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7. Laat mij le ven- voor uw o gen,- sterk uw knecht door uw ver mo- gen.-
6. Zie, o God, de trot se- ben de- die mijn le ven- tracht te schen den,-
5. Gij zijt groot en zeer ver he- ven,- Gij doet won d'ren- aan ons le ven.-
4. Leer mij naar uw wil te han d'Ien,- laat mij in uw waar heid- wan d'Ien.-
3. Al len- die als go den- blon ken- zijn bij U in 't niet ge zon- ken.-
2. Ja tot U hef ik mijn le ven,- Gij zijt mild om te ver ge- ven,-
1. Hoor mij, Heer, wil ant woord- zen den,- zie mijn bit te- re- el len- de.-
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Maak Gij zelf voor hem vrij baan, die U dient van jongs af aan.
die in ma te- loos- ge weld- U zich niet voor o gen- stelt.
Gij zijt God, ja Gij al leen,- goe der- tie- ren- om ons heen.
Voeg ge heel- mijn hart te zaam- tot de vrees van u we- naam.
Niets kan bij uw werk be staan.- Heel de we reld- roept U aan.
rijk in goe der- tie- ren- heid- voor een hart dat tot U schreit.
Hoed mijn le ven,- U ge wijd,- stel uw knecht in vei lig- heid.-
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Toon uw hulp mij door een te ken,- dat mijn vij an- den- ver ble- ken,-
Ko me- Heer, mij uw ge na- de,- uw barm har- tig- heid- te sta de.-
Heer, Gij hebt mij aan ge- no- men,- mij weer tot het licht doen ko men-
Heer mijn God, ik zal U lo ven,- hef fen- 't gan se- hart naar bo ven.-
Al le- vol ken- ko men- sa men,- die Gij schept en roept bij na me,-

Heer, neem mijn ge bed- ter o re,- wil mijn lui de- sme ken- ho ren.-
Heer mijn God, wees mij ge na- dig,- want ik roep tot U ge sta- dig.-
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als zij zien dat Gij het zijt, die mij troost en mij be vrijdt.-
Trouw zijt Gij in wat Gij doet, Gij zijt on voor- stel- baar- goed.
uit de diep ten- van de dood. Ja, uw goed heid- is zeer groot.
Ja, uw naam en ma jes- teit- loof ik tot in eeu wig- heid.-
bui gen- voor uw ze tel- neer, bren gen- u we- naam de eer.
In het bit ter- ste- ge tij- roep ik en Gij ant woordt- mij.
Stel mij in het blij de- licht, want ik zoek uw aan ge- zicht.-
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