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8. Hoe rijk zijn uw ge dach- ten,- Heer! Het o ver- wel- digt- mij steeds weer:
7. Uw ei gen- hand heeft mij ge bouwd- daar waar geen mens het ooit aan schouwt.-
6. Ik loof het won der- baar- be leid- waar mee- U mij hebt toe be- reid.-
5. In dien- ik bij mij zelf- al zei: "De zwar te- nacht be dek- ke- mij,"
4. Al vloog ik heen van uw ge laat- op vleu gels- van de da ge- raad-

3. Waar zou ik ooit uw Geest ont gaan?- Waar zou U mij niet ga de- slaan?-
2. Mijn mond spreekt nog geen en kel- woord, of U hebt al les- reeds ge hoord.-
1. Heer, U door grondt- mij van om hoog,- mijn hart ligt o pen- voor uw oog.
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Nog meer dan zand in de woes tijn,- zo mach tig- moet hun aan tal- zijn.
Uw oog nam mijn ge been- te- waar, mijn aan vang- was U o pen- baar.-
Mijn hart en nie ren- zijn uw werk, ja, al les- van mij draagt uw merk.
dan was het duis ter- als een licht, dat mij om geeft- voor uw ge zicht.-
tot aan het ui ter- ste- der zee, uw hand ging zelfs daar met mij mee,

Steeg ik ten he mel,- U bent daar, uw oog wordt mij ter stond- ge waar.-
Om geeft- mij niet aan el ke- kant op heel mijn pad uw ster ke- hand?
U kent mijn zit ten- en mijn gaan, mijn den ken- zelfs kunt U ver staan.-
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Wan neer- ik, He re,- zal ont wa- ken,- mag ik nog uw na bij- heid- sma ken.-
Zelfs had U reeds voor ik ging le ven,- mijn da gen- in uw boek ge schre- ven.-
U hebt het le ven- mij ge ge- ven,- mij in de moe der- schoot- ge we- ven.-

Niets houdt de nacht voor U ver bor- gen:- U ziet hem lich tend- als de mor gen.-
uw rech ter- hand- zou mij be rei- ken.- Waar zou uw Geest ooit van mij wij ken?-
Zou ik in 't rijk der do den- da len,- zelfs daar zou U mij ach ter- ha- len.-
Mijn ken nis- is te klein be von- den,- ik kan dit al les- niet door gron- den.-
Waar ik ook ben, U komt mij te gen,- U bent ver trouwd- met al mijn we gen.-

5

a jj jj jj kk kk kk kk jj jj
m jj jj jj kk kk kk jj kd k jj

b
jj j
k k jj k

k kk kk kk jj jj m jj j
j
j
j
k
k
k
k kj nj k kk j

j


