gegrondvest  werd was Hij er, nummer één. 

 

(16) Die door Zijn waarachtige Naam voor eeuwig zielen redden zou, 

een nieuw lied komt op vanuit degene die Hem liefhebben wou. 

 Hallelujah! 
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Ode 42 

 

(1) ‘Ik strekte mijn handen uit en kwam mijn Heer nabij, 

want Zijn (kruis)teken, dat verbeelden die handen van mij. 

 

(2) Mijn uitstrekking is over het hout uitgestrekt,  

dit (kruis) is geplaatst op de oprechte weg. 

 

(3) En voor wie mij niet kennen werd ik onbelangrijk,  

want ik verborg mijzelf voor wie mij niet vastgrijpt. 

 

(4) Maar ik zal wel zijn, 

bij hen die mij lief zijn. 

 

(5) Al mijn vervolgers hebben het leven gelaten,  

maar wie op mij hoopten zochten mij, omdat ik levend ben. 

(6) Dus stond ik op en was bij hen,  

dan klinkt door hun mond mijn stem. 

 

(7) Want zij hebben wie hen vervolgen veracht, 

en het juk van mijn liefde heb ik op hen gebracht. 

 

(8) Zoals de arm van de bruidegom om zijn bruid ligt, 

zo was mijn juk op hen die mij kenden gericht. 

 

(9) En zoals het bed in de bruidskamer op is gemaakt, 

zo heeft mijn liefde hen die mij geloven geraakt. 

 

(10)  En ik werd niet verstoten, al leek dat soms wel zo, 

ik ging niet ten onder, al verlangden zij dat zo. 

 

(11)  Het dodenrijk zag mij en stond te trillen op zijn benen, 

 en de dood spuugde mij uit, en met mij velen. 

 

(12)  Hij beschouwde mij als gal en een bittere straf, 

toch daalde ik met hem tot in zijn aller diepste put af. 

 

(13)  Hij kon niet meer op zijn voeten staan en zijn hoofd dat boog zich,  

want wat hij niet verdragen kon, dat was mijn aanzicht. 

 

(14)  En ik maakte een gemeenschap van levenden die daarvoor nog dood zijn,  

en met levende woorden sprak ik tot groot en klein, 



45  © 07-11--2022 Jim Sabelis 

want mijn woord zal niet voor niets geweest zijn.30 

 

(15)  En zij die gestorven waren renden op mij af,  

en zij riepen en zeiden: ‘Zoon van God, geef ons niet meer straf, 

  

(16)  doe ons naar Uw vriendelijkheid, 

en leid ons weg uit de boeien van dit duistere rijk. 

  

(17)  Open ook de deur voor ons, waardoor wij naar buiten gaan, 

want wij zien het goed, de dood kan U niet aan. 

 

(18)  Mogen wij met U zijn gered,  

want U bent onze Redder!’ 

 

(19)  ‘Ik heb uw stem gehoord, 

en uw geloof in mijn hart geborgen, 

 

(20)  mijn Naam heb ik op uw hoofd gezet. 

want u bent mijn vrije mensen en u behoort mij, onverlet.’  

Hallelujah! 

 

 
1  Vertaald vanuit de Syrisch-Duitse vertaling van Walter Bauer, Walter de Gruyter & Co; Berlin 1933; met raadpleging van 

de vertalingen van J Rendel Harris, Cambridge 1911en die van James H  Charlesworth, Montana Scholars Press; 1977 

 
30  Jesaja 45:22-25 


