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7. O mijn ziel, zo zeer- ver sla- gen,-
6. Ik wil God, mijn steen rots,- vra gen:-

5. Maar de Heer zal uit komst- ge ven,-
4. 'k Denk aan U, te neer- ge- bo- gen,-

3. O mijn ziel, zo zeer- ver sla- gen,-
2. Tra nen- heb ik bij mijn kla gen-
1. Heer, een hert in dor re- stre ken-
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waar om- bent u zo ont rust?-
waar om- Heer, ver geet- U mij?
die bij dag zijn gunst ge biedt.-
bij de bron nen- der Jor daan;-

waar om- bent u zo ont rust?-
tot mijn voed sel- dag en nacht,

smacht niet ster ker- naar 't ge not-
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Hoop op God, uw heil zal da gen,-
Moet ik nog het rouw kleed- dra gen-
Dit ver trou- wen- doet mij le ven,-
ik heb Her mons- top voor o gen,-

Hoop op God, uw heil zal da gen,-
daar men ho nend- mij durft vra gen:-
van de koe le- wa ter- be- ken,-
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vind weer in zijn lof uw lust.
door des vij ands- dwing lan- dij?-
dat ver meld- ik in mijn lied.
roep U ver van Si on- aan.
vind weer in zijn lof uw lust.
waar is God, door u ver wacht?-
dan mijn ziel naar U, o God.
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Ook al treft u smaad en spot, uw ver los- ser- is uw God.
Heel de dag hoont mij hun woord: dood steek- die mijn hart door boort-
Daar om- zing ik zelfs bij nacht, want bij Hem ver stilt- mijn klacht.
Wa ter- vloed- roept wa ter- vloed,- kolkt en bruist mij te ge- moet,-
Ook al treft u smaad en spot, uw ver los- ser- is uw God.
Hier aan- denk ik in mijn smart, hoe ik vroe ger,- blij van hart,
Ja, ik dorst naar God, die leeft, God die gunst en lief de- geeft
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Hoop op Hem en zie naar bo ven,-
Waar is God, uw vast ver trou- wen,-
'k Zal de Gods mijns le vens- prij zen,-
al uw to me- lo- ze- gol ven-

Hoop op Hem en zie naar bo ven,-
voor de stoet uit naar Gods wo ning-
Wan neer- zal ik met de zij nen-
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ik zal God, mijn God weer lo ven!-
blijft u nu nog op Hem bou wen?-
bid dend- Hem mijn dank be wij- zen.-
heb ben- mij ge heel- be dol- ven.-
want ik zal mijn God nog lo ven.-
op ging- tot mijn God en ko ning.-
voor Gods aan ge- zicht- ver schij- nen?-
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