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8. De Heer is trouw, Hij hoedt zijn gunst ge- noot.-
7. Goed en ge trouw,- wel da- dig- is de Heer.
6. Ik heb ge loofd,- ook in mijn die pe- smart,
5. Gij He re,- hebt mij voor de dood be hoed,-
4. Ik lag te meer,- mijn kracht was haast ver gaan.-
3. Ik prijs mijn God in zijn recht vaar- dig- heid.-
2. Ik werd om kneld- door ban den- van de dood,
1. God heb ik lief, want die ge trou- we- Heer
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Bij al zijn volk be taal- ik mijn ge lof- ten.-
Hoe zal ik al zijn ga ven- Hem ver gel- den?-
zelfs toen ik sprak: In angst ver gaat- mijn le ven,-
mijn pad be schut,- mijn tra nen- wil len- dro gen.-
Maar God ver los- te- mij uit bit ter- lij den.-
Zijn lief de- heeft ge na- dig- mij ge dra- gen.-
ik was be nauwd,- ver zwakt- in al mijn le den.-

hoort naar mijn stem, mijn sme kin- gen,- mijn kla gen.-
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Hij schenkt ons heil, ver vult- al zijn be lof- ten.-
'k Zal bij de kelk van heil zijn naam ver mel- den,-
aan nie mand- kan ik ooit ver trou- wen- ge ven,-
Ik wan del- nu in blijd schap- voor uw o gen,-

Kom tot uw rust, mijn ziel, wil u ver blij- den,-
Wie weer loos- zijn en om ont fer- ming- vra gen,-
Maar in mijn angst heb ik tot God ge be- den:-
Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn da gen.-
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In 's He ren- oog is kost baar- on ze- dood.
ik roep Hem aan en geef Hem lof en eer.
de leu gen- woont in ie der- men sen- hart.-
zet in het land der le ven- den- mijn voet.
om dat- de He re- u heeft wel ge- daan.-
be waart- de Heer in zijn barm har- tig- heid.-
Ach, He re,- hoor en red mij uit de nood.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
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