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8. Heer, gun mijn vij and- in die zaak geen vreug de- en geen leed ver- maak.-
7. Hoe lang- blijft U nog toe zien,- Heer? Be scherm- mijn le ven,- maak mij weer
6. Ik strom pel- de;- toen wa ren- zij vol leed ver- maak,- ver heugd- en blij.

5. Wat deed ik in hun ziek te- tijd?- Ik kleed de- m' in oot moe- dig- heid-
4. Ik zeg uit 't diepst van mijn be staan:- Wie is als God? Wie kan Hem aan?

3. Want zon der- re den- span den- zij een net; een kuil groe ven- ze mij.
2. Maak hen be schaamd,- tot schan de,- God, le ver- hen o ver- aan de spot,
1. Ver de- dig- mij, Heer, in de strijd. Men twist met mij uit blin de- nijd.
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Geef geen tri omf- hen in de o gen,- ze heb ben- mij in haat be lo- gen.-
vrij van die leeu wen,- die mij drei gen,- om mij voor al tijd- te doen zwij gen.-
Door on be- ken- den- werd 'k ge sla- gen- die zich, tot las ter- taal- ver la- gen.-
met zak en as, ik hield mijn vas ten,- ik droeg hun lij den- en hun las ten.-
Die on der- druk- ten- wil be vrij- den,- wie on der- o ver- heer- sing- lij den.-
Laat ze hun on ge- luk- ont moe- ten.- Dat on ge- merkt- hun ei gen- voe ten-
die mij voort du- rend- staan naar 't le ven.- Wil hen tot schan de- on heil- ge ven.-
Ik word be schul- digd;- grijp uw wa pen.- Kom mij te hulp, Heer, en ont wa- pen-

3

a
dd jj kk kk jj jj kk kk jj jj m jj kk kk jj jj kk kk jj jj

m

b dd j
j
k
k
k
k
j
j
j
j kk kk jk d k j

j m jj kk k
k jj jj e kk kk j

k k jj m

Ze heb ben- slecht heid- in de zin, te gen- de waar heid- gaan ze in,
Dan breng ik U de dank en eer in uw ge meen- te- tel kens- weer,
Ze spot ten- sa men- in een kring, om ring- den- mij, een vrees' lijk- ding.
Ik smeek te- vu rig- tot de Heer als om een vriend, een broer, steeds weer.
Ge tui- gen- vol mis da- dig- heid- toet sen- mij in be drieg- lijk- heid.-
daar in- ge van- gen- wor den,- Heer, zij stor ten- in hun kuil te meer.-
Maak hen tot kaf, in wind ver waaid,- tot gras in oogst tijd- neer ge- maaid.-
met speer en bijl wie mij be laagt,- door dat- U hem ge heel- ver jaagt.-
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de mach te- lo- zen- zijn hun buit, zij zijn op list en leu gen- uit.
wan neer- in gro te- groe pen- saâm lof wordt ge zon- gen- van uw naam.
Ze knar se- tand- den- te gen- mij, drei gend- ron dom- mij, zij aan zij.
Zo liep ik rond, in rouw ge kleed,- al sof- ik 't voor mijn moe der- deed.
Mijn goed ver gel- den- zij met kwaad. ik ben een mens die een zaam- staat.
Maar ik zal jui chen,- want mijn God, be vrijdt- mij van hun haat en spot.
In duis ter- nis,- op glibb' rig- pad Gods en gel- heeft hen af ge- mat.-

Geef mij weer moed, zeg tot mijn hart, dat U be vrijdt- uit bitt' re- smart.
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