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8. Wat op uw schou ders- ligt aan zor gen,- draag dat maar o ver-
7. Hij is de ko ning- al ler- tij den.- Hij geeft ge hoor;- zo
6. Ik roep tot God om mij te steu nen.- Hij is het die mij

5. 't Was niet een vij and,- die mij hoon de.- Zo'n smaad zou wel te
4. Heer, breng mijn vij and- twist en twee dracht;- zie, in de stad re-
3. 'k Wou dat ik als een duif kon vlie gen,- ver weg van hier, in
2. Mijn hart krimpt, Heer, in doods angst- sa men.- Mijn vrees zit diep, ik
1. Mijn God, wil naar mijn sme ken- ho ren,- Ver berg- U voor mijn
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aan de Heer. Hij zal u in zijn trouw ver zor- gen,- Hij zal u
zal de Heer mij van mijn vij an- den- be vrij- den;- zij we ten-
uit komst- geeft. Ik zal niet op hou- den- met kreu nen,- tot God naar
dra gen- zijn. Mijn vriend die mij dit kwaad be toon- de,- trok met mij
geert- ge weld.- De mis daad- heerst er als een groot macht,- door kwaad en
vei lig- heid,- op vleu gels- de woe stijn- be vlie- gen,- de wil der- -
ben in nood door al het kwaad dat zij be ra- men;- ik beef van
woor den- niet. Sla op mij acht, ik ben ver lo- ren- en vind geen
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steu nen- tel kens- weer. God zal niet toe staan- dat zijn kind ook na een
van geen om me- keer.- Wie vrien den- in be drog- ver laat- spreekt zoe te-
mij ge luis- terd- heeft. Hij schenkt mij rust en vei lig- heid- en geeft ver-
op vol scho ne- schijn. Wij wa ren- in Gods huis ver trouwd.- Hij wor de-
on rust- ver ge- zeld.- Op plein en stra ten- heerst be drog,- Ter reur- met
nis,- de een zaam- heid.- Dan zocht 'k een schuil plaats- heel ge zwind,- Te gen- de

schrik, mijn angst is groot. De doods angst- o ver- spoelt- mij wild, mijn he le-
rust in mijn ver driet.- Mijn vij and- las tert,- zoekt mijn val; zijn woe de-
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val de weg niet vindt.
woor den- vol van haat.
los- sing- in de strijd.
tot de dood be nauwd.-

ramp spoed- in haar zog.
stor men- en de wind.
li chaam- schudt en trilt.

volgt me o ver- al.-
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