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7. Zo ik niet had ge loofd- dat in dit le ven- mijn ziel Gods gunst en hulp ge nie- ten- zou,
6. Heer, wil mij on der- wij- zen- in uw we gen,- wees mij een gids, die vei lig- mij ge leidt.-
5. Hoor mij, o God en ant woord- uit ge na- de,- op uw be vel- zoek ik uw aan ge- zicht.-
4. Want bij de He re- ben ik wel ge- bor- gen:- Hij voert mij in de schuil plaats- van zijn tent.
3. Eén ding blijf ik steeds van de He re- vra gen,- één en kel- ding, dat heel mijn hart be geert:-
2. Al zou mij ook een le ger- macht- om rin- gen,- ik vrees niet, maar ver laat- mij op de Heer.

1. God is mijn licht, mijn heil; wie zou ik vre zen?- Hij is de Heer, die hulp ver schaft- in nood,
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mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed ge ble- ven?- Ik was ver gaan- in al mijn smart en rouw.
Mijn te gen- stan- ders- zien dan dat uw ze gen- mij hier een ef fen- le vens- pad- be reidt.-
Ver berg- U niet in toorn, maar sla mij ga de,- U bent mijn heil, mijn le vens- kracht,- mijn licht.

Daar ben ik vei lig,- Hij zal voor mij zor gen,- draagt mij naar hoog ten- die geen vij and- kent.
om in zijn tem pel- al mijn le vens- da- gen- bij Hem te zijn, te wo nen- bij mijn Heer.
Al wil len- zij mij door de strijd be dwin- gen,- ik steun op God en leg mij rus tig- neer.

mijn vas te- burcht, ik hoef niet bang te we zen.- Hij is 't die mij be vei- ligt- voor de dood.
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Maar door Gods trouw keert mijn ver trou- wen- weer; in zwak heid- wordt des He ren- kracht vol bracht.-
Wees mij na bij,- be hoed- mij in ge vaar.- Zie, hoe mijn vij and- steeds op boos heid- zint.

Al zijn van mij in te gen- spoed- en strijd mijn va der- en mijn moe der- weg ge- gaan,-
Ik breng de He re- of fers- tot zijn eer. Hij heeft mijn vij and- van zijn macht be roofd.-

Daar in zijn huis, waar al les- spreekt van Hem, wil ik aan schou- wen- 's He ren- lief lijk- heid,-
Sterk blijft mijn hart in nood en krijgs ge- vaar,- want God is met mij, Hij ver laat- mij niet.
Toen bo zen- mij be laag- den- in hun haat, bij na- ver slon- den- met hun leu gen- mond,-
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Be toon- u sterk, houd moed, ge loof- en wacht. Wacht dan, ja wacht, ver laat- u op de Heer!
Ge doog- niet dat de leu gen- o ver- wint,- geef mij niet prijs aan de ge wel- de- naar.-
toch keert U zich niet af, maar neemt mij aan. U zorgt voor mij in mijn ver la- ten- heid.-
In ze ge- praal- ver heft- zich nu mijn hoofd. Daar om- zing ik een lof lied- voor de Heer.

zijn scho ne- dienst, ver richt- in hei lig- heid.- Ik wil aan dach- tig- luis t'ren- naar zijn stem.
Hij is het die het strijd perk- o ver- ziet.- Zijn ster ke- arm helpt al tijd- won der- baar.-

was God het zelf die mij ter zij- de- stond. Zij strui kel- den- en vie len- met ter- daad.-
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