
PSALM 94 

God van wraak, o Here, God van wraak. ver-
skyn in l igglans! 

2. Verhef U, o regter van die aarde, vergeld die 
t rotsaards hulle dade! 

3 . Hoe lank sal die goddeloso, o Here, hoe lank 
sal die goddelose jubel? 

4. Hulle smaal, hulle praa t onbeskaamd—al die 
werkers van ongeregtigheid verhelf hulle. 

5. o Here, hulle verbrysel u volk, en hulle vet-
druk u erfdeel. 

6. Hulle maak d;e weduwee en die vreemdeling 
dood en vermoor die wese 

7. en se : Die Here sien dit nie, en die God van 
Jakob merk dit nie. 

8. Let op, o onverstandiges onder die volk. en 
Julie dwase, wanneer sal julle verstandig 
word? 

'J. Sou Hy wat die oor plant, nie hoor nie, of Hy 
wat die oog formeer, nie sien nie? 

10. Sou Hy wa t die nasies tugt ig, nie s t r a f nie— 
Hy wat die mens kennis leer? 

11. Die Here ken die gedagtes van die mense— 
dat hulle nietigheid is. 

12. Welgeluksalig is die man, o Here, wat CJ 
onderrig en wat U leer uit u wet, 

13. Om horn rus te gee van die dae van teespoed. 
totdat die kuil vir die goddelose gegrawe 
word. 

14. Want die Here sal sy volk nie verwerp en 
sal sy erfdeel nie verlaat nie; 

16. Wie sal vir my optree teen die kwaaddoen-
ers? Wie sal my bystaan teen die werkers 
van ongeregtigheid? 

17. As die Here vir my nie 'n hulp was nie, dan 
het my siel gou in die stilte gewoon. 

18. As ek dink: My voet wankel—dan onder-
steun u goedertierenheid my, o Here! 

19. As my gedagtes binne-in my vermenigvuldin;. 
dan verkwik u vertroostinge my siel, 

20. Het die regterstoel wat onheil stig, met U 
gemeenskap; wat moeite versin teen die in-
settinge in? 

21. Hulle b^storm die lewe van die regverdige en 
veroordeel onskuldige bloed. 

22. Maar die Here is 'n rotsvesting vir my, en my 
God die rots van my toevlug. 

23. En Hy laa t hulle ongeregtigheid op hulle 
terugkeer en verdelg hulle in hul boosheid; 
die Here ons God verdelg hulle. 
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