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8. Red mij van schuld, Heer, spaar toch mijn be staan.-
7. Stuur mij niet weg, be ziel- mij, geef weer vreugd.
6. Ver berg- voor al mijn zon den- uw ge zicht.-
5. Ont zon- dig- mij met hy sop,- maak mij rein.
4. Van af- de moe der- schoot- voel ik mijn schuld;
3. Ik heb ge zon- digd- te gen- U al leen,-

2. Was mij toch schoon van on ge- rech- tig- heid,-
1. Wees mij ge na- dig,- toon uw goed heid,- Heer.

a f jj kk kk jj jj kk kk f kk kk k jj
m

b f jj kk kk jj j
j kk k

k kk kk j
j m

Dan zal ik zin gen- van uw gro te- wer ken.-
Ik zal de zon daars- uw ge bo- den- le ren,-
Zui ver- mijn hart en maak mij rein, o He re.-
Was mij, o God, dan zal ik ze ker- we zen-
ik ben in zond' ont van- gen- en ge bo- ren,-
ge daan- wat kwaad is in uw heil' ge- o gen.-

maak mij weer rein, ik heb mij neer ge- bo- gen.-
Uw lief de- is zo groot, heb me de- lij- den.-
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O pen- mijn mond, ik zal uw roem ver ster- ken-
dan zul len- o ver- tre- ders- zich be ke- ren,-
Geef mij een vas te- geest; U zult mij le ren-
wit ter- dan sneeuw; want U zult mij ge ne- zen.-
U wilt van mij op rech- te- woor den- ho ren.-
Uw von nis- is recht vaar- dig- af ge- wo- gen;-
Ik ken mijn schuld; die staat mij steeds voor o gen.-
Wil van mijn o ver- tre- din- gen- be vrij- den-
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om al les- wat U voor mij hebt ge daan.-
zo dat- een ie der- zich in U ver heugt.-
met mijn be staan- op U te zijn ge richt.-
Dan zal mijn le ven- vol van vreug de- zijn.
Geef dat mijn hart met wijs heid- wordt ver vuld.-
recht vaar- di- ger- dan U is er niet één.
Ik pleit ge heel- op uw barm har- tig- heid.-
mijn le ven,- Heer. Mijn nood leg 'k voor U neer.
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