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          (Paul Horbach, aug. 2009) 

Psalm 19        De heerlijkheid Gods geopenbaard in Natuur en Woord (*) 
  
                           1 Een psalm van David, voor de koorleider.  
                           2 De hemelen verklaren Gods Glorie,  

  en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; 
                           3 de dag doet zijn roep toestromen aan de dag,  

                          en de nacht predikt kennis aan de nacht. 
                           4 Het is geen sprake en het zijn geen woorden,  

                          hun stem wordt niet gehoord: 
                           5 toch gaat hun richtsnoer uit over de ganse aarde  
                              en hun getuigenis tot aan het einde der wereld. –  

                          Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, 
                           6 en die is als een bruidegom die uit het bruidsvertrek komt,  

                          Stralend als een held om zijn gang te gaan: 
                           7 Van het ene einde des hemels is zijn opgang  
                              en haar omloop tot het andere einde;  

                          niets is verborgen voor zijn lichtgloed. 
                           8 De woord van de Heilige is volmaakt,  
                              zij heelt de ziel van de verdwaalde;  
                              de getuigenis van de Heilige is betrouwbaar,  

                          zij schenkt wijsheid aan de eenvoudige. 
                           9 De bevelen van de Heilige zijn waarachtig,  
                              zij verblijden het hart;  
                              het gebod van de Heilige is zuiver,  

                          een schitterend licht voor de ogen. 
                         10 De Woord van de Heilige – het is rein,  
                              voor immer bestendig;  
                              de verordeningen van de Heilige zijn waar,  

                          genadig en rechtvaardig. 
                         11 Kostelijker zijn zij dan goud,  
                              ja, dan een schat van het edelste goud;  
                              en zoeter dan honig,  

                          ja, dan honigzeem uit de raat. 
                         12 Ook laat uw dienaar zich daardoor ernstig vermanen;  

                          in het houden ervan ligt overvloedige beloning. 
                     13 Wie zou de afdwalingen verstaan?  
                          Heilige, reinig mij van de verborgene afdwalingen. 

                         14 Behoed ook uw dienaar voor hoogmoed,  
                              laat die over mij niet heersen;  
                              zo ben ik ongeschonden,  

                          van grote overtreding vrij. 
                         15 Mogen de woorden van mijn mond  
                              en de overwegingen van mijn hart  
                              U welgevallig zijn voor uw aangezicht,  

                          o Heilige, mijn rots en mijn verlosser! 
 
(*) Deze vertaling is ontleend aan en geïnspireerd door de Statenvertaling, de NBG-vertaling   
1951, de Willibrordvertaling 1995 en de vertaling door Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde 

 

1. Inleiding 
De Heilige spreekt op tal van manieren tot ons, door Zijn Schepping, door Zijn Woord, door 
Zijn engelen, door Zijn schepselen. Om Hem te horen moeten we ontvankelijk zijn, alle 
andere stemmen tot zwijgen brengen en ons openstellen voor Zijn stem alleen. En dat is o zo 
moeilijk, want wij hebben niet automatisch de ingesteldheid die voor deze ontvankelijke 
gerichtheid noodzakelijk is.  
In deze psalm worden twee wijzen genoemd waardoor de Heilige tot ons spreekt: de Natuur 
en Zijn geopenbaard Woord. Vol dankbaarheid en vreugde omdat juist door deze twee 
uitdrukkingen van de Heilige, onze aandacht steeds weer, ook als we vér zijn afgeweken, naar 
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Hem wordt toegetrokken. Die aantrekking helpt ons Zijn stem te herkennen en maakt ons 
bewust van onze plaats in Zijn schepping.  
 
2. Structuur van de psalm  
Bij lezing van de psalm valt meteen op dat de psalm bestaat uit drie delen.  
Deel 1 bestaat uit de verzen 1 tot en met 7. Deze verzen bezingen de Natuur, het uitspansel, de 
sterren, de zon en het ritme van dag en nacht. De eerste verzen (2 t/m 5a) gaan over het 
hemelgewelf, de sterrenhemel, de ritmiek van de dagen en de nachten. Daarna (vanaf 5b t/m 
7) wordt de aandacht gericht op de zon en haar intense plaats in het kosmisch wonder ‘boven 
ons’. 
Deel 2 wordt gevormd door de verzen 8 tot en met 12. Deze verzen bejubelen het Woord van 
God, de Thora, algemener de Bijbel van het Oude én Nieuwe Testament. Het volmaakte 
geschenk van Gods Woord aan de mensen wordt bejubeld. 
Daarna in Deel 3 (verzen 13 t/m 15)  wordt gereflecteerd op de betekenis van het Woord voor 
de mens, zo zondig en beperkt.  
 
Opvallend is dat de natuur wordt bezongen in 7 verzen. Dat herinnert aan de 7 scheppings- 
dagen waarin de schepping tot aanschijn komt. Het kosmisch wonder van zon, maan en 
sterren, het ritme van de dagen wordt beschreven als het werk van Gods Handen. We worden 
herinnerd aan Jesaja (40,26): “Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles 
geschapen?” Iedereen op alle plaatsen en in alle tijden ziet die de sterrenhemel, het firmament 
en alles wat daarin verschijnt: kijk, zeer goed is het, prachtig, alles past in wonderlijke 
harmonie. Altijd, onaantastbaar. Hoe groots is de God die dit heeft gemaakt, geweldig van 
kracht is Hij. Wat een genade! Het Woord van de Heilige in de Heilige Schriften 
transcendeert de uiterlijke Natuur en dat wordt bezongen in vers 8. De 8e dag verwijst zo naar 
het ‘bovennatuurlijke’, naar de Goddelijke werelden, de werelden van Yetsirah, van Briah en 
van Atsiluth. Deze dag rijst uit boven de natuur en corrigeert de onzuiverheden en 
onvolmaaktheden in de schepping. Hoe wonderbaarlijk en prachtig ook in onze aardse ogen, 
de schepping is een beperkte, vervormde uitdrukking van de Heilige. Zo zuiver en mooi als de 
schepping ook is, haar Schepper overstijgt haar in alle opzichten en zo ook Zijn Heilig 
Woord. Wij mogen ons verblijden, maar niet laten verblinden door de schoonheid van de 
Schepping en daardoor de Schepper zelf  ‘vergeten’. Voorwaar een valkuil! ´Onze’ ziel dient 
een goddelijk doel, en haar bestemming is niet te naderen door zintuiglijke en uiterlijke 
waarneming alléén. Daarvoor moet het Woord van de Heilige innerlijk ontvangen worden, 
gehoord, gezien, gesproken en gezongen worden met de zintuigen van het hart.  
 De wet van de Heilige is volmaakt, zij heelt de ziel van de verdwaald, (vers 8).  
Het gaat om Gods helende woorden, die ons de weg wijzen in het leven, die ons levenskracht 
geven, telkens weer. Dat is bedoeld met ’zij heelt de ziel’. 
De persoonlijkheid van de mens is geneigd om als zij iets waarneemt metéén met eigen ogen 
te meten, met eigen normen te waarderen, zelf subjectieve betekenissen toe te kennen, het 
zich zo toe te eigenen. Dan eet hij van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad, wat inhoudt 
dat hij afgesneden wordt van de werkelijke Goddelijke bron van waaruit het gemanifesteerde 
leven toevloeit. Dit afgesneden zijn is spiritueel gezien dood-zijn.  
Er is een oud verhaal dat vertelt hoe koning David door deze dood niet gegrepen kon worden 
omdat hij zijn oog niet afwendde van het Woord. Hoe de doodsengel ook probeerde, David 
hield zijn oog steeds slechts gericht op het Boek, doch eens terwijl hij voor het open raam zat, 
liet de doodsengel de wind waaien door de bomen van de tuin. Koning David keek uit het 
raam en zei: “Hoe mooi is toch dit alles, die wind door de bomen en dat geruis" en tegelijk 
kon de doodsengel hem grijpen want zo lang koning David gericht was op het Woord, was hij 
onsterfelijk doch zodra hij zijn oog naar de zichtbare wereld wendde, werd hij sterfelijk. 
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De strekking van dit verhaal komt overeen met de kern van psalm 19. Zo lang men het leven 
met ook al zijn schoonheid innerlijk leert kennen via Gods Woord heeft men de Boom des 
Levens, doch zodra men zijn oog alleen richt op de verschijnselen zoals zij uiterlijk lijken te 
zijn, mooi of lelijk, krijgt de dood vat op ons, de dood dan gezien als het afgesneden worden 
van een bron waaruit het leven naar ons toestroomt. 
 

 
 
“De hemel ontvouwt de glorie van God”. Deze Psalmbanier hangt in het Liturgisch Centrum 
Apeldoorn. Het doek werd 2004 door enkele gemeenteleden geschilderd.  

  
3. Deel 1; verzen 1 t/m 7 
De psalm bezingt allereerst de schepping als een verkondiger van de glorie van de Heilige en 
daarna looft de psalm het Woord van de Heilige in alle toonaarden. 
De psalm maakt duidelijk dat de schepping zoals die in zijn ‘onveranderlijke’ schoonheid aan 
de hemelkoepel verschijnt, ons de ‘ogen’ opent voor de Schepper zelf die ‘achter’, ‘boven’, 
‘in’ die schepping aanwezig is. En met Zijn Levend Woord helpt de Heilige mij om de mij 
aangewezen plaats te zoeken in het kosmisch gebeuren, een gebeuren dat mijn beperkt 
bevattingsvermogen te boven gaat.  
 Vers 2 
De psalm begint met die o zo krachtige verswoorden:  
  De hemelen verklaren Gods Glorie,  
             en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen   
Als we ons hoofd oprichten naar boven bij dag of nacht, zien we de ‘handtekening’ van 
Elohim, scheppingsnaam van de Heilige. Het uitspansel zijn de ‘woorden’ van de onzichtbare 
hemelen en deze woorden zijn een zichtbare afspiegeling van de Glorie, de Heerlijkheid van 
de Heilige. Verder dan in de sterrenhemel kunnen we met ons zintuiglijk ervaren niet 
doordringen. De zichtbare Natuur is de lichamelijke, zintuiglijk waarneembare manifestatie in 
onze wereld, in de wereld van Assiah, van God’s scheppingswerk in en door de ‘hogere’ 
werelden, de hemelen heen. Dat zijn de werelden van Atsiluth, van Briah en van Yetsirah. De 
Natuur is een lichaam  waarin de Heilige zich voor ons waarneembaar, weliswaar beperkt in 
Assiah uitdrukt. Voor onze zintuigen waarneembaar: te zien, te ‘horen’, te smaken. We zien, 
horen, en smaken een afspiegeling van het wezen van de Heilige. Deze Schepping is in die zin 
dus een levend boek, een uitdrukking van het Woord van God. 
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De Natuur is een beperkte manifestatie van de grondstructuur in de wereld van Briah, de 
wereld van Getallen, van kwalitatieve Getalsverhoudingen. Briah bevat alle universele 
blauwdrukken van de scheppingen die uit het denkvermogen van de Heilige in de wereld van 
Atziluth  ‘neder dalen’. Briah is de wereld van de hogere hemelen en Yetsirah de wereld van 
de lagere hemelen. In Yetsirah worden de heilige Getallen symbolen dat wil zeggen ze nemen 
‘universele concrete’ vorm aan.  De symbolen van Yetsirah hebben voor ons in kwalitatieve 
zin een individueel karakter, we kunnen ons er innerlijk mee verbinden met ons ‘gewone’ 
gevoel.  En ‘achter’ of ‘in’ of ‘om’ de wereld van Briah gaat de vormloze of  lichaamloze 
wereld van Atsiluth ‘schuil’, de wereld van de Heilige Godsnamen, de goddelijke 
scheppingskrachten die uit de Heilige emaneren waardoor alles van moment op moment 
werkelijkheid wordt, kan bestaan en blijven bestaan. Het uiterlijk ervaren van het wonder van 
de Schepping kan door genade een ‘hemels begrijpen’ worden, het innerlijk ervaren van de 
heilige hemelse structuur dat eraan ten grondslag ligt. Deze hemelen van Yetsirah en Briah 
worden bedoeld in vers 1. Zij verklaren en verkondigen voor ons aardse mensen de Glorie van 
de Heilige, van de Allerhoogste die zelfs de wereld van Atsiluth overstijgt.  Deze Glorie 
wordt door de hemelen in het hemelgewelf tegenwoordig gesteld, zodat wij op ons niveau die 
Glorie kunnen ‘smaken’. Deze smaak maakt ons wakker en kan ons openen voor de Heilige. 
De hemelkoepel is symbolisch gezien de grenssfeer tussen onze wereld van Assiah en de 
‘hogere’ werelden, met name de wereld van Yetsirah. Deze grens waar het verschijnende 
raakt aan het verborgene is onaantastbaar voor het menselijk handelen. Onze blik verliest 
zich in de oneindige diepte van de sterrenhemel, in het heelal en onze grijpende handen 
kunnen dáár het werk van Gods handen niet aantasten. De hemelkoepel is daarom een 
geschenk en voor ons een tijdloze verkondiger van de Liefde van de Heilige voor alle mensen 
in alle tijden. De hemelen verklaren waar ons bestaan gegrondvest is, waar wij zekerheid 
vinden, waar de ware kennis woont, waar schoonheid stroomt, waar liefde huist. Dat alles is 
de Heilige.  
Het is het overtuigende ‘bewijs’ van Gods onbegrensd Zijn. 
 verzen 3 t/m 5 
Het hemelgewelf is niet ‘alleen maar’ manifestatie van God’s scheppingswerk. Naar boven 
kijkend kunnen we aan de hemel aflezen, hoe de schepping metafysisch is geordend, want het 
is een symbolische uitdrukking in onze wereld van hemelse structuren.  
 
Mediterend dringt zich het beeld op van de Mens zoals hij gedacht is. 
 Zijn voeten stevig op de aarde, verbonden met Assiah, rechtopstaand, de ogen 
 gericht naar boven (Malkuth). 
 Zijn onderbuik rakend aan de grens van Assiah en Yetsirah, de maansfeer waar de 
 ware, zuivere persoonlijkheid huist, als een vensterraam waarin de hemelen en aarden 
 elkaar doorlichten en elkaar doordringen. De maan die zo de zon weerspiegelt hier op 
 aarde (Yesod) 
 Zijn hart samenvallend met de Zon, het centrum van de wereld van Yetsirah.  
            De plaats van de Heilige ‘in mij’ is, waar zijn tent zich bevindt (Tiphereth) 
 Zijn hoofd opgericht tot in de sterrenwereld, de wereld die grenst aan de hogere 
 hemelen, de onbeweeglijke wereld van Briah, van de Goddelijke getallen. (Da’ath). 
 En zijn kruin verlangend geopend naar boven, naar de Allerhoogste om het 
 Onbegrensde Licht, de uitstraling van de Heerlijkheid en de Glorie, te mogen 
 ontvangen en door te geven (Kether). 
 
De structuur van deze potentiële mens is zo in het uitspansel te zien, te lezen, te ervaren.   
De hele middenkolom van de Boom des Levens is bij die mens, dus niet bij mij, aanwezig: 
van Malkuth (aarde, lichaam, guph), Yesod (persoonlijkheid, maan, nefesh), Tifhereth (zon, 
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ruach), en Da’ath (sterrenhemel, neshamah).  Door die middenkolom beweegt de Goddelijke 
Adem, zo de werelden met elkaar harmonisch verbindend op een unieke wijze.  
 vers 4 en vers 5 
De Heilige openbaart zich via de Natuur op een andere wijze dan in de Bijbel. Deze 
verkondiging is woordeloos en toch wordt haar taal overal verstaan. 
   Het is geen sprake en het zijn geen woorden,  

                    hun stem wordt niet gehoord: 
                        toch gaat hun richtsnoer uit over de ganse aarde  
                        en hun getuigenis tot aan het einde der wereld. –  
De Natuur is meer een kijkboek, een boek zonder woorden, een beeldend boek. De Schepping 
spreekt tot ons, niet met verbale klanken en hoorbare woorden, maar desondanks toch voor 
het geestelijk oor waarneembaar. Voorwaarde om die spraak te verstaan is, die ‘beeldende 
klanken’ niet zintuiglijk en mentaal, dus uiterlijk te beluisteren. Het gaat om een innerlijk 
resoneren, waarbij de hemelse structuren die zich in de natuur uitdrukken, onze eigen 
verborgen innerlijke structuur doet meetrillen. Dan dringt deze stem van de Heilige via de 
natuur diep in ons door en helpt ons ontvankelijk te worden voor zijn Boodschap. Het 
probleem is dus niet, dat de Heilige niet van zich laat horen. Het probleem is dat wij zo vaak 
onze ogen/oren dichtdoen.  
 vers 5 t/m vers 7  
Het richtsnoer is de goddelijke ‘meetlat’ waarmee de kosmische chaos wordt begrensd. Het 
wonder van de hemelgewelf is zo gebouwd als woonplaats voor de zon. Het uitspansel vormt 
een tent voor de zon, een woning in het oosten. Daar waar de zon ’s nachts rust. De 
hemelkoepel is geen doel in zichzelf, maar dient tot manifestatie van de zon. Het is het 
hemelkleed van der zon. Elke dag weer, geen dag uitgezonderd,  treedt de zon uit zijn 
rustplaats en laat zijn licht en warmte schijnen over de aarde, niets wordt overgeslagen. Het 
licht en de warmte van de zon corresponderen met de waarheid en de liefde van de Heilige. 
De Zon zo prachtig, zo centraal, zo schitterend, zo licht, zo warm, zo onaankijkbaar, zo hoog, 
zo dichtbij, zo voelbaar, zo trouw, zo autonoom, zo alles. Die zon stelt het liefdevolle hart van 
de Maker tegenwoordig, geeft vruchtbaarheid aan de aarde en maakt leven mogelijk.   
De zon is een uitdrukking van Tiphereth, centrum van Yetsirah, de Zoon, de Bruidegom die 
verlangend uitziet naar vereniging met de ‘koude’ Bruid (Malkuth, Assiah) ‘beneden. Hij wil 
haar verwarmen, verheffen tot aan de hoogste hemelen (Da’ath). 
 
4. Deel 2; verzen 8 t/m 12  
Na dit begin over Gods aanzicht in de Schepping schakelt de Psalm zonder overgang over 
naar Gods Woord in Zijn wet, de Torah, voor mij de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament. 
‘Des Heren wet nochtans verspreidt volmaakter glans’, zegt vers 8 in de oude berijming. 
Gods Woord stijgt boven die in de natuur uit, daar deze ons hart bekeert en ons leert mens te 
worden.  Dat doen zon en sterren niet, die ontroeren, die verwonderen, die openen mij, die 
‘verkleinen’ mij, maar zij leren niet (hoe) de Heilige en onze naaste lief te hebben. Zoals de 
zon zich thuis voelt in de tent die God voor hem heeft opgetrokken, zó voelt een godsvruchtig 
mens zich thuis in het Woord van de Heilige.   
De aanwijzingen van de Heilige helpen de mens om de weg te gaan van Beeld naar Gelijkenis 
van God, ze helpen bij zijn transformatie, zijn ‘wedergeboorte’. De mens is dan mooier dan 
de schepping, omdat hij gelijkt op en uitdrukking wordt van de Schepper zelf. Hij is dan zelf 
een volkomen schepping, een volledige Boom des Levens. 
 verzen 8 t/m 10 
In deze verzen wordt zesmaal aan de Naam van de Heilige, YHVH, gerefereerd. De 
kwaliteiten die daarbij worden aangegeven verwijzen naar de zes sefiroth die bij Yetsirah 
behoren, de ‘woonplaats’ van de Zoon, het Woord dat in de Schrift gehoord wordt: 
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 8a   behoedt de ziel voor verdwalen (Yesod) 
 8b   schenkt onwetenden wijsheid (Hod) 
 9a   verblijdt het hart  (Netsach)) 
 9b   is een schitterend licht (Thiphereth) 
 10a houdt stand in eeuwigheid (Geburah)  
 I0b  is genadevolle waarheid (Chesed)) 
Deze woonplaats, de tempel wordt ook in ons mystieke hart gebouwd, waar de Heilige ‘in’ 
ons geboren kan worden. Wie opengaat voor het innerlijk, symbolisch ‘begrijpen’ van de 
heilige woorden, en daarnaar werkelijk leert te leven, ‘diens’ ziel mag stralen als een zon in 
het Koninkrijk der Hemelen, zoals de uiterlijke zon straalt aan het hemelgewelf.  
 Vers 11 
De waarde van het geschenk van Gods Woord overtreft alle aardse waarden: kostbaarder dan 
goud. Voor de ontvankelijke mens die het Woord ‘proeft’ is het aantrekkelijker dan welke 
aardse smaak ook: zoeter dan honing  
 Vers 12 
De ‘wedergeboorte’ vraagt nederigheid en gehoorzaamheid. De wedergeboren mens, de 
‘nieuwe’ mens is een instrument geheel in dienstbaarheid gericht op de Heilige. Niet de mens 
zelf staat dan meer centraal, maar het heil van de schepping. Hij, ‘zijn’ ziel is dan als de zon, 
een stralend lichtkleed waarin de zoon, de bruidegom zich in ‘ons’ kan tooien en zich door 
‘ons’ kan tonen. Dat is ‘onze’ beloning: de genade ontvangen om te worden wat we in wezen 
zijn. 
 
5. Deel 3; verzen 13 t/m 15 
 Verzen 13 en 14 
Maar wij zijn zondaars, niet gericht op die wedergeboorte. Integendeel! We zijn wel dienaar, 
maar niet van de Heilige, we zijn knecht van het Kwaad en van de Prins van de Wereld.  Door 
onze afdwalingen, de identificaties die afleiden en ons in een slaap verdoven, met onze 
hoogmoed vergeten we ontvankelijk te zijn, vergeten we Gods Woord te smaken en ons 
erdoor te laten leiden. En dat gebeurt ook zonder dat wij daar erg in hebben, het gebeurt door 
ons heen, het zijn ook onze verborgen, ongeweten zonden. We realiseren steeds weer dat we 
in ‘dode’ slaap verkeren, beseffen onze onmacht en bidden daarom om hulp, hulp van de 
Heilige om vergeving. In de ‘onmogelijke’ transformatie van de wedergeboorte, het opkomen 
van de zon ‘in’ ons, is dit onophoudelijk gebed onontbeerlijk. Dat houdt nooit op, de 
transformatie is een proces, geen product.  Alleen de Heilige kan onze ziel ge- zon- d maken, 
wijzelf niet. Maar de psalm zegt dat we ons niet bij de eigen zwakheden moeten neerleggen. 
De Heilige kent ons, beter dan wijzelf. Bid de Heilige om vergeving en hulp, want daarover 
gaat Gods Woord óók!  
 Vers 15 
Het is de Heilige waarnaar de hele psalm zich richt. Oh Heilige, zie mij, al mijn woorden 
vinden hun grond in het verlangen om met u ‘één’ te worden, met u verenigd te zijn. 
          Mogen de woorden van mijn mond  
                              en de overwegingen van mijn hart  
                              U welgevallig zijn voor uw aangezicht  
Mijn woord en mijn hartgevoel moeten één zijn, met elkaar verbonden zijn. Dat is ‘denken 
met het hart’. Deze bede ontspringt uit een ‘bezorgd en hoopvol’ hart dat weet dat deze 
eenheid er niet is. Wij zeggen wat we niet voelen, en we voelen wat we niet zeggen. In ons is 
een neiging om hypocriet te zijn, farizeeër te zijn. In de ogen van anderen en zelfs in die van 
ons zelf, doen we ons ‘heiliger’ voor dan we zijn. ´Vroom doen’  ter meerdere eer en glorie 
van onszelf. Het gaat echter niet om hoe anderen mij uiterlijk zien of waarderen, maar hoe ik 
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in Gods Aangezicht wordt. Door gebed, door innerlijke eerlijkheid en berouw, mogen wij 
hopen om kracht van de Heilige te ontvangen. Hij is fundament, mijn vaste rots.  
  o Heilige, mijn rots en mijn verlosser 
Hij alleen kan mij uit de ‘dode’ slaap wekken, mij daaruit verlossen, ‘in’ mij een lichtgewaad 
weven als de zon waarin Hij zich kan kleden. In het ‘O Heilige’ klinkt onze eigen onmacht 
door die zich richt op de verlossende genade van de Heilige.  
   
       (ochtendgebed) 
  Gij zendt het Licht uit, en het gehoorzaamt, 
  Gij doet de zon opgaan 
  over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 
  Gij hebt het morgenrood gemaakt 
  en over de wereld doen lichten: 
  Verlicht ook onze harten, Maker van het heelal. 
  Schenk ons de genade om U, 
  alle dagen en nachten te behagen 
  door ons te bewaren voor elke zonde  
  en afleidende gedachten. 
                      Amen       
                       
 
 
Paul Horbach, augustus 2009   
.  
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  


