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8. Ver bit- terd- was ik in mijn hart, ik werd op stan- dig- in mijn smart.
7. Toen gaf ik op het ein de- acht van heel dit god de- loos- ge slacht.-
6. Maar als ik ook zo spre ken- zou, dan was ik aan Gods volk on trouw.-
5. Ver geefs- hield ik mijn hart steeds rein in al mijn te gen- spoed- en pijn.
4. Met veel be drog- en lis tig- heid- wordt heel het volk door hen mis leid.-
3. Zo wordt de trots hun hals sie- raad- en het ge weld- hun pronk ge- waad.-
2. Met af gunst- werd mijn hart ver vuld,- ik had geen rust meer of ge duld,-
1. Ja, God is goed voor Is ra- ël,- voor elk die leeft naar zijn be vel,-
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Ge prik- keld- door de ve le- sla gen- was ik vol wre vel- in mijn kla gen.-
U zelf plaatst hen op glad de- we gen- en komt hen met ver schrik- king- te gen.-
Ik zou Gods kin de- ren- ver ra- den,- met gro te- schuld mij zelf- be la- den.-

Wat zal ik op mijn woor den- pas sen,- in on schuld- nog mijn han den- was sen?-
Het drinkt hun las ter- en hun leu gen- als wa ter- in met vol le- teu gen.-
De hoog moed- puilt hun uit de o gen,- daar zij op hun ver beel- ding- bo gen.-
toen ik de hoog moed- zag der bo zen,- de voor spoed- van de god de- lo- zen.-
die rein van hart de Heer blijft vre zen,- hoe don ker- ook zijn weg mag we zen.-
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Ik was een dwaas, een on ver- stand,- liet mij niet lei den- door uw hand,
Zij zijn tot puin in een- ge- stort,- zo dat- hun roem ont zet- ting- wordt.
Ik heb dit raad sel- o ver- dacht,- 't ging bo ven- mijn ver stand- en macht,
De he le- dag word ik ge plaagd- en el ke- mor gen- op ge- jaagd.-
Zij zeg gen:- Hoe zou God het zien, de Al ler- hoog- ste- ons door zien?-
Hun mond brengt kwaad en on recht- voort en uit de hoog te- klinkt hun woord.
Voor moei ten- wor den- zij be hoed,- gaaf is hun li chaam,- wel door- voed.-
Maar ach, hoe goed ik dit ook weet, zó zwaar te dra gen- was mijn leed,
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ge droeg- mij als een dier bij U, maar ik er ken- mijn dwaas heid- nu.
Als U ont waakt- ver dwij- nen- zij, hun beeld gaat als een droom voor bij.-
tot dat- ik in Gods wo ning- kwam, waar Hij die moei te- van mij nam.
Ja, nooit gaat er een dag voor bij- of straf fen- ach ter- vol- gen- mij.
Zo gaan zij zor ge- loos- hun gang, hun rijk dom- groeit hun le ven- lang.
Zij spre ken- sma lend- te gen- God, door heel de we reld- klinkt hun spot.
Zij wor den- voor het leed be waard,- dat an de- ren- niet blijft be spaard.-
dat ik wel haast- ge wan- keld- had en bij na- uit gleed- op mijn pad.
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