
19

Tekst: H.Haspers / Muziek: L.Bourgeois

Copyright © St. Geestelijke Liederen uit de schat van de Kerk der eeuwen
http://www.baptistengemeente.info

6. Houd al le- o ver- moed,- die mij licht strui k'len- doet, toch al tijd- ver van mij.
5. Het woord van uw ver maan- neem ik ge hoor- zaam- aan; het is mijn richt snoer,- Heer.
4. De dienst van God de Heer ver heugt- het hart steeds meer en duurt in eeu wig- heid.-
3. Vol ko- men- is Gods woord. 't Ver kwikt- elk die het hoort en de ze- wet be geert,-
2. Aan 's he mels- hoog ge welf- wees eens de schep per- zelf de zon zijn wo ning- aan.
1. Het rui me- fir ma- ment- maakt wijd en zijd be kend- Gods werk en gro te- macht.
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Maak mij oot moe- dig,- Heer; dan leef ik tot uw eer, van gro ve- zon den- vrij.
Elk die op U ver trouwt,- zich aan uw wet ten- houdt, zal le ven- tot uw eer.
Recht vaard- ig- is de wet die God heeft in ge- zet- en die ten le ven- leidt.
daar Gods ge tui- ge- nis- hem die nog in zicht- mist, de wa re- wijs heid- leert.
Zo als- een brui de- gom- blij uit zijn ka mer- komt, gaat hij zijn wij de- baan.
De dag meldt aan de dag al wat Gods hand ver mag;- de nacht zegt dit de nacht.
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O, laat al wat ik zeg en wat ik o ver- leg,- U wel ge- val- lig- we zen.-
Maar, Heer, wie kent de maat van zijn ver bor- gen- kwaad, wie kan zich zelf- door gron- den?-
Zijn woord, dat ons be houdt,- maakt rij ker- dan fijn goud, is zoe ter- nog dan ho ning.-
Hoort naar het woord van God. Vol maakt- is zijn ge bod,- be trouw- baar- rein en hei lig.-
Hij ju belt- als een held, die jui chend- voor waarts- snelt; zo rijst hij el ke- mor gen.-
Dit won der- schoon- ver haal- klinkt niet in men sen- taal,- ver breidt- zich zon der- woor den.-
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U, Heer, die mij ver blijdt- en die mijn rots steen- zijt, Ver los- ser,- hoog ge pre- zen!-
Ver los- en hei lig- mij, o He re,- spreek mij vrij van mijn ver bor- gen- zon den.-
Wie daar in- zich ver heugt,- vindt in dat woord zijn vreugd, zijn rijk dom,- zijn be lo- ning.-
Zijn woord, dat ons ver licht- en on ze- voe ten- richt, ge leidt- ons vast en vei lig.-
Hij trekt zijn vas te- spoor tot aan de ein der- door: zijn gloed laat niets ver bor- gen.-
Toch gaat naar Gods be sluit,- daar van- een bood schap- uit tot in de ver ste- oor den.-
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