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6.Ik schuil bij U, mijn God en Heer, laat mij niet ster ven-
5. Als ik moet lij den- on ge- grond,- bid ik voor da ders-
4. Wijst men recht vaar- dig- mij te recht- dan doet dit goed, 't is
3. Heer, zet een wacht neer bij mijn mond. Laat mij niet spre ken-
2. Ik hef mijn han den- naar U op. Aan vaard- mijn bid den,-
1. Heer, kom toch snel, ik roep tot U. Wilt U mij ho ren,-
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zon der- meer.- Houd mij uit net ten- van het kwaad, Ver strik- het
met mijn mond. En als de dood hen krach tig- raakt, leeft in mijn
of U zegt: "Ik zalf met o lie- 't schul dig- hoofd en Ik her-
zon der- grond. Be waar- mij voor de slech te- daad, dat ik niet
Heer, mijn God, als of fer- voor uw reuk al- taar,- als a vond- -
bid ik nu. Als ik U aan roep- in ge bed- Er vaar- ik
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in zijn ei gen- daad.
hart geen leed ver- maak.-
stel- zo als- be loofd!"-
mee doe- aan het kwaad.
of- fer,- dank ge- baar!-

steeds uw hand die redt.
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