Tehillim 77 (2-21)
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Meine Stimme zu Gott, ich will schreien. Meine Stimme
zu Gott, und Er hört mir zu.
Am Tag meiner Not suchte ich meinen Herrn, meine Hand
ist in die Nacht ausgestreckt, und lässt nicht ab. Meine
Seele verweigert, sich trösten zu lassen.
Ich gedenke Gottes und werde unruhig, ich sinne, und
mein Geist verhüllt sich. Selah
Du hieltest meine Augenlieder fest, ich war getroffen und
kann nicht sprechen.
Ich überdachte die Tage von früher, die Jahre vergangener
Zeiten.
In der Nacht gedenke ich meines Musizierens, unterrede
mich mit meinem Herzen und mein Geist sucht:
Hat denn Gott für alle Zeiten verworfen und wird nie mehr
wohlwollend sein?
Ist vorbei für ewig seine Gnade, ist beendet der Ausspruch
für Generation zu Generation?
Hat Gott aufgegeben, gewährungsvoll zu sein, im Zorn
sein Erbarmen verschlossen? Selah
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Da sage ich: meine Schwäche ist [der Grund für] die
Veränderung der Rechten des Höchsten.
Ich gedenke mächtiger Taten Gottes, wenn ich Deiner
früheren Wunder gedenke.
Gott, im Heiligen ist Dein Weg, wer ist eine Macht groß
wie Gott.
Du bist der Gott, der Wunder tut, Du gabst unter den
Völkern Deine Stärke bekannt,
befreitest mit [starkem] Arm die Kinder Jakovs und Josefs.
Selah
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Dich sahen die Wasser, Gott, Dich sahen die Wasser und
gerieten in Angst, gar die Tiefen [des Meeres] erzitterten.
Wolken verströmten Wasser, Höhen ertönten, sogar Deine
Steine bewegten sich.
Die Stimme Deines Donners rollte, Blitze erleuchteten die
Natur, die Erde zitterte und bebte.
Im Meer [war] Dein Weg und Dein Pfad in den vielen
Wassern – doch Deine Spuren waren nicht zu erkennen.
Wie eine Herde leitetest Du Dein Volk durch die Hand von
Mosche und Aharon.

