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8. Zie op mij in gunst van bo ven,- wees mij toch ge na- dig,- Heer.
7. Gods ver trouw- lijk'- om gang- vin den- zie len- waar zijn vrees in woont,
6. Wie heeft lust de Heer te vre zen- als het hoogst en eeu wig- goed?
5. Lou ter- goed heid- zijn Gods pa den- voor wie leeft naar zijn ver bond,-
4. God is goed en hoog te prij zen,- trouw en recht is zijn be leid.-
3. Denk aan mij in uw ont fer- ming,- Heer, waar op- ik bid dend- pleit,
2. Heer, wijs mij toch zelf de we gen- waar mijn voe ten- vei lig- gaan;
1. 'k Hef mijn ziel in vast ver trou- wen- tot U op, U bent mijn God.
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'k Heb geen kracht om U te lo ven,-
daar de Heer aan zijn be min- den-
God zal zelf zijn leids man- we zen,-
daar aan- trouw blijft en zijn da den-
Zon daars- wil Hij on der- wij- zen-
want uw trouw en uw be scher- ming-
maak mijn hart er toe- ge ne- gen,-
Red mij van wie mij be nau- wen,-
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want el len- de- drukt mij neer. Zie mijn een zaam- heid- en smart:
zijn ver bonds- ge- hei- men- toont. Ik houd, ook in te gen- spoed,-
le ren- hoe hij wan d'Ien- moet. Hij mag uit des He ren- hand

slechts op Gods ge bo- den- grondt. Zie mij schul dig- voor U staan,
in de weg der za lig- heid.- Wie oot moe- dig- luis t'ren- wil,

schenkt U reeds van eeu wig- heid.- O, ge denk- de zon den- niet,
die blij moe- dig- in te slaan. God mijns heils, naar wie ik smacht,
nu de vij and- mij be spot.- Nooit maakt U be schaamd,- o Heer,
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dui zend- zor gen,- dui zend- do den-
steeds het oog op God ge sla- gen,-
voor spoed- op zijn weg ver wach- ten.-
Heer, ver geef- mijn o ver- tre- den,-
zal de rech te- pa den- le ren,-
in mijn jeugd door mij be dre- ven.-
wil mij in uw waar heid- lei den,-
wie ge lo- vig- U ver wach- ten,-
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kwel len- mijn on rus- tig- hart;
want ik weet dat Hij mijn voet
Het door God be loof- de- land
neem mij om uws naams wil aan,
hij die ne de- rig- en stil
Wilt U, die mijn schul den- ziet,
leer mij, daar ik dag en nacht
maar be schaamd- staan keer op keer
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voer mij uit mijn angst en no den.-
redt uit al le- hin der- la- gen.-
er ven- ook zijn na ge- slach- ten.-

groot zijn uw barm har- tig- he- den.-
wan delt- in de weg des He ren.-
in uw goed heid- mij ver ge- ven.-
U ge lo- vig- blijf ver bei- den.-
die U trou we- loos- ver ach- ten.-
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