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8. O pen- maar uw mond, bid tot Mij vrij moe- dig,-
7. Eer dan Mij al leen,- 'k ben uw God, de He re.-
6. Hoor, o Is ra- ël,- leef naar mijn ge bo- den.-
5. Ik heb in de strijd u mijn hulp ge ge- ven.-
4. Hoort des He ren- woord door Hem zelf- ge spro- ken:-
3. God heeft Is ra- ël- dit ge bod- ge ge- ven.-
2. Zingt bij harp en luit, slaat de tam boe- rij- nen.-
1. Ju belt- voor de Heer, juicht in uw ge zan- gen.-
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pleit op mijn ver bond:- al wat u ont breekt,-
Ik die u voor heen- vei lig- door mijn hand
Dit is mijn be vel:- geef geen af god- eer,
Uit de don ker- heid- sprak Ik van ge na.-
Ik heb u ver hoord,- van uw last be vrijd.-

't Werd op zijn be vel,- toen E gyp- te- land-
Bij ba zuin- ge- luid- breekt de feest dag- aan.
Ja cobs- God zij eer. Hij heeft al le- macht,
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schenk Ik, als u 't smeekt, mild en o ver- vloe- dig.-
uit E gyp- te- land- leid de,- Mij ter e re.-
buig u nim mer- neer voor de vreem de- go den.-
Maar bij Me ri- ba- toet ste- Ik uw le ven.-
't Juk der dienst baar- heid- is door Mij ver bro- ken.-
beef de- voor zijn hand, Jo zef- voor ge- schre- ven.-
Laat bij vol le- maan heel het volk ver schij- nen.-
Hij is on ze- kracht, Hij moet lof ont van- gen.-
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